
Protokół IX/2019 

z sesji Rady Gminy Łączna 

z dnia 6 czerwca 2019r. 

 

 

Miejsce posiedzenia  –   sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej 

Górce 1 b 

Czas trwania obrad   –   godz.  16,00  -  16,30 

 

Ad  1. 

Dnia 6 czerwca 2019r. odbyło się kolejne IX-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna. 

Obrady otworzyła i przewodniczyła im Przewodnicząca Rady Gminy   p. Monika Pająk. 

Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości i przybyłych radnych. 

Wśród zaproszonych gości byli: 

- Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński 

- Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka 

- Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik 

- Prezes PCC Silicium p. Aleksander Wąsik  

- Przedstawiciel Pracowni Architektura i Krajobraz p. Paweł Zdybiowski 

 

Przewodnicząca Rady – dzisiejsza sesja została zwołana w trybie pilnym na wniosek Wójta 

Gminy p. Romualda Kowalińskiego ze względu na konieczność podjęcia ważnych decyzji 

przez Radę Gminy.  

Pilna konieczność zwołania sesji Rady Gminy podyktowana jest poważnymi opóźnieniami w 

wydaniu decyzji przez Ministerstwo Środowiska,  w kwestii poszerzenia wyrobiska w kopalni 

kruszywa  PCC Silicium  – Bukowa Góra. 

W momencie otwarcia obrad, na liście obecności podpisy złożyło 13 radnych, co stanowiło   

87 % ustawowego składu Rady Gminy. 

Radna Żaczek Jolanta oraz radny Januchta Jacek - nieobecni usprawiedliwieni. 

Obrady były prawomocne. 

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad  2. 

Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała radnego Dariusza Mendaka, który 

wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. 

 

Ad  3. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła zaproponowany porządek obrad, po czym zapytała czy są 

uwagi. 

Uwag nie zgłoszono,  porządek obrad stał się obowiązujący. 

1. Powitanie i stwierdzenie kworum. 

2. Powołanie sekretarza obrad.      

3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
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4. Omówienie  i podjęcie uchwały w sprawie: 

a) uchwalenia zmiany Nr 1 zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II”, położonego na obszarze 

gminy Łączna. 

5. Zakończenie obrad. 

 

Ad  4a) 

Omówienie  i podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia zmiany Nr 1 zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II”, położonego na 

obszarze gminy Łączna. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – Rada Gminy poprzedniej kadencji przed podjęciem 

uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu dla terenu górniczego Bukowa Góra 

dyskutowała nad tym problemem. Temat ten był bardzo dokładnie omawiany z udziałem 

m.in. mieszkańców Zagórza. Przed podjęciem uchwały przez Radę Gminy potrzebna była 

decyzja Ministra i na tą decyzję czekaliśmy od lipca ubiegłego roku. Żaden organ nie 

powinien zwlekać z podjęciem uchwały. Pośpiech jest uzasadniony tym co leży również  w 

interesie gminy. PCC Silicium jest jedyną tak dużą jednostką na naszym terenie i 

udziałowcem wpływów do budżetu gminy. Zatrudnia dużo pracowników również z naszego 

terenu. Mój apel o podjęcie tej uchwały wiąże się z faktem że Rada Gminy poprzedniej 

kadencji przychyliła się do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Bukowa Góra i 

znalazła uzasadnienie do podjęcia tych decyzji. 

Przewodnicząca Rady - zasadne jest podjęcie tej uchwały ale czy nie mogliśmy poczekać do 

sesji absolutoryjnej, która odbędzie w miesiącu czerwcu br. 

Prezes PCC Silicium p. Aleksander Wąsik – PCC zaczęło procedować to działanie w 2014 

roku, plan wtedy zakładał że w 2016 roku będziemy mogli już działać na nowych terenach tj. 

obszar niecałych 9 hektarów, co umożliwiłoby funkcjonowanie tej kopalni. Jesteśmy już dwa 

lata po wszystkich założonych terminach i w tym roku tak naprawdę prowadzimy awaryjną 

działalność. Nie jesteśmy w stanie wykonywać tego co potrzeba, a alternatywą tej pracy 

dzisiaj jest zamknięcie zakładu  i czekanie na zatwierdzenie zmian i wydanie koncesji.         

W zeszłym roku uchwała została wycofana z porządku obrad sesji Rady Gminy aby uzyskać 

decyzję Ministerstwa Środowiska. Dzisiaj mamy wszystkie zgody organów, które są 

potrzebne. Na zgodę Ministra czekaliśmy 12 miesięcy. 

Przewodnicząca Rady – zapytała Przedstawiciela Pracowni p. Pawła Zdybiowskiego czy 

zapis w tytule uchwały tj. „zmiana Nr 1 zmiany” jest prawidłowy. 

Przedstawiciel Pracowni Architektura i Krajobraz p. Paweł Zdybiowski – tytuł zawiera w 

sobie nazewnictwo dokumentu planistycznego. Gmina posiada jednolity plan 

zagospodarowania przestrzennego, a jako element planu była wykonana zmiana dla Bukowej 

Góry II.  Czyli z planu został wydzielony fragment, który obejmował obszary terenu 

górniczego i dla tego terenu został stworzony nowy plan pod nazwą: zmiana miejscowego 

planu Bukowa Góra II. My dokonaliśmy zmiany tej wybranej części dotyczącej Bukowej 

Góry II, stąd tytuł uchwały. 

Radny Nyga – zwrócił się do Prezesa PCC Silicium, ile obecnie zakład zatrudnia ludzi z 

naszego terenu. W zeszłej kadencji była mowa, że wydobycie miało się zmienić. 
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Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – zgłosił uwagę do Przewodniczącej Rady że radny 

zadaje pytania nie  mające żadnego związku z przyjęciem uchwały. 

Przewodnicząca Rady – zwróciła się do radnego Nygi, jest to sesja nadzwyczajna i zadajemy 

tylko pytania związane z treścią uchwały. 

Radny Kałuziński – głosowałem za przystąpieniem do zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego Bukowa Góra ale uważam że tak ważna uchwała powinna być poprzedzona 

komisją. Wszystkie zmiany powinny być omówione dlatego składam wniosek o przełożenie 

tego tematu na połączone posiedzenie komisji. 

Przewodnicząca Rady – jest to sesja nadzwyczajna, dzisiaj możemy dyskutować nad uchwałą 

nawet godzinę, jest obecny Prezes PCC Silicium i Przedstawiciel Pracowni opracowującej 

uchwałę, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – zwrócił się do radnego Kałuzińskiego, proszę 

powiedzieć  jak się ma teraz decyzja Rady Gminy poprzedniej kadencji która większością 

głosów przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany. W trakcie procedowania był 

czas żeby składać wszystkie wnioski, zapoznać się dokładnie z treścią proponowanych zmian. 

Przełożenie podjęcia uchwały jest pozbawione sensu. Nie mamy podstaw żeby zgłaszać 

uwagi w kwestiach czysto technicznych, my dzisiaj powinniśmy zgodnie z procedurami 

przyjąć uchwałę.  

Radna Krawczyńska – porządek obrad został przegłosowany, wszelkie wnioski do porządku 

obrad powinny być zgłaszane wcześniej. 

Przewodnicząca Rady – wniosek radnego Kałuzińskiego  jest bezzasadny, w tej chwili 

jesteśmy przy głosowaniu uchwały.  

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – zadał pytanie Przedstawicielowi Pracowni 

opracowującej zmianę, czy ta zmiana wychodzi poza granice terenu górniczego. 

Przedstawiciel Pracowni Architektura i Krajobraz p. Paweł Zdybiowski – odpowiedział, nie. 

Więcej  pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady  poprosiła o przegłosowanie uchwały poprzez głosowanie jawne 

imienne. Przewodnicząca Rady wyczytywała kolejno nazwiska radnych, wyczytani radni 

określali się czy są „za” , „przeciw”  czy „wstrzymują się”. 

 

Uchwała  Nr  IX/45/2019 

Rady Gminy Łączna  z dn. 6 czerwca 2019r. 

Uchwała została podjęta większością głosów   

(za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 3/13 obecnych radnych) 

Uchwała jak również wynik głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.  5. 

Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca Rady  stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała 

wszystkim za udział i zamknęła IX–e  posiedzenie Rady Gminy Łączna kadencji 2018-2023. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Protokół sporządziła:        Monika Pająk 

Magdalena Chmiela 


