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Protokół nr  5/2015 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska   
Rady Gminy  Poczesna  z dnia 23 marca 2015 roku. 

 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w 2014 roku. 

2. Analiza i ocena wniosków zgłoszonych do Gminnego Programu Profilaktyki 
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. 

3. Omówienie projektu uchwały w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki 
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. 

4. Omówienie materiałów na VII Sesję Rady Gminy Poczesna. 
5. Sprawy różne. 

 
 
Ad. 1 
Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w 2014 roku przedstawiła Sekretarz gminy, Renata Smędzik. 
 
Głos zabierali: 
- Tadeusz Bajdor zapytał czy uległa zmianie liczba osób przebywających w Mariance 
Rędzińskiej. 
 
- Sekretarz gminy odpowiedziała, że liczba osób zwiększyła się, a trzy osoby 
przebywają tam cały czas. 
 
- Marian Kołodziej zapytał kto jest zobowiązany do dbania o plac zabaw  
w Cementowni. 
 
- Sekretarz gminy odpowiedziała, że Zarządca tj. firma PPHU „JUL-POL”. 
 
- Teresa Chałupka poprosiła o interwencję w sprawie usunięcia kolczastych krzewów 
przy Komisariacie Policji w Poczesnej. 
 
- Wójt gminy odpowiedział, że poinformuje o tym wniosku Komendanta. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 2 
Wnioski zgłoszone do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2015 przedstawiła Sekretarz gminy, Renata Smędzik. 
 
Głosu nikt nie  zabrał. 
 
Ad. 3 
Projekt uchwały w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
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Problemów Alkoholowych na 2015 rok przedstawiła Sekretarz gminy, Renata 
Smędzik. 
 
Głos zabierali: 
- Teresa Chałupka zapytała, dlaczego z budżetu alkoholowego dofinansowywana 
jest szkoła w Częstochowie. 
 
- Sekretarz gminy wyjaśniła, że jest to szkoła do której uczęszcza 60% dzieci 
 z Brzezin. 
 
- Ewa Synoradzka zapytała czy nie ma możliwości podniesienia kwoty dofinasowania 
dla tej szkoły. 
 
- Sekretarz gminy odpowiedziała, że kwota ta została podniesiona w zeszłym roku, 
ale szkoła otrzymuje środki nie tylko z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki 
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 4 
Uchwały z punktu 20 – 24 porządku obrad VII Sesji Rady Gminy tj. 
- Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Poczesna, 
-  Projekt uchwały w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
-  Projekt uchwały w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
-  Projekt uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Poczesna, 
-  Projekt uchwały w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Poczesna 
omówiła Sekretarz gminy, Renata Smędzik. 
 
Głos zabierali: 
- Grzegorz Sikora zapytał, kiedy zostanie ogłoszony przetarg. 
 
- Wójt gminy odpowiedział, że zostanie ogłoszony w najbliższym miesiącu. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 5 
W tym punkcie głos zabierali: 
 
- Ewa Synoradzka odczytała odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia 
Komisji. 
 
- Marian Kołodziej zwrócił uwagę, że nie jest przez mieszkańców realizowany apel 
Wójta odnośnie wypalania traw i porządkowania posesji.   
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Poprosił o interwencje w tej sprawie. 
 
- Wójt gminy odpowiedział,  że na terenie gminy jest monitoring i efekty są widoczne. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
          
                                                                              Przewodnicząca  Komisji Zdrowia 
                                                                              i Ochrony Środowiska  
 
Protokół sporządziła:     Ewa Synoradzka 
 
Magdalena Caban                


