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Protokół nr  2/2014 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska   
Rady Gminy  Poczesna  z dnia 29 grudnia 2014 roku. 

 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2015 rok. 
2. Omówienie materiałów na III Sesję Rady Gminy Poczesna. 

3. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2015 rok. 

4. Sprawy różne. 

 
 
Ad. 1 
Projekty uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2015 omówił Skarbnik Gminy – 
Piotr Dobosz. 
Skarbnik Gminy poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  
na temat projektu budżetu gminy na 2015 rok oraz poprosił o wprowadzenie 
autopoprawek w §6, §9, §11, §12 polegających na zmianie daty z 2014r na 2015r. 
 
Głos zabierali: 
- Teresa Chałupka zwróciła uwagę, że w projekcie budżetu zaplanowane są tylko 
inwestycje związane z kanalizacją i zapytała czy to oznacza, że nic innego nie będzie 
robione. 
- Wójt gminy odpowiedział, że wszystkie inwestycje realizowane są przy udziale 
środków zewnętrznych,  jeżeli pojawi się możliwość pozyskania kolejnych środków to 
o nie wystąpi, by kolejne inwestycje były realizowane. Nie mamy takich możliwości 
finansowych, aby realizować wszystkie inwestycje w jednym czasie.  
 
Na tym dyskusje zakończono. 
 
Ad. 2 
Punkt 6 i 7 porządku III Sesji tj. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2014 rok oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2014-2029 przedstawił 
Skarbnik gminy, Piotr Dobosz. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
- Wójt gminy poinformował, że na sesji wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie do 
porządku dwóch projektów uchwał tj.: w sprawie zmiany uchwały Nr 8/II/14 z dnia  
11 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 
2015 rok oraz w sprawie zmiany uchwały Nr 7/II/14 z dnia 11 grudnia 2014 roku  
w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok. Wójt poinformował, że 
wykreślone zostały zapisy w § 2 ww. uchwał dotyczące samochodów ciężarowych 
 o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton stanowiących 
mienie gminy Poczesna oraz zapisy dotyczące bezpieczeństwa publicznego, ładu 
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 i porządku. Podkreślił, że stawki podatku nie ulegną zmianie 
 
Ww. projekty uchwał wraz z uzasadnieniem omówiła Agata Adamus, Kierownik 
Referatu Finansowo - Podatkowego. 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Punkt 13 porządku III Sesji tj. projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów 
organów w jednostkach pomocniczych Gminy Poczesna omówił Wójt gminy. 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Ad. 3 
Projekt planu pracy na 2015 rok przedstawiła Przewodnicząca Komisji, Ewa  
Synoradzka. 
Ujęto w nim następujące zagadnienia:  
 
1. Ocena realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i analiza podziału  
środków za 2014 r. na podstawie przedłożonego sprawozdania.  
2. Informacja o realizacji na terenie gminy  ustawy o utrzymania czystości  
i porządku. 
3. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 
Spotkanie z przedstawicielem policji. 
4. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w 2014 r. 
5. Analiza i ocena wniosków zgłoszonych do Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. 
6. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2015 r. 
7. Ocena działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia  na podstawie  
przedłożonego sprawozdania za 2014r. 
Wizytacja Ośrodków Zdrowia w Poczesnej, Nieradzie i Wrzosowej. 
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia 
za 2014r. 
9. Analiza realizacji zadań dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy. 
10. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych. 
Spotkanie z przedstawicielem straży pożarnej. 
11. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu 
zimowego. 
12. Opracowanie planu pracy Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska na rok 2016. 
 
 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt 
planu pracy Komisji na 2015 rok. 
 
 
Ad. 4 
W tym punkcie głos zabierali: 
- Teresa Chałupka zwróciła uwagę, na  jeżdżące, puste autobusy przegubowe  
i zaproponowała zmianę środka lokomocji z MPK na busy. 
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- Wójt gminy odpowiedział, że trwają dyskusje w tym temacie, ale zanim decyzje 
zostaną podjęte odbędzie się dyskusja na zebraniach, a także na komisjach. Celem 
trwających rozmów nie jest likwidacja tras autobusowych lecz ich modernizacja. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
          
                                                                              Przewodnicząca  Komisji Zdrowia 
                                                                              i Ochrony Środowiska  
 
Protokół sporządziła:     Ewa Synoradzka 
 
Magdalena Caban                


