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Protokół nr  6/2015 

z połączonego posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska   
i Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 20 kwietnia 2015 roku. 
 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Poczesna. 
2.  Ocena działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia na 

podstawie przedłożonego sprawozdania za 2014 rok.  
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków 

Zdrowia za 2014 rok.  
4. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych.  
5. Omówienie materiałów na VIII Sesję Rady Gminy Poczesna. 
6. Sprawy różne. 

 
 
Ad. 1 
Analizę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy przedstawił Komendant 
Komisariatu Policji, podkom. Grzegorz Kurek. 
Podczas wystąpienia Komendant poinformował o skierowanej prośbie   
o dofinansowanie 15 000, 00 zł do zakupu oznakowanego samochodu dla 
Komisariatu w Poczesnej. Poprosił o przychylność, ponieważ zakup ten ułatwi 
prowadzenie działań prewencyjnych i pomoże utrzymać wysoki poziom skuteczności.  
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła poinformowała, że w Słowiku, w okolicach boiska i szkoły w godzinach 
popołudniowych i wieczornych, zauważalny  jest napływ obcej młodzieży.  
 
- Komendant Komisariatu Policji, podkom. Grzegorz Kurek poprosił o telefon gdy 
takie osoby będą tam przebywały. Patrol  Policji przyjedzie i wylegitymuje te osoby. 
 
- Lidia Kaźmierczak zapytała czy nad rzeką od strony Korwinowa nadal spotykają się 
narkomani. 
 
- Komendant Komisariatu Policji, podkom. Grzegorz Kurek odpowiedział, że teren ten 
jest patrolowany i trochę jest tam spokojniej. 
 
- Tadeusz Bajdor zapytał czy powtarzają się przestępstwa popełniane przez te same 
osoby. 
 
- Komendant Komisariatu Policji, podkom. Grzegorz Kurek odpowiedział, że te 
drobne przestępstwa np. kradzież złomu z podwórka czy z torów kolejowych 
popełniane są  przez te same osoby, natomiast w większych, sprawcy  raczej się nie 
powtarzają. 
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- Iwona Choła zapytała jak wygląda sytuacja z uświadamianiem dzieci i młodzieży na 
temat używek. 
 
- Komendant Komisariatu Policji, podkom. Grzegorz Kurek odpowiedział, że 
w szkołach prowadzone są pogadanki. W podstawówkach nie ma problemu 
natomiast w gimnazjum była interwencja, ponieważ było podejrzenie palenia 
marihuany ze wskazaniem na osobę.  Policja jest w stałym kontakcie z Dyrektorem 
Gimnazjum. 
 
- Ewa Synoradzka zapytała jak wygląda sytuacja na ul. Zegarowej, ponieważ 
codziennie  przyjeżdżają tam samochody. 
 
- Komendant Komisariatu Policji, podkom. Grzegorz Kurek odpowiedział, że 
dzielnicowy na służbie odwiedza to miejsce. Są podejmowane działania związane  
z przekroczeniem tonażu przez przyjeżdżające tam samochody i skierowano wnioski 
do Sądu wobec kierowców za odmowę przyjęcia mandatu. 
 
- Ewa Synoradzka podziękowała za przedstawioną analizę i dobrą pracę  na rzecz 
bezpieczeństwa w naszej gminie. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 2 i 3 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 
2014 rok przedstawiła Główna Księgowa, Hanna Muchla. 
Głosu nikt nie  zabrał. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie. 
 
Ad. 4 
Analizę stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy 
przedstawił Komendant Gminny OSP dh. Marian Kołodziej. 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła zapytała jakie wydatki są zaplanowane na 2015 rok. 
 
- Marian Kołodziej odpowiedział,  że w planie jest pozyskanie dotacji na dwa lekkie 
samochody dla jednostki w Bargłach i Nieradzie. Planuje się także zakup sprzętu do 
cięcia samochodów i blach. 
 
- Eulalia Błaszak odczytała pismo  OSP Kusięta, a także Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Poczesnej z prośbą o rozważenie możliwości 
zwiększenia stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych  
i szkoleniach. 
 
Członkowie Komisji wypracowali wniosek, aby rozważyć podwyżkę ekwiwalentu za 
wyjazdy dla członków OSP przy jednoczesnym zmniejszeniu ekwiwalentu za udział  
w szkoleniu i zachowaniu przybliżonej kwoty wydatków na ten cel z 2014 roku. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
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Ad. 5 
Projekty uchwał z punktu 10 i 11 porządku obrad VIII Sesji Rady Gminy tj. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa IV 
obejmująca zasadniczą część sołectw: Huta Stara A, Huta Stara B oraz fragment 
sołectw Wrzosowa i Brzeziny Kolonia oraz w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – strefa VIII obejmująca zasadniczą część 
sołectwa Poczesna omówił Wójt gminy, Krzysztof Ujma. 
Głosu nikt nie  zabrał. 
 
Ad. 6 
W tym punkcie głos zabierali: 
- Przewodnicząca Komisji, Ewa Synoradzka przedstawiła pismo od Wojewody 
Śląskiego w sprawie repatriantów. 
 
Członkowie Komisji wypracowali wniosek, iż ze względu na brak możliwości 
lokalowych Komisja negatywnie opiniuje  pismo w sprawie repatriacji. 
 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
          
                                                                                   Przewodnicząca   
                                                                    Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska  
 
                                   Ewa Synoradzka 
 
 
                            Przewodnicząca  
                                                                   Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
 
Protokół sporządziła:                                                  Iwona Choła   
 
Magdalena Caban                                                  


