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Protokół nr 7/2015 
z  połączonego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Zdrowia 
i Ochrony Środowiska Rady Gminy  Poczesna  z dnia 26 maja 2015 roku. 

 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Omówienie materiałów na IX Sesję Rady Gminy Poczesna. 
2. Sprawy różne. 

 
Ad. 1 
Projekt uchwały z punktu 6  porządku obrad IX Sesji Rady Gminy w sprawie oceny 
zasobów pomocy społecznej w gminie Poczesna  omówiła Magdalena Krakowian, 
pracownik socjalny GOPS w Poczesnej. 
Głos zabierali: 
- Grzegorz Sikora zapytał, czy jest różnica  w wielkości bezrobocia w zależności od 
pory roku. 
- Wójt gminy odpowiedział, że w okresie letnim widoczny jest spadek bezrobocia. 
- Teresa Chałupka zapytała jaka jest procedura kierowania osoby na leczenie 
odwykowe 
- Magdalena Krakowian odpowiedziała, że należy złożyć wniosek do Gminnej komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zastosowanie leczenia odwykowego 
względem osoby uzależnionej. Wniosek może złożyć każdy np. rodzina, sąsiedzi, 
policja pracownik GOPS-u. Komisja rozpatruje wniosek, zleca przeprowadzenie 
wywiadu środowiskowego pracownikowi socjalnemu, sporządzenie opinii przez 
biegłego psychologa i psychiatrę i wzywa osobę uzależnioną do punktu 
konsultacyjnego na rozmowę z terapeuta.  Jeżeli osoba uzależniona nie podejmie 
dobrowolnie leczenia sprawa kierowana jest do sądu. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
 
Projekt uchwały z punktu 7  porządku obrad IX Sesji Rady Gminy w sprawie 
zaopiniowania projektu planu aglomeracji Częstochowa omówił Wójt gminy, 
Krzysztof Ujma. 
 
Głosu nikt nie  zabrał. 
 
Projekt uchwały z punktu 8  porządku obrad IX Sesji Rady Gminy w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa I obejmująca 
zasadniczą część sołectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym część 
miejscowości Sobuczyna) oraz fragment sołectwa Huta Stara B omówił Wójt gminy, 
Krzysztof Ujma. 
 
Głosu nikt nie  zabrał. 
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Projekt uchwały z punktu 9  porządku obrad IX Sesji Rady Gminy w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa V obejmująca 
zasadniczą część sołectwa: Wrzosowa oraz fragment sołectwa Huta Stara B omówił 
Wójt gminy, Krzysztof Ujma. 
 
Głosu nikt nie  zabrał. 
 
 
Ad. 2 
W tym punkcie głos zabierali: 
- Przewodniczący Komisji, Grzegorz Sikora przedstawił pisma, które wpłynęły do 
Komisji tj.  
- pismo sołtysów gminy Poczesna w sprawie podwyższenia diety sołeckiej.     
    
Decyzją członków Komisji pismo w sprawie podwyżek dla sołtysów zostanie 
rozważone w terminie  późniejszym. 
 
- pismo OSP Kusięta z prośbą o pomoc. 
 
Decyzją członków Komisji pismo w sprawie OSP Kusięta  zostanie rozważone na 
kolejnym posiedzeniu Komisji. 
 
- pismo Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 
dotyczące wsparcia finansowego. 
 
Decyzją członków Komisji pismo w sprawie KM PSP Częstochowa zostanie 
rozpatrzone w II półroczu 2015 roku.. 
 
- Wójt gminy poinformował, że w dniu 25 maja 2015 roku odbyło się otwarcie 
przetargu na odbiór odpadów komunalnych. Do przetargu zgłosiło się 6 firm tj.  
1. SITA POŁUDNIE Sp. z o.o., wartość oferty brutto 4.106.348,00 zł 
2. ALBA Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Czeladź sp. z o.o., wartość oferty  
brutto 4.242.000,00 zł 
3. STRACH I SYNOWIE Sp. z o.o., wartość oferty brutto 3.490.000,00 zł 
4. PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 
wartość oferty brutto 2.056.200,00 zł. 
5. Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach, wartość oferty brutto 3.412.400,00zł 
6. REMONDIS Sp. z o.o., wartość oferty brutto 3.773.952,00 zł 
Wyżej wymienione kwoty w ofertach dotyczą odbioru odpadów komunalnych 
zmieszanych i segregowanych tak jak do tej pory przez okres 24 miesięcy.  
W odpadach segregowanych wydzielono także dodatkową frakcję z odpadów 
zmieszanych tj. popiół, na który każde gospodarstwo otrzyma kosz o poj. 240 l. 
Popiół będzie odbierany w okresie grzewczym.  
 
Głos zabierali: 
- Lidia Kaźmierczak zaproponowała, aby podjąć próbę obniżenia kosztów  i ustalić 
stawkę w wysokości 8,00 zł za odpady segregowane. 
- Iwona Choła  - podkreśliła, że są to duże opłaty dla osób bezrobotnych. 
- Wojciech Opiłka zapytał, czy mieszkańcy sołectw sąsiadujących ze składowiskiem 
mogą liczyć na rekompensatę np.  w postaci obniżenia stawki. 
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- Wójt gminy odpowiedział, że byłoby to niezgodne z prawem 
- Iwona Choła zapytała jaka rolę mają odegrać konsultacje. 
- Wójt gminy odpowiedział, że jest to wymóg prawny. 
- Marian Kołodziej wyraził zaniepokojenie, że w przypadku wysokiej stawki 
mieszkańcy przestaną płacić. 
- Wójt gminy wyjaśnił, że osoby które nie płacą  podlegają windykacji. 
 
Na tym dyskusje zakończono.  
 
Komisja, po zapoznaniu się z kosztami, jednogłośnie zaproponowała kwotę za odbiór 
odpadów segregowanych w wysokości 8,50 zł. natomiast za odbiór odpadów 
niesegregowanych 15,00 zł. 
 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
          

                                                                                                                                        
Przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

     
Protokół sporządziła:                              Iwona Choła                                           
  
Magdalena Caban 
                   


