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Protokół nr  30/2018 
z posiedzenia  Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska  
Rady Gminy  Poczesna  z dnia 24 kwietnia 2018roku. 

 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Ocena działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia  na podstawie 
przedłożonego sprawozdania za 2017 r. 

           Wizytacja Ośrodków Zdrowia w Poczesnej, Nieradzie i Wrzosowej. 
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków 

Zdrowia za 2017 r. 
3. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Poczesna. 
4. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych.  
5. Omówienie materiałów na XXXV Sesję Rady Gminy Poczesna. 
6. Sprawy różne 

 
Ad. 1, Ad.2 
 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 
2017 rok oraz   sprawozdanie finansowe przedstawiła główna księgowa-                    
Hanna Muchla.  
Głos zabierali: 

 Marian Kołodziej zapytała, czy istnieje możliwość, aby raz w tygodniu w 
Ośrodku Zdrowia we Wrzosowej pobierano materiał do badań. 

 Dyrektor GZOZ, Janusz Opara wyjaśnił, że materiał biologiczny nie może być 
pobierany w innym miejscu niż laboratorium. 

 Teresa Chałupka spytała czy istnieje możliwość zmiany godzin przyjęć 
pediatry w Ośrodku Zdrowia w Poczesnej. 

 Dyrektor GZOZ, Janusz Opara poinformował, że lekarze w Ośrodkach  
Zdrowia na terenie gminy Poczesna pracują w godzinach od 800 do 1800                                                    
i każdy  potrzebujący pomocy może w tych godzinach uzyskać poradę.                                       
Zaznaczył, że  nie ma konieczności zmiany godzin. 
 

Na tym dyskusje zakończono 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdania. 
Ad. 3 
 
Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Poczesna. 
przedstawił asp. szt. Bogdan Wiśniewski. 
Głos zabrali 
- Tadeusz Bajdor dopytał jak postępować w sytuacji jeśli chodzi o osobę chorą 
psychicznie, która może stanowić zagrożenie. 
- asp. szt. Bogdan Wiśniewski wyjaśnił , że należy zgłosić dyżurującemu 
funkcjonariuszowi komisariatu lub wezwać pogotowie ratunkowe. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
Informacja została przez komisję przyjęta do wiadomości. 
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Ad. 4 
 
Analizę stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy 
przedstawił Komendant Gminny OSP -Marian Kołodziej. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja została przez komisję przyjęta do wiadomości. 
 
 
Ad. 5 
Punkt 18   porządku obrad XXXV Sesji Rady Gminy tj. w sprawie oceny zasobów 
pomocy społecznej w gminie Poczesna omówiła pracownica GOPS -                                                                    
Małgorzata Brzozowska. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. projekty uchwał. 
 
Ad. 5 
 
W tym punkcie głos zabrali  
 
-Przewodnicząca Komisji, Ewa Synoradzka poprosiła przybyłego na posiedzenie 
komisji Pana E.K. o przedstawienie sprawy. 
- E.K wyjaśnił, że sprawa dotyczy usunięcia drzew na cmentarzu w m. Zawodzie. 
- Wójt gminy poinformował o procedurach  związanych z usunięciem drzew w tym 
pomnika przyrody. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
 
          
                                                                                   Przewodnicząca   
                                                                    Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska  
 
                                   Ewa Synoradzka 
 
  
 
 Protokół sporządziła:       
 
Wioletta Przybylska            


