
1 

 

Protokół nr 32/2021 

z  posiedzenia   Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska 

z dnia 15 czerwca   2021 roku. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności 

Porządek  posiedzenia: 

 

1. Omówienie raportu o stanie Gminy Poczesna przedstawionego przez Wójta. 

2. Omówienie  sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem 

finansowym.  

3. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych. 

4. Informacja  w sprawie: 

a) planowanej inwestycji polegającej na „budowie sortowni odpadów komunalnych 

pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów wraz z produkcją paliwa RDF” na 

terenie Częstochowskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego w Sobuczynie, 

b)  porozumienia międzygminnego w zakresie zagospodarowania odpadów 

komunalnych w Subregionie Północnym, 

c) użyczenia działek 198/1,198/2,198/3 obręb Sobuczyna dla CzPK Sp. z o.o. na okres  

5 lat od momentu zakończenia inwestycji polegającej na modernizacji obecnie 

funkcjonującego SPSZOK-u polegającej głównie na budowie bezpośredniej drogi 

dojazdowej wraz z  wagami najazdowymi. 

5. Omówienie materiałów na XXVI Sesję Rady Gminy Poczesna. 

6. Sprawy różne. 

 Ad. 1  
 

Raport o stanie Gminy Poczesna przedstawił Wójt  gminy – Krzysztof Ujma. 

Uwag nie zgłoszono. 

Raport   został  przez komisję przyjęty do wiadomości. 

 

Ad. 2 

 

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym 

przedstawiła Skarbnik gminy – Magdalena Kadłubek 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Sprawozdania   zostały  przez komisję przyjęte do wiadomości. 

 

Ad.3 

 

Analizę stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy 

przedstawił Komendant Gminny ZOSP -Marian Kołodziej oraz specjalista do spraw                              

OSP Zbigniew Strugacz. 

 
Uwag nie zgłoszono. 

Informacja   została  przez komisję przyjęta do wiadomości. 

 

 

 

 

1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2019rok. 

2. Omówienie materiałów na III Sesję Rady Gminy Poczesna. 

3. Sprawy różne 
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Ad. 4   

Informacje  w sprawie: 

a) planowanej inwestycji polegającej na „budowie sortowni odpadów komunalnych 

pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów wraz z produkcją paliwa RDF” na 

terenie Częstochowskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego w Sobuczynie, 

b) porozumienia międzygminnego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych 

w Subregionie Północnym, 

c)  użyczenia działek 198/1,198/2,198/3 obręb Sobuczyna dla CzPK Sp. z o.o. na okres  

5 lat od momentu zakończenia inwestycji polegającej na modernizacji obecnie 

funkcjonującego SPSZOK-u polegającej głównie na budowie bezpośredniej drogi 

dojazdowej wraz z  wagami najazdowymi. 

Ww. zagadnienia przedstawił Wójt Gminy – Krzysztof  Ujma. 

 

Wójt Gminy zaproponował zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawicieli 

Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. 

 

Ad. 5 

Punkt 10 porządku obrad XXVI Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Poczesna wotum zaufania został szczegółowo omówiony. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 
Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 10 radnych-   9 głosami „za”,                                  

1 głosem „ wstrzymuję się” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

 Punktu 14 porządku obrad XXVI Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały  w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy za 2020 rok przedstawiła   Skarbnik gminy –Magdalena Kadłubek. 

 

Uwag nie zgłoszono. 
Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 10 radnych-  jednogłośnie 10 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

Punktu 15 porządku obrad XXVI Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały  w sprawie 

absolutorium  dla Wójta Gminy Poczesna został szczegółowo omówiony. 

 

Uwag nie zgłoszono. 
Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 10 radnych-  jednogłośnie 10 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Ad. 5  

W tym punkcie Przewodnicząca Rady- Iwona Choła poinformowała o pismach, które 

wpłynęły do biura Rady. 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.                               

Protokół sporządziła:                                                             Przewodnicząca  

                                                                                    Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska                                        

 Wioletta Przybylska                                            

                                                                                           Bożena Dobosz 
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