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Protokół nr 36/2021 

z  posiedzenia   Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska 

z dnia 21 września  2021 roku. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności 

Porządek  posiedzenia: 

 

1. Wypracowanie stanowiska w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  stawki za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

2. Omówienie projektów uchwał: 

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna”, 

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w sąsiedztwie składowiska odpadów 

komunalnych. 

3. Omówienie materiałów na XXX Sesję Rady Gminy Poczesna. 

4. Sprawy różne. 

 

 Ad. 1  
 

Informację w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia  stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawił 

Zastępca Wójta - Andrzej Lech. 

 

 W trakcie wystąpienia Wójt gminy  zaproponował  stawkę opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w wysokości 25,00 zł  umożliwiającą zbilansowanie kosztów 

ponoszonych w gospodarce odpadami oraz zaproponował termin  wejścia w życie nowej 

stawki od 1 grudnia  2021 roku. 

 

W wyniku dyskusji członkowie Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska zobowiązali Wójta 

do szukania metod związanych ze zwiększeniem ściągalności z tytułu opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi ( weryfikacja liczby osób zadeklarowanych  w 

deklaracji z liczbą osób faktycznie  zamieszkujących daną nieruchomość ) oraz szukanie 

oszczędności w kosztach pośrednich związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi. 

 

 Po analizie  członkowie Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska nie zaakceptowali stawki 

25,00 zł oraz terminu 1 grudnia 2021 r. 

Wpracowano natomiast akceptowalną stawkę możliwą do przyjęcia w wysokości 23,00 zł                               

i termin wejścia w życie 1 stycznia 2022 roku. 

 

Zastępca Wójta – Andrzej Lech  poinformował , że będzie konieczność zabezpieczenia 

środków finansowych w budżecie gminy na 2022 rok na pokrycie kosztów związanych z 

gospodarką odpadami,  wysokość kwoty będzie uzależniona od rozstrzygnięcia przetargu.  

 

 

 

 

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. 2 
 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna” przedstawił pracownik 

firmy urbanistycznej E-GIS. 

Uwag nie zgłoszono. 
Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 11 radnych-   jednogłośnie 11 głosami „za”                                   

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sąsiedztwie składowiska 

odpadów komunalnych przedstawił pracownik firmy urbanistycznej E-GIS. 

 

Uwag nie zgłoszono. 
Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 11 radnych-   jednogłośnie 11 głosami „za”                                   

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

 

Ad. 3 

 

Punkt 11 porządku obrad XXX Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr 170/XXII/20 Rady Gminy Poczesna z dnia   22 grudnia 2020 roku w sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 

omówiła Sekretarz gminy – Renata Smędzik 

 

Uwag nie zgłoszono. 
Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 11 radnych-   jednogłośnie 11 głosami „za”                                   

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

 

Punkt 12 porządku obrad XXX Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały w sprawie powołania 

komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego 

Zespołu  Ośrodków Zdrowia w Poczesnej omówił Wójt  gminy – Krzysztof Ujma. 

 

Zgłoszona została propozycja kandydatów do pracy w komisji konkursowej w następującym 

składzie: 

- przedstawiciel podmiotu tworzącego  

Agata Adamus 

Andrzej Lech 

Iwona Choła   

Magdalena Kadłubek 

Renata Smędzik  

- przedstawiciel rady społecznej podmiotu leczniczego Halina Synakiewicz. 

 

Wyznaczony został przewodniczący komisji konkursowej w osobie Andrzej Lech 

 

Wójt  poinformował, że do Okręgowej  Izby Lekarskiej w Częstochowie,   zostało wysłane 

pismo w celu wytypowania przedstawiciela ( lekarza) do pracy w ww. komisji. 

 

Uwag nie zgłoszono. 
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Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 11 radnych-   jednogłośnie 11 głosami „za”                                   

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

 

 Punkt 13 porządku obrad XXX Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały w sprawie aktualności 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna przedstawił pracownik firmy 

urbanistycznej E-GIS. 

 

Uwag nie zgłoszono. 
Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 11 radnych-   jednogłośnie 11 głosami „za”                                  

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

 
Punkt 15 porządku obrad XXX Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w miejscowości Nowa Wieś, Kolonia Poczesna, Huta Stara B  

przedstawił pracownik firmy urbanistycznej E-GIS. 

 

Uwag nie zgłoszono. 
Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 11 radnych-   jednogłośnie 11 głosami „za”                                   

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Ad. 4 

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

wpłynęły do biura Rady. 

Ponadto,  głos zabrał radny Wojciech Opiłka w sprawie uchwały nr 141/XVIII/20 z dnia  

18 czerwca 2020 roku i   zawnioskował o wyjaśnienie nie uwzględnienia stanowiska Rady 

 w Urzędzie Marszałkowskim.   

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.                               

Protokół sporządziła:                                                             Przewodnicząca  

                                                                                                  Rady Gminy                                         

 Wioletta Przybylska                                            

                                                                                           Iwona Choła 

                                                                                

  


