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Protokół nr 38/2021 

z  posiedzenia   Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska 

z dnia 17 listopada 2021 roku. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności 

Porządek  posiedzenia: 

 

1. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu 

zimowego. 

2. Omówienie materiałów na XXXII Sesję Rady Gminy Poczesna. 

3. Sprawy różne. 

 

 Ad. 1  
 

Informację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu zimowego 

przedstawił pracownik GOPS w Poczesnej Pani Beata Gajewska- Robakowska . 

Uwag nie zgłoszono. 

Informacja została przyjęta przez komisję do wiadomości. 

Ad. 2 

Punkt 11 porządku obrad XXXII Sesji Rady Gminy tj podjęcie uchwały  w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  stawki za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej przedstawił  

Zastępca Wójta - Andrzej Lech. 

 

 W trakcie wystąpienia Zastępca Wójta – Andrzej Lech  poinformował, że w terminie  

od 24 września 2021 roku do 15 października 2021 roku na terenie Gminy Poczesna odbyły 

się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Poczesna w zakresie powyższego projektu 

uchwały. 

 

Uwag nie zgłoszono. 
Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 12 radnych -  10 głosami „za”, 2 głosami 

„wstrzymuję się” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

Punkt 13 porządku obrad XXXII Sesji Rady Gminy tj podjęcie uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w miejscowości Huta Stara B w rejonie ul. Jaśminowej przedstawił  

Wójt Gminy – Krzysztof Ujma. 

 

Uwag nie zgłoszono. 
Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 12 radnych-   jednogłośnie 12 głosami „za”                                   

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

 

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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Punkt 14 porządku obrad XXXII Sesji Rady Gminy tj podjęcie uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w miejscowości Bargły przedstawił  Wójt Gminy – Krzysztof Ujma. 
 

Uwag nie zgłoszono. 
Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 12 radnych-   jednogłośnie 12 głosami „za”                                   

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

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

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w miejscowości Wrzosowa  przedstawił  Wójt Gminy – Krzysztof Ujma. 
 

Uwag nie zgłoszono. 
Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 12 radnych-   jednogłośnie 12 głosami „za”                                   

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

Punkt 16 porządku obrad XXXII Sesji Rady Gminy tj podjęcie uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w miejscowości Młynek oraz Nierada   przedstawił  

Wójt Gminy – Krzysztof Ujma. 
 

Uwag nie zgłoszono. 
Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 12 radnych-   jednogłośnie 12 głosami „za”                                   

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

Punkt 17 porządku obrad XXXII Sesji Rady Gminy tj podjęcie uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w miejscowości Słowik  przedstawił  Wójt Gminy – Krzysztof Ujma. 
 

Uwag nie zgłoszono. 
Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 12 radnych-   jednogłośnie 12 głosami „za”                                   

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 
 

Punkt 18 porządku obrad XXXII Sesji Rady Gminy tj podjęcie uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w miejscowości Słowik (numer ewidencyjny działki 361/2)   przedstawił  

Wójt Gminy – Krzysztof Ujma. 
 

Uwag nie zgłoszono. 
Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 12 radnych-   jednogłośnie 12 głosami „za”                                   

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 

Ad. 3 

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

wpłynęły do biura Rady. 

Ponadto w tym punkcie Wójt gminy poinformował o konieczności wprowadzenia do porządku 

obrad XXXII sesji Rady Gminy Poczesna projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych budżetu gminy 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
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Uwag nie zgłoszono 

Wójt Gminy przedstawił powyższy projekt uchwały. 

 

 Na zakończenie  Wójt Gminy zapoznał  radnych z pismem, którego nadawcą jest  

Poczta Polska S.A. dotyczącym skrzynek oddawczych  i numerów budynków. 

 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.   

                             

Protokół sporządziła:                                                               Przewodnicząca  

                                                                                     Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska 

 Wioletta Przybylska                                            

                                                                                           Bożena Dobosz 

                                                                                

  


