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Protokół nr 41/2022 

z  posiedzenia  Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska  

z dnia 28  marca   2022 roku. 

 
Obecni wg załączonej listy obecności 

Porządek  posiedzenia: 

 

1. Informacja o realizacji na terenie gminy  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. 

2.Ocena realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i analiza podziału  środków za                          

2021 rok na podstawie przedłożonego sprawozdania. 

3.Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r. 

4. Omówienie materiałów na XXXVI Sesję Rady Gminy Poczesna. 

5. Sprawy różne. 

 

Na posiedzenie Komisji przybyła  nowo wybrana Dyrektor Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia 

 w Poczesnej  Pani Aneta Sowińska, która  przedstawiła koncepcję  pracy Ośrodków Zdrowia na terenie 

Gminy Poczesna oraz omówiła temat dotyczący uruchomienia punktu pobrań materiału do badań  

w Ośrodku Zdrowia we Wrzosowej.  

 

Ad. 1  
 

Informację o realizacji na terenie gminy  ustawy o utrzymania czystości i porządku                             

przedstawił  Zastępca Wójt – Andrzej Lech. 

 

Uwag nie wniesiono. 

Komisja  ww. informację przyjęła do wiadomości.  

 

Ad. 2 
 

Informację z  realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i analizę podziału  środków za 2021 

rok na podstawie przedłożonego sprawozdania przedstawiła Kierownik GOPS w Poczesnej 

 - Elżbieta Różycka. 

 

Uwag nie wniesiono. 

Komisja ww. informację przyjęła do wiadomości.  

 

Ad. 3 
 

Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku  

przedstawiła Sekretarz gminy- Renata Smędzik. 

 

Uwag nie wniesiono. 

Komisja ww. informację przyjęła do wiadomości.  

Ad. 4  

Projekt uchwały z punktu 12 porządku obrad XXXVI    Sesji Rady Gminy tj. w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 

przedstawiła 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. 

. 

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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Projekt uchwały z punktu 13 porządku obrad XXXVI    Sesji Rady Gminy tj. w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Poczesna” na 2022 rok przedstawił Wójt  gminy  - Krzysztof Ujma. 

 

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 11 radnych – jednogłośnie   11 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała  ww. projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały z punktu 14 porządku obrad XXXVI Sesji Rady Gminy tj. w sprawie zmiany uchwały Nr 

139/XVIII/20 Rady Gminy Poczesna z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie nadania Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej przedstawiła  Kierownik GOPS w Poczesnej 

 - Elżbieta Różycka. 

 

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 11 radnych – jednogłośnie   11 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała  ww. projekt uchwały. 

 

 

Projekt uchwały z punktu 15 porządku obrad XXXVI Sesji Rady Gminy tj. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Poczesna na lata 2021-2025 przedstawiła  Kierownik GOPS w Poczesnej 

 - Elżbieta Różycka. 

 

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 11 radnych – jednogłośnie   11 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała  ww. projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały z punktu 18 porządku obrad XXXVI Sesji Rady Gminy tj. w sprawie wyznaczenia miejsc 

handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu 

przedstawił Wójt  gminy  - Krzysztof Ujma. 

 

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 11 radnych – jednogłośnie   11 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała  ww. projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały z punktu 19 porządku obrad XXXVI Sesji Rady Gminy tj. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w 

miejscowości  Zawodzie oraz Kolonia Borek przedstawił Wójt  gminy  - Krzysztof Ujma. 

 

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 11 radnych – jednogłośnie   11 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała  ww. projekt uchwały. 

Ad. 5 

W tym punkcie Przewodnicząca Rady – Iwona Choła  zapoznała z pismami, które wpłynęły do biura   Rady 

Gminy m.in.: 

- w sprawie zamiany mieszkania położonego w m. Huta Stara A przy ul. Lipowej 4/1 na inne mieszkanie 

 z zasobu gminy z możliwością wykupu. 

    Członkowie Komisji wyrazili zgodę na zamianę przedmiotowego lokalu jednak pod warunkiem wpisania 

najemcy lokalu na listę osób oczekujących. 
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Ponadto w tym punkcie Wójt gminy poinformował o konieczności wprowadzenia do porządku obrad 

XXXVI sesji Rady Gminy Poczesna  poniższych projektów uchwał: 

- w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej do prowadzenia 

postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia pieniężnego o którym mowa 

w art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa. 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu. 

Wójt Gminy przedstawił powyższe projekty uchwał. 

 

Uwag nie zgłoszono 

 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 

                               

Protokół sporządziła:                                                             Przewodnicząca  

                                                                            Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska 

 Wioletta Przybylska                                            

                                                                                                 Bożena Dobosz 

                                                                                

  


