
1 

 

Protokół nr  20/2012 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska   
Rady Gminy  Poczesna  z dnia 27 listopada 2012 roku. 

 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Omówienie projektu  uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. 

2. Sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2011 - 

2012. 

3. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu 

zimowego. 

4. Omówienie projektu  uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Poczesna. 

5. Sprawy różne. 

 

Ad.1 
Projekt  uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok omówiła Sekretarz Gminy – 
Renata Smędzik. 
 
Nikt z członków Komisji głosu nie zabrał. 
 
Ad.2 
Sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2011 – 
2012 omówiła Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus. 
 
Głos zabierali: 
- Elżbieta Rakowska zapytała czy Program ten będzie kontynuowany w latach 
następnych. 
 
- Agata Adamus, Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego  - tak. 
 
- Tadeusz Bajdor – ile jest wniosków na rok następny? 
 
- Agata Adamus, Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego  - w chwili obecnej 
13. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad.3 
Informację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu 
zimowego przedstawiła Kierownik - Mariola Górecka. 
 
Głos zabierali: 
- Tadeusz Bajdor zapytał czy osoby posiadające dochód, ale znajdujące się nagle 
w trudnej sytuacji finansowej np. z powodu choroby mogą liczyć na pomoc w postaci 
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opału. 
 
- Mariola Górecka, Kierownik GOPS odpowiedziała, że jeśli tylko zwrócą się o pomoc 
to ją otrzymają. 
 
- Edward Krzyczmonik zapytał czy osoby mieszkające w budynku plebani korzystają  
z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
- Mariola Górecka, Kierownik GOPS wyjaśniła, że pracownicy GOPS przeprowadzają 
z tymi osobami wywiady, które wysyłane są do placówek odpowiednich do miejsca 
stałego zameldowania. 
 
- Lidia Kaźmierczak zapytała czy mieszkańcy naszej Gminy mogliby korzystać z tego 
domu. 
 
- Mariola Górecka, Kierownik GOPS wyjaśniła, że osoby znajdujące się pod opieką 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  mają inne problemy i potrzebują innej 
pomocy niż osoby mieszkające w budynku byłej plebani.  
 
Na tym dyskusję  zakończono. 
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu Gminy 
Poczesna z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok omówiła Sekretarz Gminy – 
Renata Smędzik. 
 
Podczas omawiania Sekretarz Gminy poinformowała, że w projekcie uchwały 
przedstawionym do konsultacji wystąpiły błędy w numeracji rozdziałów. Błędy te 
zostały poprawione jednak treść programu pozostaje bez zmian. 
 
Nikt z członków Komisji głosu nie zabrał. 
 
Ad.4 
Wójt Gminy poinformował, że na sesji wystąpi z wnioskiem o zdjęcie, projektu  

uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Poczesna, z porządku obrad i zastąpienie go punktem pn. „Omówienie 

działań wynikających  z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z dnia 

1 lipca 2011 roku”.  

 
Głos zabierali: 
- Elżbieta Rakowska  zaproponowała, aby pozostawiono obecny sposób opłaty 
poprzez książeczki, tak aby mieszkańcy mieli swobodę w dokonywaniu opłat. 
 
- Tadeusz Bajdor – jaka jest propozycja odnośnie naliczania opłat? 
 
- Wójt Gminy – rozważamy to, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie 
unikniemy wzrostu ceny. 
Na tym dyskusję  zakończono. 
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Ad.5 
W tym punkcie głos zabierali: 
 
- Przewodniczący Komisji Tadeusz Bajdor odczytał odpowiedzi Wójta Gminy na 
wnioski z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
- Elżbieta Rakowska zapytała jak wygląda sytuacja z wywozem eternitu. 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że jest organizowany  przez Urząd wywóz i można 
składać podania w tej sprawie. 
 
- Krystyna Wichniarek  zwróciła uwagę na prowadzoną działalność przy ul. 1 Maja 
przez którą zajęty jest pas drogowy i utrudniona widoczność dla mieszkańców tej 
ulicy. 
 
- Wójt Gminy  odpowiedział, że rozezna temat. 
 
Projekty uchwał w sprawie odpowiedzi na wezwanie Wiesławy i Jerzego Włodarczyk 
do usunięcia stanu niezgodnego z prawem, w sprawie odpowiedzi na wezwanie 
Henryka Kowalczyka do usunięcia naruszeń oraz w sprawie odpowiedzi na 
wezwanie Nieruchomości NOKTOR do usunięcia stanu niezgodnego z prawem 
omówił Wójt Gminy Poczesna. 
 
- Elżbieta Rakowska – jest tam fragment parku, architekci mogą tak zagospodarować 
ten teren, aby nie zniszczyć tego co pozostało. Właściciel powinien się do tego 
dostosować. 
 
Na tym dyskusję  zakończono. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
          
                                                                              Przewodniczący  Komisji Zdrowia 
                                                                              i Ochrony Środowiska  
 
Protokół sporządziła:     Tadeusz Bajdor 
 
Magdalena Caban                
 

                                                          

 


