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Protokół nr  23/2013 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska   
Rady Gminy  Poczesna  z dnia 14 lutego 2013 roku. 

 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Omówienie materiałów na XXIV sesję Rady Gminy w tym związanych  
z  nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z dnia 1 lipca 2011 
roku.  

2. Sprawy różne. 
 
Ad.1 
 
Projekty uchwał dotyczące ustawy o utrzymaniu czystości i porządku tj. : 

1. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

2. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

3. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Poczesna, 
4. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów,  
5. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

6. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych omówił Wójt gminy, Krzysztof Ujma. 

 

Głos zabierali: 
- Elżbieta Rakowska  stawka 7,00 zł to duża stawka dla rodzin wielodzietnych   
i korzystających z pomocy społecznej. Powinniśmy się nad tym pochylić i dążyć do 
jej zmniejszenia. 
- Wójt gminy wyjaśnił, że nie upiera się przy stawce 7,00 zł ponieważ trzeba ją ustalić 
rozsądnie i sprawiedliwie.  
- Jolanta Knysak zapytała czy mieszkańcy bloków będą składać osobiście deklaracje 
do urzędu. 
- Wójt gminy odpowiedział, że będzie się to odbywać za pośrednictwem 
administratora. 
- Edward Krzyczmonik zapytał jak przedstawia się wysokość  stawek w sąsiednich 
gminach. 
- Wójt gminy odpowiedział, że wysokość proponowanych stawek jest zbliżona do 
naszej np. w gminie Konopiska 8 zł. W innych gminach są też inne metody ustalania 
cen np. od wielkości gospodarstwa. 
- Elżbieta Rakowska – są mieszkańcy, którzy mieszkają w miejscu prowadzenia 
działalności, co z takimi osobami? 
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- Wójt gminy taka osoba powinna płacić jako mieszkaniec i jako przedsiębiorca. 

- Elżbieta Rakowska – powinien taki zapis pojawić się w regulaminie. 

- Stanisław Minkina – to wynika z ustawy, jest tam zapis, że gmina prowadzi rejestr 

przedsiębiorców i ich umów.  

- Elżbieta Rakowska zaproponowała, by ustalić wysokość stawki na poziomie 6 

złotych. 

- Krystyna Wichniarek powiedział, że stawka 7,00 od mieszkańca nie jest wysoką 

stawką.  W blokach już od dawna są takie opłaty. 

- Stanislaw Minkina złożył wniosek by w uchwale w sprawie terminu, częstotliwości  

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w § 1 pkt. 1 

zmienić zapis na „właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

z częstotliwością 1 raz w miesiącu w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, 

 w którym powstało zobowiązanie”. 

W § 1ww. uchwały dopisać pkt. 2 „Przyjmuje się możliwość uiszczania opłaty 

 z góry za pełny okres rozliczeniowy, maksymalnie 1 rok, w terminie do 

20  dnia pierwszego miesiąca rozpoczynającego dany okres – kwartalny, półroczny, 

roczny”. 

- Wójt gminy wyjaśnił, że jeżeli nie będzie przeszkód prawnych to wniosek zostanie 
uwzględniony. 
 
Na tym zakończono dyskusję. 
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna” omówiła 

Sekretarz Gminy – Renata Smędzik. 

Głosu nikt nie zabrał.  

 

Przewodniczący  Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska przedstawił projekt 

sprawozdania z pracy Komisji w roku 2013. Poinformowała, że Komisja Zdrowia  

i Ochrony Środowiska w roku 2012 odbyła 11 spotkań, w tym 1 wspólne  

z Komisją  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 

Frekwencja członków Komisji na wszystkich posiedzeniach wynosiła 97%. 

W obradach komisji uczestniczyli zaproszeni goście: pracownicy Urzędu Gminy - 

Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik, Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej,  Dyrektor Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia oraz 

przedstawiciele straży pożarnej i policji. 

Na posiedzeniach realizowano zadania z Rocznego  Planu Pracy Komisji na rok 

2012 zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr 124/XIV/11, do których należały: 

- opracowanie i zatwierdzenie sprawozdania z prac Komisji za rok 2011, 

- ocena  realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym analiza 

sprawozdania   z podziału środków za rok 2011  oraz omówienie  projektu  uchwały  

w sprawie oceny   zasobów pomocy społecznej, 
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- informacja o przebiegu konsultacji dotyczących Studium Zagospodarowania 

Przestrzennego   

  Gminy Poczesna oraz omówienie projektów uchwał   dotyczących  miejscowych 

planów zagospodarowania w poszczególnych  sołectwach,  

- ocena wydatków pochodzących z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania        

  Problemów Alkoholowych  w 2011 roku oraz analiza  wniosków zgłoszonych do 

programu  na 2012 rok, 

- analiza bezpieczeństwa publicznego  oraz  stanu ochrony przeciwpożarowej   

 i zagrożeń pożarowych na terenie gminy, 

- ocena działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia na podstawie  

przedłożonego    

  sprawozdania  oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego  za rok 2011, 

- ocena realizacji zadań w zakresie poprawy stosunków wodnych (rowy  

melioracyjne) oraz    

  analiza Gminnego Programu Przeciwpowodziowego  dotyczącego terenów 

zalewowych, 

- ocena utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy na podstawie  

przedłożonego    

  sprawozdania, 

- sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w latach  2011-

2012, 

- analiza realizacji zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie 

gminy, 

- informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  o przygotowaniu do  sezonu 

zimowego, 

- opracowanie i zatwierdzenie planu pracy  Komisji na rok 2013. 

Dodatkowo Komisja na swych posiedzeniach analizowała materiały przygotowane na 

poszczególne sesje Rady Gminy Poczesna. 

Omówiono projekty uchwał w sprawie: 

- ustanowienia pomnika przyrody, 

- zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego ”Orlich Gniazd” 

- przyjęcia „Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu  

bezdomności    

  zwierząt na terenie Gminy Poczesna na 2012 r, 

- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na  lata  

  2012 – 2016, 

- nadania statutu Gminnemu Zespołowi  Ośrodków Zdrowia, 

- nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, 

- projektu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi    

  składowanymi przez właściciela nieruchomości położonych na  terenie gminy,  

- projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poczesna. 

Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska na swych posiedzeniach  zgłosiła 42  

wnioski.   

Dotyczyły one między innymi: 
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- przeanalizowania możliwości zmniejszenia kosztów transportu zbiorowego na  

terenie gminy, 

- wskazania kosztów, które ponosi gmina z tytułu funkcjonowania straży pożarnych, 

- przedstawienia analizy, na podstawie której ustalono stawki opłaty za  

gospodarowanie  odpadami. 

- remontu dróg  gminnych. 

 

Na złożone wnioski Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska otrzymała wyjaśnienia od 

Wójta Gminy. 

 

Wszystkie protokoły z odbytych posiedzeń znajdują się w aktach Komisji Zdrowia i 

Ochrony Środowiska oraz zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 
Głosu nikt nie zabrał. 
Komisja jednogłośnie zatwierdziła  sprawozdanie z pracy Komisji za 2012 rok 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał. 
 
Ad.2 
W tym punkcie głosu nikt nie zabrał. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
        
                                                                              Przewodniczący  Komisji Zdrowia 
                                                                              i Ochrony Środowiska  
 
Protokół sporządziła:     Tadeusz Bajdor 
 
Magdalena Caban                                           


