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Protokół nr  28/2013 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska   
Rady Gminy  Poczesna  z dnia 19 września 2013 roku. 

 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z opracowaniem planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna. 

2. Analiza realizacji zadań dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej  

w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie, Poczesnej 

 i Wrzosowej. 

3. Sprawy różne. 

 

Ad.1 
Informację o stanie zaawansowania prac związanych z opracowaniem planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna przedstawił Wójt gminy, 

Krzysztof Ujma.  

Wójt gminy poinformował o wyłożeniu dwóch planów tj.  

strefy II - obejmującej część sołectw: Młynek-Mazury, Brzeziny Kolonia, Huta Stara 

A, Poczesna, Brzeziny Nowe (w tym fragment miejscowości Sobuczyna), 

strefy VII - obejmującej sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa 

Wrzosowa, a także o planowanym  wyłożeniu do wglądu kolejnych dwóch stref  tj. 

strefy III - obejmującej sołectwa: Nierada, Michałów, część sołectwa Młynek-Mazury, 

oraz strefy IX – obejmującej sołectwo Bargły.  

 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Ad.2 
Realizację zadań dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, 

Brzezinach Kolonii, Sobuczynie, Poczesnej i Wrzosowej przedstawił Wójt gminy, 

Krzysztof Ujma.  

 

Głos zabierali: 

- Elżbieta Rakowska powiedziała, że drogi, które już zakończono,  zrobione są 

bardzo dobrze, zwróciła jednak uwagę na  zły stan ul. Ogrodowej i chodników.  

 

- Wójt gminy odpowiedział, że chodniki zostaną na pewno  poprawione, 

a ul. Ogrodowa doraźnie naprawiona. 

 

- Waldemar Kucia zapytał, co z ul. Staszica i ul. Sarbinowską. 

 

- Wójt gminy odpowiedział, że prace związane z kanalizacją dobiegają końca  

i w październiku rozpocznie się remont tej drogi.  
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Ad.3 
Przewodniczący, Tadeusz Bajdor przedstawił pisma, które wpłynęły do Komisji tj. 
 
- odpowiedzi Wójta gminy Poczesna na wnioski z posiedzenia Komisji w dniu  

20 czerwca 2013r. 

- od Wójta gminy Poczesna w sprawie połączenia dwóch użytków ekologicznych 

 i utworzenia jednego o nazwie Zapadliska. 

 
Komisja złożyła wniosek, by dostarczyć dokładniejsze informacje w ww. sprawie. 
 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
         
  
                                                                              Przewodniczący  Komisji Zdrowia 
                                                                              i Ochrony Środowiska  
 
Protokół sporządziła:     Tadeusz Bajdor 
 
Magdalena Caban                
 

                                                          

 


