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Protokół nr  32/2014 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska   

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 19 marca 2014 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 

 Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 

 Analiza sprawozdania z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w 2013 roku. 

 Omówienie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2014 rok. 

 Omówienie materiałów na XXXIII Sesję Rady Gminy Poczesna. 

 Sprawy różne. 
 

Ad.1 
Analizę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy przedstawił Komendant 
Komisariatu Policji w Poczesnej podkom. Grzegorz Kurek. 
 
Głos zabierali: 
- Wójt gminy poinformował o niszczeniu przystanków autobusowych min. 
w Korwinowie,  Zawodziu, Cementowni, w związku z tym poprosił o częstsze patrole 
w tych rejonach. 
 
- Komendant, podkom. Grzegorz Kurek wyjaśnił, że prawdopodobienstwo najechania 
przez patrol na zdarzenie jest małe i bez pomocy mieszkańców trudno jest 
zgromadzić materiał dowodowy i ustalić sprawcę. 
 
- Krystyna Wichniarek poinformowała o częstym zastawianiu garaży przy bloku  
w Kolonii Poczesna  przez osoby przyjeżdżające do Ośrodka Zdrowia.  Zapytała  
w jaki sposób  mogłyby  one ponosić konsekwencję utrudniania wyjazdu lub wjazdu. 
 
- Komendant, podkom. Grzegorz Kurek  odpowiedział, że jest to wykroczenie 
 i można wobec nich zastosować postępowanie mandatowe lub pouczenie. 
 
- Krystyna Wichniarek  poprosiła, by na boisku przy szkole, w godzinch 
popołudniowych i wieczornych, pojawiał się patrol. 
 
- Komendant, podkom. Grzegorz Kurek  odpowiedział, że podczas wieczornych 
zmian takie patrole są przeprowadzane. Ponadto funkcjonariusze Policji biorą udział 
w spotkaniach z mieszkańcami, na których mogą dowiedzieć się  o ich problemach, 
udzielić odpowiedzi na wiele pytań, a także przekazać wiele informacji i ostrzeżeń.  
 
Na tym dyskusję  zakończono. 
 
Ad.2 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w 2013 roku przedstawiła Sekretarz gminy - Renata 
Smędzik. 
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Głos zabierali: 
 
- Krystyna Wichniarek zapytała czy w ramach profilaktyki nie byłoby zasadnym 
zorganizowanie wyjazdów letnich dla  większej liczby dzieci np. dwa turnusy lub dwa 
autokary. 
 
- Sekretarz gminy odpowiedziała, że nie oszczędzamy  pieniędzy na odpoczynek 
dzieci i nie ma tutaj ograniczeń osobowych. Każde dziecko, którego rodzic wyrazi 
zgodę i zapisze na wyjazd, na pewno pojedzie. Jeżeli będzie taka potrzeba to pojadą 
dwa autokary. 
 
- Krystyna Wichniarek zapytała czy z wyjazdów mogą korzystać dzieci spoza 
podobiecznych GOPS-u. 
 
- Sekratarz gminy odpowiedziała, że tak, nie ma tutaj kryterium dochodowego, jest to 
profilaktyka i każde dziecko może korzystać. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Sprawozdanie  zostało przez radnych przyjęte. 
 
Ad.3 
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2014 rok omówiła Sekretarz gminy - Renata Smędzik. 
 
Głos zabierali: 
- Tadeusz Bajdor poprosił o zrobienie placu zabaw lub świetlicy w Hucie Starej B. 
 
- Sekretarz gminy odpowiedziała, że w Hucie Satrej B zrobiona zostanie zewnętrzna 
siłownia. 
 
- Krystyna Wichniarek zaproponowała, aby w związku z tym, że nie ma placu zabaw 
w Koloni Poczesna rozbudować plac zabaw w Zawodziu, tak by więcej dzieci mogło 
z niego korzystać. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Komisja jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Ad.4 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna” na 2014 rok 
przedstawiła Sekretarz gminy – Renata Smędzik. 
Głosu nikt nie zabrał.  
 
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przedstawiła Sekretarz gminy – 

Renata Smędzik. 

Głosu nikt nie zabrał.  
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Ad.5 
 
W tym punkcie głos zabierali: 
 

Przewodniczący, Tadeusz Bajdor  przedstawił pisma, które wpłynęły do Komisji tj. 

 

- odpowiedzi  Wójta gminy Poczesna  na wnioski z poprzedniego posiedzenia 

Komisji. 

 

- od Wójta gminy Poczesna w sprawie pisma Stowarzyszenia Ekorozwoju Ziemi 

Pocześniańskiej o wprowadzenie zmian w obowiązujacej zmianie Studium 

Uwarunkowań i zagospodarowania Przestrzennego gminy Poczesna. 

 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
         
  
                                                                              Przewodniczący  Komisji Zdrowia 
                                                                              i Ochrony Środowiska  
 
Protokół sporządziła:     Tadeusz Bajdor 
 
Magdalena Caban 
                                                          

 


