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Protokół nr  33/2014 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska   
Rady Gminy  Poczesna  z dnia 29 kwietnia 2014 roku. 

 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 

 Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie 
gminy. 

 Ocena działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej na 
podstawie przedłożonego sprawozdania za 2013 rok. 

 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia  
w Poczesnej za 2013 rok. 

 Wizytacja Ośrodków Zdrowia w Poczesnej, Nieradzie i Wrzosowej. 

 Sprawy różne. 
 

Ad.1 
Informację o stanie ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie 
gminy przedstawił Komendant Gminny OSP dh. Marian Kołodziej. 
Głosu nikt nie zabrał.  
Informacja została przez radnych przyjęta. 
 
Ad.2 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 
2013 rok omówiła Główna księgowa, Hanna Muchla. 
Głosu nikt nie zabrał.  
Sprawozdanie  zostało przez radnych przyjęte. 
 
Ad.3 
Sprawozdanie finansowe Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 
2013 rok przedstawiła Główna księgowa, Hanna Muchla. 
Głosu nikt nie zabrał.  
 
Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Ad.4 
W związku z wizytacją Komisja złożyła następujące wnioski: 
 
1. Dokonać następujących remontów w Ośrodku Zdrowia we Wrzosowej: 
 - remont specjalistycznych gabinetów lekarskich, 
 - remont i wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na rehabilitację. 
 
2. Dokonać następujących remontów w Ośrodku Zdrowia w Nieradzie: 
- wymienić okna, 
- wymienić płytki na schodach wejściowych, 
- dokonać częściowego remontu elewacji. 
 

 

 



2 

 

 

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. 

 

 Edward Krzyczmonik poprosił o podcięcie żywopłotu i zamontowanie trzech 

ławek przy Ośrodku Zdrowia w Poczesnej. 

 

 Sekretarz gminy odpowiedziała, że teren przy Ośrodku Zdrowia w Poczesnej 

zostanie zagospodarowany. 

 

 Elżbieta Rakowska zwróciła uwagę na „barak z grami”, otwarty 24 godz./dobę 

we Wrzosowej.  

 

 Sekretarz gminy odpowiedziała, że o tej działalności wie także Policja  

w Poczesnej. 

 

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

 


