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Protokół nr  2/2015 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   
Rady Gminy  Poczesna  z dnia 28 stycznia 2015 roku. 

 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Kontrola realizacji wymogów wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach.  
2. Sprawy różne. 
 
Ad.1 
Realizację wymogów wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach omówił Zastępca Wójta, Andrzej Lech. 
Zastępca wójta poinformował, że w związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu  
czystości i porządku w gminach zachodzi konieczność podjęcia nowych uchwał. 
Projekty tych uchwał zostaną poddane konsultacji, a następnie przekazane pod 
obrady Rady Gminy. 
Głos zabierali: 
- Tadeusz Bajdor zapytał czy obecne wpływy z opłat od mieszkańców wystarczą na 
pokrycie kosztów. 
 
- Wójt gminy odpowiedział, że w chwili obecnej dużo mieszkańców zalega  
z płatnościami. Wójt poinformował także o planowanym zakupie lub dzierżawie 
pojemników na popiół. 
 
- Tadeusz Bajdor zapytał czy są podejmowane działania wobec osób zalegających 
 z płatnościami. 
 
- Zastępca Wójta odpowiedział, że wysyłane są wezwania do zapłaty. 
 
- Tadeusz Bajdor poprosił, aby zwiększyć ilość worków dla rodzin, w których jest 
więcej niż 4 osoby. 
 
- Wójt gminy odpowiedział, że rozważy tę propozycję i poinformował, że planowane 
są większe kosze. Wójt poprosił także o pomoc w zachęcaniu mieszkańców do 
podłączania się do kanalizacji. 
 
- Ewa Synoradzka zaproponowała, by sołtysi sprawdzali kto nie jest podłączony 
 i gdzie wylewa  ścieki. 
 
- Zastępca Wójta wyjaśnił, że urząd posiada informację kto jest podłączony do 
kanalizacji. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad.2 
W tym punkcie głos zabierali: 
- Zastępca Wójta poinformował, że przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
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sporządzone zostały mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, 
w których duża część miejscowości Kolonii Borek nie jest ujęta jako tereny 
zagrożone powodzią.   
W chwili obecnej mapy te są poddane konsultacjom i my wnieśliśmy do nich uwagi.  
- Grzegorz Sikora zapytał jak przedstawia się sytuacja z autobusami. 
- Wójt gminy odpowiedział,  że trwają rozmowy na ten temat. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
                       

 
Protokół sporządziła:                        Członkowie Komisji Rewizyjnej:  
 
Magdalena Caban                            Bajdor Tadeusz         – Przewodniczący Komisji   

                                                         Kucia Waldemar       – członek                           

                                                         Sikora Grzegorz        – członek                           

          Synoradzka Ewa      – członek                            

                                                         Wąsińska Barbara   – członek                           


