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Protokół nr 19/2017
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Poczesna z dnia 6 lutego 2017 roku.
Obecni wg załączonej listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Ocena realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i analiza podziału
środków za 2016 r. na podstawie przedłożonego sprawozdania.
2. Informacja o realizacji na terenie gminy ustawy o utrzymania czystości
i porządku.
3. Analiza i ocena wniosków zgłoszonych do Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
5. Omówienie materiałów na XXIV Sesję Rady Gminy Poczesna.
6. Sprawy różne.
Ad. 1
Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Poczesnej przedstawiła Kierownik GOPS-u, Elżbieta Różycka.
Głos zabierali:
- Marian Kołodziej, zapytał o mieszkańca Wrzosowej p. Sikorę, dlaczego nie
pozostaje w placówce zamkniętej, gdyż sam stwarza zagrożenie dla swojego
bezpieczeństwa, kto za niego odpowiada?
- Wójt gminy wyjaśnił, że jeżeli nie ma wyroku sądowego i osoba nie jest
ubezwłasnowolniona, nie można nikogo umieścić w placówce zamkniętej wbrew woli
osoby.
Na tym dyskusję zakończono.
Ad. 2
Głos zabierali:
- Przewodnicząca Komisji, Ewa Synoradzka zapytała przybyłego na komisję Prezesa
CZPK, p. Roberta Kalinowskiego, dlaczego zwiększa się intensywność przykrych
zapachów z terenu wysypiska w Sobuczynie.
Prezes CZPK udzielił odpowiedzi, iż obecnie są na etapie szukania rozwiązań, aby
zminimalizować negatywne skutki prowadzenia wysypiska.
Ich koncepcje to:
- zadaszenie obszaru,
- biogazowanie,
- kompostowanie tunelowe, przykrywanie workami,
- zalesienie (w planach jest opracowanie szybkiego planu zalesienia obszaru od
strony Huty Starej, jest również plan wykupienia działek blisko wysypiska, do których
CZPK nie ma dostępu).
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Pan Kalinowski poinformował, że CZPK wciąż szuka technologii, aby wypracować
stanowisko w powyższej sprawie i uzyskać zgodę partnera społecznego.
- Przewodnicząca Komisji, Ewa Synoradzka stwierdza, iż przykry zapach
rozprzestrzenia się najbardziej w czwartki ok. godz. 19, a gdy jest ciepło następuje
kumulacja tych zapachów.
- Wojciech Opiłka potwierdza.
- Tadeusz Bajdor pyta o komory, oraz nalega na wypracowanie dodatkowych
rozwiązań na ograniczenie bardzo przykrych zapachów.
- Pani Katarzyna Długosz – pracownik CZPK – odpowiada, że w komorach frakcja
bio jest wytrącana.
- Wojciech Opiłka – z ramienia społeczności sąsiadującej z terenami wysypiska –
poinformował o projekcie pisma do Ministra Środowiska, oraz pyta kto wydał
certyfikaty na działalność, skoro skażenie z każdego wysypiska śmieci
rozprzestrzenia się na 3 km., powodując zatrucie środowiska, choroby.
- Wójt gminy – zaznaczył że rok 2016 był bardzo uciążliwy i niepokoi go
nadchodzące lato, ponieważ w tym czasie następuje kumulacja zapachów.
- Robert Kalinowski objaśnił , że rok 2015 był rokiem suchym, nie było dużo odpadów
zielonych, obecnie mieszkańcy przekazują coraz więcej odpadów z
kompostowników. Poinformował, iż zamierza zorganizować wycieczkę poglądową po
zakładzie dla radnych.
- Teresa Chałupka zauważyła, że mieszkańcy za mało używają środków, które
powodują utylizację śmieci tzn. przyspieszają proces gnicia w domowych
kompostownikach.
- Wójt gminy – zapytał, jak wygląda proces kompostowania na wysypisku, czy dodaje
się środki chemiczne?
- Robert Kalinowski odpowiedział, że nie ma wytycznych co do stosowania środków
chemicznych.
- Pani Przewodnicząca – Lidia Kaźmierczak – pyta czy prowadzone są w tym
temacie konferencje, wykłady czy też dyskusje z uczelniami.
- Wojciech Opiłka – zaznaczył, iż drzewa w okolicach wysypiska rosną zaledwie do
wysokości 4m. w przeciągu 30 lat., tak więc pomysł z zalesieniem będzie mało
efektywny.
- Robert Kalinowski – odpowiedział, że są plany, aby dostarczyć nową ziemię, tak
aby drzewa się ukorzeniły, oraz posadzić odpowiednie gatunki drzew. Zapewnił, iż
Zarząd dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać problemy związane z działalnością
wysypiska.
Na tym dyskusję zakończono.
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Informację o realizacji na terenie gminy ustawy o utrzymania czystości i porządku
przedstawiła Sekretarz gminy, Renata Smędzik.
Głosu nikt nie zabrał.
Komisja ww. informację przyjęła do wiadomości.
Ad. 3
Wnioski zgłoszone do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2017 przedstawiła Sekretarz gminy, Renata Smędzik.
Pan Wójt podkreślił, że są szczegółowe wytyczne, dotyczące przeznaczenia środków
z tego programu i należy ich przestrzegać. Zaznaczył, że dzięki wnioskom do
programu gmina może rozeznać jakie są potrzeby i realizować je z bieżących
pieniędzy.
Pani Sekretarz zwróciła uwagę ,iż nie wszystkie wnioski kwalifikują się do realizacji,
a wszelkie akcje dla młodzieży i dorosłych są mile widziane, gdy przyświeca im hasło
profilaktyka.
Głosu nikt nie zabrał.
Ad. 4
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017 rok przedstawiła Sekretarz gminy, Renata
Smędzik.
Głos zabierali:
- Teresa Chałupka wysunęła pomysł na rewitalizację terenu po stawach przy
ul. Bociania Górka – Wolności, gdzie jest doskonała przestrzeń na wybudowanie
ścieżki zdrowia i siłowni zewnętrznej.
Na tym dyskusję zakończono.
Ad. 5
Punkt 17 porządku sesji tj. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad
udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych
rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci
kanalizacyjnej przedstawił Wójt gminy, Krzysztof Ujma.
Wójt gminy wyjaśnił, że pierwotna uchwała dotyczy udzielania dotacji celowych na
częściowe dofinansowanie poniesionych, rzeczywistych kosztów budowy nowych
przyłączy do istniejącej na terenie gminy Poczesna sieci kanalizacyjnej wybudowanej
w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach których do posesji doprowadzone były
jedynie sięgacze.
Natomiast zmiana uchwały, dotyczy terminu składania wniosków o dofinansowanie,
który został wydłużony do 30.11.2017r.
Punkt 18 porządku sesji tj. projekt uchwały w spawie zaopiniowania ceny
wywoławczej w przetargu na zbycie nieruchomości gminnych przedstawił Wójt
gminy, Krzysztof Ujma.
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Poinformował, że ustalona została cena wywoławcza na zbycie nieruchomości
gminnych stanowiących kompleks nieruchomości gruntowych zlokalizowanych
w miejscowości Nierada na kwotę 4 050 000,00 zł. netto. Ponadto Wójt
poinformował, że w tym temacie odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym, z
którego to spotkania została spisana notatka.
Wójt nadmienił też, że w czerwcu 2016r. biuro rzeczoznawców majątkowych
wykonało operat szacunkowy przedmiotowego kompleksu nieruchomości. Działki
należące do Gminy oraz Skarbu Państwa zostały wycenione na łączna kwotę
2.450 000 zł. netto. Aktualizacja operatu szacunkowego została potwierdzona
w grudniu 2016r. przez ww. biuro rzeczoznawców.
Głosu nikt nie zabrał.
W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Poczesna
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2017 rok., głos zajął Wójt gminy, Krzysztof Ujma.
Poinformował, iż ostatnia uchwała nr 176/XXII/16, została uchylona przez Radę
Gminy Poczesna z powodu zawiadomienia o wszczęciu postępowania przez Wydział
Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Obecny projekt programu współpracy został skonsultowany z Nadzorem Prawnym
Województwa Śląskiego. Program obejmuje czas realizacji od 1.01.2017r. do
31.12.2017r. Do konkursu będą mogły przystąpić organizacje pozarządowe po
podjęciu powyższej uchwały przez Radę Gminy. Kwota do realizacji została
zabezpieczona w budżecie gminy na rok 2017r.
Ad. 6
W tym punkcie Wójt gminy poinformował członków komisji zdrowia o zakupie działek
o powierzchni 8640m2 w miejscowości Zawodzie, które gmina chce przejąć
w wieczyste użytkowanie.
Operat szacunkowy wynosi 122.100 zł. a cena zakupu 120.960 zł. netto.
Wójt wzmiankował także o prowadzonej obecnie w urzędzie gminy kontroli przez
NIK. Kontrola dotyczy zrealizowanego projektu pn. „ Zagospodarowanie centrum
Słowika”, który wspiera strukturę ruchu turystycznego z funduszu unii europejskiej.
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Ochrony Środowiska
Protokół sporządziła:
Joanna Ociepa

Ewa Synoradzka

