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Protokół nr 13/2012
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Poczesna z dnia 22 marca 2012 roku.
Obecni wg załączonej listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Analiza wydatków pochodzących z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku.
2. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie: Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków
Zdrowia w Poczesnej.
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu Planu Ochrony
Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”.
5. Sprawy różne.
Ad. 1
Analizę wydatków pochodzących z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2011 roku oraz projekt uchwały w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.
przedstawiła Sekretarz Gminy – Renata Smędzik.
Głos zabierali:
- Tadeusz Bajdor czy w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2012 rok są ujęte środki dla Przedszkola
w Hucie Starej A.
- Sekretarz Gminy, Renata Smędzik odpowiedziała, że przepisy nie pozwalają na
przeznaczenie środków finansowych z tego programu dla przedszkoli.
Ad. 2
W tym punkcie głos zabierali:
- Wójt Gminy wyjaśnił, że Komendant Komisariatu Policji w Poczesnej z przyczyn
służbowych nie może być obecny na dzisiejszym posiedzeniu Komisji, zapewnił
jednak, że będzie obecny na posiedzeniu Rady Gminy i na nim przedstawi
sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
Głos zabierali:
- Krystyna Wichniarek poprosiła o interwencję w sprawie wykoszenia, a nie
wypalania suchych traw przez właścicieli działek.
- Wójt Gminy odpowiedział, że wystąpił już z takimi apelami do mieszkańców.
Na tym dyskusje zakończono.
Ad. 3
Projekt uchwały w sprawie: Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Poczesnej omówił Dyrektor Andrzej Cupiał.
Głos zabierali:
- Wójt Gminy poinformował, że projekt statutu był tematem obrad Rady Społecznej
i został jednogłośnie przyjęty.
- Tadeusz Bajdor zapytał czy jest szansa, aby chirurg przyjmował pacjentów we
Wrzosowej.
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- Dyrektor Andrzej Cupiał – są takie plany, ale musiałby mieć odpowiedni gabinet
zabiegowy i z tym jest problem. Teraz są bardzo duże wymogi, które stanowią
utrudnienie dla pacjentów.
- Elżbieta Rakowska zapytała, która przychodnia obsługuje nasz teren w dni wolne.
- Dyrektor Andrzej Cupiał – przychodnia na ul. Orkana w Częstochowie.
- Ewa Synoradzka – czy mieszkanki Brzezin należące do przychodni na ul.
Piastowskiej mogą przyjechać na badanie piersi do Ośrodka w Poczesnej.
- Dyrektor Andrzej Cupiał – tak, tylko muszą mieć skierowanie.
- Edward Krzyczmonik – dlaczego wprowadzono zapisy do lekarza pierwszego
kontaktu.
- Dyrektor Andrzej Cupiał odpowiedział, że w innych przychodniach też jest to
praktykowane. Wynika to z dużej liczby pacjentów.
- Krystyna Wichniarek zapytała jak przedstawia się sytuacja z parkingiem przy
Ośrodku Zdrowia. Poprosiła o rozmowę z przedstawicielami OSP w Poczesnej w tej
sprawie.
- Dyrektor Andrzej Cupiał odpowiedział , że strażacy nie chcą go udostępnić.
- Wójt Gminy wyraził nadzieję, że problem ten zostanie rozwiązany. Szkoda tylko, że
temat nie został poruszony na zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP
w Poczesnej. Wielokrotnie z budżetu gminy ponosiliśmy koszty związane z tym
terenem, a teraz nie możemy mieć do niego dostępu.
- Edward Krzyczmonik zaproponował, aby zasypać rów i będzie możliwość
utworzenia parkingu wzdłuż drogi.
- Elżbieta Rakowska zapytała co jest przyczyną zamykania tego terenu.
- Dyrektor Andrzej Cupiał wyjaśnił, że gdy teren był udostępniony dla Ośrodka,
zobowiązał pracowników obsługi do codziennego otwierania i zamykania bramy.
Pewnego dnia pracownice przyszły i zastały zmienione kłódki. Przedstawiciele OSP
twierdzą, że teren nie był zamykany, a ja wiem, że było inaczej.
Na tym dyskusje zakończono.
Ad. 4
Projekt uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku
Krajobrazowego „Orlich Gniazd” omówiła Przewodnicząca Rady Gminy - Lidia
Kaźmierczak.
Głosu nikt nie zabrał.
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Ad. 5
W tym punkcie głos zabierali:
- Wójt Gminy poinformował o tym, że wystąpi na sesji z wnioskiem o wprowadzenie
dwóch projektów uchwał tj.: w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach (dot. kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i Michałów) oraz w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach (dot. kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny Nowe, Brzeziny
Kolonia, Sobuczyna i we Wrzosowej).
Poinformował także, że zmianie ulegnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok.
- Przewodniczący Komisji, Tadeusz Bajdor odczytał pismo Miejskiego Zarządu Dróg
i Transportu w Częstochowie w sprawie opłat za usługi przewozowe w komunikacji
miejskiej powierzonej do realizacji przez gminę Poczesna.
- Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że trzeba podjąć kroki w sprawie
rozkładów jazdy autobusów, gdyż zdarzają się sytuacje, że jeżdżą puste jeden za
drugim.
- Elżbieta Rakowska – nie można ludziom odciąć dostępu do środków lokomocji, ale
można zastąpić autobusy MPK busami.
- Przewodniczący Komisji, Tadeusz Bajdor poddał pod głosowanie protokół
z posiedzenia komisji w dniu 15 lutego 2012 roku.
Protokół został jednogłośnie przez członków Komisji przyjęty.
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Zdrowia
i Ochrony Środowiska
Protokół sporządziła:
Magdalena Caban

Tadeusz Bajdor

