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Protokół nr 15/2012
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Poczesna z dnia 20 czerwca 2012 roku.
Obecni wg załączonej listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie projektu uchwały w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej.
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poczesna na lata 2012-2016.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Poczesnej.
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Poczesna” na 2012 rok.
5. Omówienie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna.
6. Omówienie sprawozdania w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy.
7. Omówienie współpracy samorządu z jednostką OSP w Poczesnej.
8. Sprawy różne.
Ad. 1
Projekt uchwały w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej omówiła Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej – Mariola Górecka.
Głos zabierali:
- Tadeusz Bajdor zapytał jaką pomocą można objąć osobę chorą psychicznie, której
dochody przekraczają minimum socjalne.
- Kierownik GOPS w Poczesnej – Mariola Górecka odpowiedziała, że może taka
osoba starać się o skierowanie do ośrodka specjalistycznego, o zasilek celowy,
specjalny lub pomoc rzeczową.
- Krystyna Wichniarek zwróciła uwagę, że w projekcie uchwały występują
nieprawdziwe dane dotyczące min. liczby decyzji dodatków mieszkaniowych czy też
zasiłków.
- Kierownik GOPS w Poczesnej – Mariola Górecka wyjaśniła, że wynika to z błędu
w systemie, który automatycznie na podstawie danych w programie wprowadził dane
do projektu uchwały, będzie duży problem poprawić te liczby.
Komisja jednogłośnie zadecydowała, że w przypadku, gdy dane nie zostaną
poprawione zawnioskuje o zdjęcie tego punktu z porządku obrad.
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Na tym dyskusję zakończono.
Ad. 2
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Poczesna na lata 2012-2016 omówiła Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej – Mariola Górecka.
Głos zabierali:
- Krystyna Wichniarek – czy mamy informację z MONAR-u, że są tam
zarejestrowane osoby mieszkające w naszej gminie?
- Kierownik GOPS w Poczesnej – mamy informację o 4 osobach, jednak problem jest
większy, niestety ukrywane jest to przez rodzinę.
- Tadeusz Bajdor – czy ktoś wykrywa osoby, które po gimnazjum nie kontynuują
nauki i zażywają narkotyki.
- Kierownik GOPS w Poczesnej – Mariola Górecka niestety nikt tego nie kontroluje.
Na tym dyskusję zakończono.
Ad. 3
Projekt uchwały w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Poczesnej omówiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Poczesnej – Mariola Górecka.
Podczas omawiania Kierownik GOPS w Poczesnej poinformowała, że na sesji
wystąpi z wnioskiem o wniesienie autopoprawki polegającej na dopisaniu w § 5 pkt. 4
słów: „w zakresie wspierania rodziny”.
Głosu nikt nie zabrał.
Ad. 4
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna” na 2012 rok
omówiła Sekretarz Gminy – Renata Smędzik.
Głos zabierali:
- Wójt Gminy – robimy to od dłuższego czasu, nawet wtedy gdy nie mieliśmy
uchwały. Nie są to małe wydatki bo ok. 30 tys. rocznie. Zdarzają się przypadki, że
opieką trzeba objąć nie tylko psy, ale również inne np. drób.
- Elżbieta Rakowska – nie podoba mi się punkt dotyczący usypiania.
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- Sekretarz Gminy – Renata Smędzik odpowiedziała, że zdarzają się sytuacje, które
wymagają takich działań.
- Elżbieta Rakowska – żeby nie okazało się, że Fundacja, która odbiera od nas te
zwierzęta zamiast przekazywać je do schroniska, to je usypia.
- Sekretarz Gminy – Renata Smędzik nie ma takiej sytuacji, zwierzęta przekazywane
są do schroniska.
Na tym dyskusję zakończono.
Ad. 5
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna omówił – Wójt Gminy –
Krzysztof Ujma.
Głos zabierali:
- Elżbieta Rakowska – jeżeli zostanie uchwalone studium, czy później będzie można
dokonać w nim zmian?
- Wójt Gminy odpowiedział, że tak, jeżeli na tej sesji uchwalone zostanie studium,
a zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian w poszczególnym sołectwie, to wtedy
dokonana zostanie zmiano punkowo, nie będzie to wstrzymywać innych sołectw.
Poinformował, że po uchwaleniu studium, kolejnym etapem będzie uchwalenie
małych planików.
- Stanisław Minkina złożył wniosek, aby zwiększyć w kierunku południowym
powierzchnię terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniowo – usługową
położonego w miejscowości Michałów przy ul. Laurowej do granic ewidencyjnych
działki.
- Ewa Synoradzka złożyła wniosek, aby nie uwzględniać w studium projektowanej
drogi od ul. Nowej w Brzezinach Nowych w kierunku Brzezin Kolonii.
Na tym dyskusję zakończono.

Ad. 6
Sprawozdanie w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy omówiła
Sekretarz Gminy – Renata Smędzik.
Głos zabierali:
- Krystyna Wichniarek – czy wiadomo ile posesji na terenie gminy nie posiada koszy?
- Wójt Gminy– mamy takie informacje , ten problem rozwiąże „ustawa śmieciowa”.
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- Krystyna Wichniarek pochwaliła koncepcję zagospodarowania skarpy przy Urzędzie
Gminy, zaproponowała, aby było więcej takich miejsc na terenie gminy.
- Elżbieta Rakowska poprosiła o zorganizowanie akcji sprzątania w lasku
Wrzosowskim.
- Wójt Gminy powiedział, że wydał zarządzenie w sprawie odrabiania zaległości za
czynsz. Jeżeli ktoś się zgłosi z ul. Leśnej to skieruję go tam do pracy.
Na tym dyskusję zakończono.
Ad. 7
W tym punkcie głos zabierali:
- Wójt Gminy poinformował, że jest wiele zastrzeżeń do współpracy na styku OSP
Poczesna, a samorząd.
- Tadeusz Bajdor – największym problemem jest parking, są zarzuty, że OSP
Poczesna ma umarzany podatek, a nie daje dla gminy nic w zamian.
- Dróżdż Zdzisław – są to dwie różne sprawy.
- Jolanta Knysak – nieprawda, jeżeli my możemy Wam pomóc to ukłon w stronę
gminy i mieszkańców powinniście zrobić.
- Skiba Kamil – nawet jeśli otworzymy parking to i tak na nim nikt parkować nie
będzie, tylko ogrodzenie zostanie popsute.
- Dróżdż Zdzisław – a dlaczego nie można parkować na trawie przy Ośrodku
Zdrowia.
- Krystyna Wichniarek –na ulicy i placu przed przedszkolem stoi tyle samochodów, że
dochodzi do wypadków, a do mieszkańców bloku nie może dojechać karetka.
Stanowi to duże zagrożenie. W tygodni spokojnie ten plac może być otwarty, nawet
niech tam stoi 15 aut, ale będzie to już jakieś odciążenie dla ulicy. Może jest
możliwość utworzenia parkingu za Ośrodkiem Zdrowia, ale to wymaga czasu.
- Bogacz Wiesław- już raz ten parking był otwarty, nikt o nie go nie dbał, nie
zamykano bramy
i popsuto siatkę.
- Bączyński Edmund - jak parking był otwarty to i tak na nim nikt nie stawał. To jest
plac strażacki do ćwiczeń i tam powinna być trawa.
- Bogacz Wiesław - zaproponował, żeby zasypać rów przy przedszkolu i zrobić
parking wzdłuż drogi.
- Tadeusz Bajdor – taki parking można zrobić dla rodziców, a na placu OSP dla
nauczycieli i pacjentów Ośrodka, bo oni parkują na dłuższy czas.
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- Przewodnicząca Rady Gminy – Lidia Kaźmierczak - tam stoi duży zagrodzony
teren, o udostępnienie którego proszą mieszkańcy.
- Wójt Gminy – samorząd domaga się by udostępniono parking ponieważ traktowane
jest to jako dobro wspólne. W innych jednostkach np. we Wrzosowej parking otwarty
jest przez całą dobę i wszystko jest w porządku, nikt tam nie pyta straży czy może
wjechać. W Słowiku w budynku OSP zrobiono świetlicę, w Bargłach też jest świetlica
i parking. OSP w Poczesnej nie można traktować inaczej niż pozostałe jednostki,
macie dobry sprzęt i nowy samochód. Przed nami dwa miesiące wakacji jeżeli
wykażecie dobrą wolę to jest czas na to by porozmawiać z Dyrekcją szkoły,
gimnazjum, przedszkola i ośrodka zdrowia, aby ustalić zasady korzystania z parkingu
i podzielić obowiązki.
- Dróżdż Zdzisław - gdyby było cały czas tak jak na początku tzn. brama byłaby
codziennie zamykana, to parking byłby otwarty. Zorganizujemy posiedzenie Zarządu
i po nim damy odpowiedź.
Na tym dyskusje zakończono.
Ad. 8
- Przewodniczący Komisji Tadeusz Bajdor odczytał odpowiedzi Wójta Gminy na
wnioski z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Zdrowia
i Ochrony Środowiska
Protokół sporządziła:
Magdalena Caban

Tadeusz Bajdor

