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Protokół nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Poczesna z dnia 18 marca 2013 roku.
Obecni wg załączonej listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie sprawozdania z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej za 2012 r.
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w gminie Poczesna na lata 2013-2015.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2015.
4. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
5. Omówienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 r.
6. Omówienie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.
7. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Poczesna.
8. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
9. Omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 222/XXIV/13 Rady
Gminy Poczesna z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia wzoru
deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości.
10. Rozpatrzenie, omówienie pism skierowanych do Komisji.
11. Sprawy różne.
Ad.1
Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok
omówiła Zastępca Kierownika - Małgorzata Brzozowska.
Głos zabierali:
- Elżbieta Rakowska zapytała czy kwota zasiłku celowego jest dla wszystkich taka
sama.
- Małgorzata Brzozowska odpowiedziała, że kwoty są różne uzależnione od
wysokości innych otrzymywanych świadczeń.
- Tadeusz Bajdor zapytał o efektywność projektu realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Małgorzata Brzozowska - efektywność jest w granicach 20%.
Na tym dyskusję zakończono.
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Ad.2
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w gminie Poczesna na lata 2013-2015 omówiła Zastępca Kierownika - Małgorzata
Brzozowska.
Głos zabierali:
- Elżbieta Rakowska zwróciła uwagę na konieczność rozparcelowania mieszkańców
na ul. Leśnej lub zwiększenia tam nadzoru.
- podkom. Grzegorz Kurek odpowiedział, że teren ten jest kontrolowany i objęty
szczególnym nadzorem.
Na tym dyskusję zakończono.
Ad.3
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2013-2015 omówiła Zastępca Kierownika - Małgorzata
Brzozowska.
Głosu nikt nie zabrał.
Ad.4

Analizę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy przedstawił Komendant
Komisariatu Policji w Poczesnej podkom. Grzegorz Kurek.
Głos zabierali:
- Wójt Gminy powiedział, że zaczyna się problem związany z wypalaniem traw,
poprosił Komendanta o pomoc w tym zakresie i poinformował, że przygotowywane
są informacje do mieszkańców na ten temat.
- Marian Kołodziej – konieczne jest dotarcie do właścicieli nieruchomości, na których
rosną wysokie trawy i przymuszenie ich do oczyszczenia terenu. W dużym stopniu
rozwiązałoby to problem.
Na tym dyskusję zakończono.
Ad.5
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2012 roku przedstawiła Sekretarz gminy - Renata
Smędzik.
Głos zabierali:
- Elżbieta Rakowska- w punkcie dotyczącym dożywiania jest nadwyżka, czy to
oznacza, że nikt nie korzysta z tej pomocy?
- Sekretarz gminy - Renata Smędzik odpowiedziała, że są osoby korzystające z tej
pomocy i wszystko to co było zaplanowane, zostało zrealizowane.
- Wójt gminy powiedział, że wszystkie te pieniądze niezależnie czy są zapisane
w budżecie gminy, czy w budżecie funduszu alkoholowego trzeba racjonalnie
wydawać i zgodnie z potrzebami mieszkańców. Poinformował o planach
zmniejszenia liczby festynów i ograniczenia się do dwóch imprez tj. dożynek i dni
Poczesnej. Społeczności lokalne będą mogły organizować festyny, ale bez udziału
finansowego gminy.
- Krystyna Wichniarek powiedziała, że to dobry pomysł.
- Elżbieta Rakowska – zorganizowanie dwóch imprez będzie dużo lepszym i bardziej
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wartościowym rozwiązaniem.
- Krystyna Wichniarek zapytała czy w tym roku z funduszu alkoholowego planowane
są jakieś działania na stawach („błoniach”).
- Wójt gminy odpowiedział, że w chwili obecnej nie będziemy tego intensywnie
zagospodarowywać, najważniejsze są drogi i chodniki.
Na tym dyskusję zakończono.
Ad.6
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2013 rok omówiła Sekretarz gminy - Renata Smędzik.
Głosu nikt nie zabrał.
Ad.7
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Poczesna omówił Wójt gminy – Krzysztof Ujma.
Głosu nikt nie zabrał.
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Ad.8
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów omówił Wójt gminy – Krzysztof Ujma.
Głosu nikt nie zabrał.
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Ad.9
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 222/XXIV/13 Rady Gminy Poczesna
z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
omówił Wójt gminy – Krzysztof Ujma.
Głosu nikt nie zabrał.
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Ad.10
Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak odczytała pismo od Stowarzyszenia
w Gminie Poczesna dotyczące petycji do Rady Gminy Poczesna w sprawie poprawy
służby zdrowia na terenie gminy.
Głos zabierali:
- Elżbieta Rakowska powiedział, że trzeba poinformować mieszkańców, że mamy
służbę zdrowia publiczną, są kontrakty na które zarówno Wójt jaki i Rada Gminy nie
ma wpływu.
- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak poinformował, że wszystkie gminy
posiadające publiczną służbę zdrowia mają ten sam problem.
- Elżbieta Rakowska – trzeba to mieszkańcom wyjaśnić i wyraźnie ich zapytać czy
chcą służbę zdrowia publiczną czy niepubliczną.
- Wójt gminy – będziemy mieli to na uwadze i przygotujemy ankietę.
Na tym dyskusję zakończono.
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- Przewodniczący Komisji, Tadeusz Bajdor odczytał pisma od Stowarzyszenia
w Gminie Poczesna dotyczące zwołania posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony
Środowiska w sprawie inwestycji PPHU „OSINY” w Kolonii Borek.
Głos zabierali:
- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak poinformowała, że tą sprawą obecnie
zajmuje się Wójt gminy. My nie możemy prowadzić odrębnego postępowania.
- Wójt gminy poinformował, że były organizowane spotkania w tej sprawie, wysłane
zostało zaproszenie do właściciela firmy, ale otrzymał pisemną odpowiedź, że nie
może uczestniczyć w spotkaniu i sam ustali odpowiedni termin.
Komisja wypracowała i jednogłośnie podjęła następujące stanowisko:
„ Po przeanalizowaniu materiałów dotyczących budowy hali – wiaty o konstrukcji
stalowej do składowania opału i gromadzenia odpadów komunalnych Komisja nie
widzi potrzeby spotykania się w tej sprawie. Osobą właściwą do prowadzenia tej
sprawy i organizowania spotkań jest Wójt gminy Poczesna.
Na tym dyskusję zakończono.
Ad.11
W tym punkcie głos zabierali:
- Waldemar Kucia zapytał czy są podjęte działania odnośnie MPK.
- Wójt gminy odpowiedział, że czeka na propozycję ze strony Rady.
- Przewodniczący Komisji, Tadeusz Bajdor odczytał pismo od Wójta gminy Poczesna
w sprawie zajęcia stanowiska w temacie sprzedaży działek nr 133/23 obręb Kolonia
Poczesna oraz nr 578/2 obręb geodezyjny Poczesna.
- Edward Krzyczmonik powiedział, że Radni, Sołtysi i Rada sołecka z tego terenu
wyraża zgodę na sprzedaż wymienionych działek, ale powinna być wizja lokalna, aby
wszyscy Radni wiedzieli o jakim terenie mówimy.
Komisja odłożyła decyzję w ww. sprawie na następne posiedzenie.
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Zdrowia
i Ochrony Środowiska
Protokół sporządziła:
Magdalena Caban

Tadeusz Bajdor

