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Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Poczesna z dnia 19 listopada 2013 roku.
Obecni wg załączonej listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu
zimowego.
2. Omówienie materiałów na XXX Sesję Rady Gminy Poczesna.
3. Sprawy różne.
Ad.1
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu
zimowego przedstawiła Kierownik – Elżbieta Różycka.
Głosu nikt nie zabrał.
Ad.2
Punkt 12 porządku sesji tj. projekt uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw
i statutu Osiedla przedstawił Wójt gminy – Krzysztof Ujma.
Członkowie komisji złożyli następujący wniosek:
W § 6 ust. 4 statutów sołectw i Osiedla zmienić zapis na: „Uprawnieni do głosowania
są stali mieszkańcy sołectwa, a więc zamieszkujący w sołectwie nawet jeśli nie są
zameldowani na stałe”.
Punkt 13 porządku sesji tj. projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie
zmiany granic gminy przedstawił Wójt gminy – Krzysztof Ujma.
Komisja popiera stanowisko mieszkańców w sprawie zmiany granic wyrażone
podczas konsultacji w sołectwach: Słowik i Korwinów oraz pozytywnie opiniuje
przedstawiony projekt uchwały.

Ad.3
W tym punkcie głos zabierali:
- Tadeusz Bajdor zapytał czy złożono reklamacje na błędne rozdysponowanie koszy
wśród mieszkańców.
- Wójt gminy odpowiedział, że egzekwujemy to na bieżąco, w chwili obecnej uwag
w tej sprawie jest bardzo mało.
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Tadeusz Bajdor poprosił o położenie płytek na ul. Jasminowej.
- Elżbieta Rakowska zwróciła się z prośbą o mocniejsze utwardzenie wjazdu do
OSP we Wrzosowej.
- Marian Kołodziej zwrócił uwagę na konieczność poszerzenia wjazdu na plac OSP
we Wrzosowej.
- Jolanta Knysak zapytała czy będą zrobione podjazdy do bloków i czy jest w planie
zrobienie oświetlenia parkingu w Hucie Starej B.
- Wójt gminy wyjaśnił, że jest zrobiony projekt na oświetlenie Osiedla, jeśli chodzi
o podjazdy to należy zrobić kosztorys.
- Krystyna Wichniarek poinformowała o istniejącej dziurze przy parkanie oraz na
zakręcie na ul. Szkolnej.
- Ewa Synoradzka zwróciła uwagę na zniszczone chodniki podczas budowy
kanalizacji w Brzezinach przy ul. Białej oraz we Wrzosowej.
- Edward Krzyczmonik zwrócił uwagę na zniszczone pobocza przy ul. Łąkowej
podczas wkopywania kabla, wybrzuszenia na chodniku przy ul. Strażackiej.
- Wójt gminy odpowiedział, że w sprawie poboczy przy ul. Łąkowej zostało
wystosowane pismo do Starostwa.
- Edward Krzyczmonik zapytał czy będą nowi specjaliści w Ośrodkach Zdrowia na
terenie gminy.
- Wójt gminy odpowiedział, że nowe konkursy na kontrakty z NFZ zostały
przesunięte.
Przewodniczący, Tadeusz Bajdor przedstawił pisma, które wpłynęły do Komisji tj.
- odpowiedzi Wójta gminy Poczesna na wnioski z posiedzenia Komisji w dniu
19 września 2013r.
- od Wójta gminy Poczesna w sprawie połączenia dwóch użytków ekologicznych
i utworzenia jednego o nazwie Zapadliska.
Komisja złożyła wniosek, aby nie zakłócać procedury planistycznej rekomenduje się
zawieszenie rozpatrywania sprawy do czasu uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
- od Wójta gminy Poczesna w sprawie pisma Związku Komunalnego Gmin ds.
Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie dotyczącego przystąpienia gmin do spółki
PWiK O. Cz. S.A.
Członkowie Komisji zapoznają się z materiałami w ww. sprawie.
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- od Wójta gminy Poczesna w sprawie przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy 10 683kWp wraz z niezbędnymi urządzeniami
elektroenergetycznymi, zlokalizowanej w Poczesnej”.
Głos zabierali:
- Jolanta Knysak zapytała, czy jest to teren pod zabudowę.
- Hubert Obodecki odpowiedział, że są to tereny rolne.
- Tadeusz Bajdor zapytał czyje są tereny, na których planowana jest inwestycja.
- Wójt gminy odpowiedział, że są to tereny prywatne.
- Lidia Kaźmierczak powiedziała, że takie inwestycje są robione na terenach
niezabudowanych.
Komisja wystąpiła z wnioskiem o przygotowanie raportu oddziaływania na
środowisko oraz zorganizowanie spotkania z mieszkańcami ul. Południowej,
ul. Handlowej, ul. Chabrowej i ul. Pszennej w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
i zaciągnięcia opinii w ww. sprawie.
Na tym dyskusje zakończono.
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Zdrowia
i Ochrony Środowiska
Protokół sporządziła:
Magdalena Caban

Tadeusz Bajdor

