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Protokół nr 31/2014
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Poczesna z dnia 21 lutego 2014 roku.
Obecni wg załączonej listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu
Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.
2. Omówienie sprawozdania z pracy Urzędu Gminy za 2013 rok.
3. Ocena realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i analiza podziału
środków za 2013 r. na podstawie przedłożonego sprawozdania.
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
5. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata
2014 – 2020.
6. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych programem „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
7. Informacja o realizacji
na terenie gminy ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku.
8. Opracowanie i zatwierdzenie sprawozdania z pracy Komisji za 2013 rok.
9. Sprawy różne.
Ad.1
Projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Poczesnej omówiła główna księgowa Hanna Muchla.
Głos zabierali:
- Krystyna Wichniarek – czy za wprowadzeniem słowa „przedsiębiorstwo” idą jakieś
zmiany?
- Dyrektor GZOZ, Andrzej Cupiał – nie, nic się nie zmienia nadal jesteśmy
podmiotem leczniczym.
Na tym dyskusję zakończono.
Ad.2
Sprawozdanie z pracy urzędu gminy za 2013 rok przedstawiła Sekretarz gminy,
Renata Smędzik.
Głosu nikt nie zabrał.
Sprawozdanie zostało przez radnych przyjęte.
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Ad.3
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok
przedstawiła Kierownik – Elżbieta Różycka.
Głos zabierali:
- Krystyna Wichniarek zapytała kto pokrywa koszty pobytu w Domu Pomocy
Społecznej.
- Kierownik GOPS, Elżbieta Różycka odpowiedziała, że osoby tam przebywające
dopłacają do 70% swojego dochodu, resztę pokrywa GOPS.
- Krystyna Wichniarek zapytała czy są rodziny, które rezygnują z pomocy z przyczyn
poprawy sytuacji.
- Kierownik GOPS, Elżbieta Różycka odpowiedziała, że są takie rodziny, jednak jest
rotacja i na przełomie 2011/12 zwiększyła się liczba rodzin korzystających z pomocy
o 31.
Na tym dyskusję zakończono.
Sprawozdanie zostało przez radnych przyjęte.
Ad.4
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 omówiła Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej – Elżbieta Różycka.
Głosu nikt nie zabrał.
Ad.5
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
omówiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Elżbieta Różycka.
Głosu nikt nie zabrał.
Ad.6
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 20142020 omówiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Elżbieta
Różycka.
Głosu nikt nie zabrał.
Ad.7
Informację o realizacji
na terenie gminy ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku przedstawiła Sekretarz gminy - Renata Smędzik.
Głos zabierali:
- Elżbieta Rakowska zapytała w jaki sposób gmina kontroluje, czy przedsiębiorcy
mają podpisaną umowę na wywóz nieczystości, ponieważ tworzą najwięcej dzikich
wysypisk i czy wystarcza pieniędzy z wpłat mieszkańców na funkcjonowanie
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systemu.
- Sekretarz gminy odpowiedziała, że prosimy przedsiębiorców o dostarczanie
kserokopii umów.
- Wójt gminy – w chwili obecnej wszystko się bilansuje, ok. 95% mieszkańców
dokonało wpłat, ale dużo osób w styczniu płaci na kwartał, 6 m-cy czy rok z góry.
- Elżbieta Rakowska czy my mamy system, który pokazuje niepłacących
mieszkańców.
- Sekretarz gminy odpowiedziała, że mamy taki obraz, gdyż mieszkańcy mają
indywidualne konta.
- Wójt gminy poinformował, że na stronach internetowych Hydroportalu Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej zostały opublikowane mapy zagrożenia powodziowego
oraz mapy ryzyka powodziowego. Podkreślił, że są zmiany dotyczące naszego
terenu.
- Krystyna Wichniarek zwróciła uwagę, że w Kolonii Poczesna mieszkańcy
niepodłączeni do kanalizacji pompują szamba do rowu. Poprosiła o kontrolę tych
osób.
- Wójt gminy poprosił o podanie ulic, na których jest taka sytuacja.
- Edward Krzyczmonik – należy rozwiązać problem podłączenia mieszkańców do
kanalizacji na ul. Południowej i Łąkowej.
- Wójt gminy wyjaśnił, że mimo dotacji nie wszyscy mieszkańcy się podłączyli. Można
wrócić do tego, tylko osoby zainteresowane powinny skontaktować się z urzędem.
Na tym dyskusję zakończono.
Informacja została przez radnych przyjęta.
Ad.8
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska przedstawił projekt
sprawozdania z pracy Komisji w roku 2013. Poinformowała, że Komisja Zdrowia
i Ochrony Środowiska w roku 2013 odbyła 8 posiedzeń. Członkowie Komisji
uczestniczyli także w wizji w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym
w Sobuczynie celem zapoznania się z Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
Frekwencja członków Komisji na wszystkich posiedzeniach wynosiła 97%.
W obradach komisji uczestniczyli zaproszeni goście: pracownicy Urzędu Gminy Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz gminy, Skarbnik, Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Dyrektor Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia oraz
przedstawiciele straży pożarnej i policji.
Na posiedzeniach realizowano zadania z Rocznego Planu Pracy Komisji na rok
2013 zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr 208/XXIII/12 z dnia 28 grudnia 2012r,
do których należały:
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1. Opracowanie i zatwierdzenie sprawozdania z prac Komisji za rok 2012.
2. Omówienie uchwał dotyczących nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku, w tym w sprawie:
a) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Poczesna,
b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
d) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
e) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
3. Ocena realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i analiza podziału
środków za rok 2012 na podstawie przedłożonego sprawozdania.
4. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego.
5. Omówienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku oraz uchwalenie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2013 r.
6. Ocena działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia oraz zatwierdzenie
sprawozdania finansowego za rok 2012.
7. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego na terenie
gminy.
8. Informacja o przebiegu
przygotowań gminy do wprowadzenia ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku.
9. Analiza realizacji zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Brzezinach
Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie, Poczesnej i Wrzosowej.
10. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z opracowaniem
poszczególnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
11. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu
zimowego.
12. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na rok 2014.
Dodatkowo Komisja na swych posiedzeniach analizowała materiały przygotowane na
poszczególne sesje Rady Gminy Poczesna.
Omówiono projekty uchwał w sprawie:
- przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna na rok 2013”,
- przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Poczesna na lata
2013-2015,
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata
2013 – 2015,
- zmian w statucie Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia,
- zmian w statutach sołectw i statucie osiedla,
- stanowiska dotyczącego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- wyrażenia opinii o projekcie zmiany granic gminy,
- informacji w sprawie „ Budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 10683 kWp wraz
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z niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi, położonej w Poczesnej.
Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska na swych posiedzeniach zgłosiła 38
wniosków.
Dotyczyły one między innymi:
- analizy kosztów, na podstawie której ustalono stawki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
- funkcjonowania Ośrodków Zdrowia w Poczesnej, Wrzosowej i Nieradzie,
- przebiegu prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej,
- zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy,
- remontu dróg gminnych.
Na złożone wnioski Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska otrzymała wyjaśnienia od
Wójta Gminy.
Głosu nikt nie zabrał.
Komisja jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie z pracy Komisji za 2013 rok.
Ad.9
W tym punkcie głos zabierali:
Przewodniczący, Tadeusz Bajdor przedstawił pisma, które wpłynęły do Komisji tj.
- 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.
- Wójt gminy poinformował, że posiada informację, że uchwała w przedmiotowej
sprawie została uchylona.
- od Starosty Powiatu Częstochowskiego w sprawie poparcia inicjatywy w zakresie
wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP.
Członkowie Komisji zapoznają się z ww. tematem.
Na tym dyskusje zakończono.
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Zdrowia
i Ochrony Środowiska
Protokół sporządziła:
Magdalena Caban

Tadeusz Bajdor

