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Protokół nr 9/2015
z Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Gminy Poczesna
z dnia 3 września 2015 roku.
Obecni wg załączonej listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie materiałów na XII Sesję Rady Gminy Poczesna.
2. Sprawy różne.
Ad. 1
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –
strefa I obejmująca zasadniczą część sołectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe
(w tym część miejscowości Sobuczyna) oraz fragment sołectwa Huta Stara B
przedstawił Wójt gminy, Krzysztof Ujma.
Wójt gminy wyjaśnił, że uchylenie uchwały przez Wojewodę nie wymaga ponownego
wyłożenia planu. Wystarczą poprawki, które zostały naniesione w przedstawionym
projekcie uchwały.
Głosu nikt nie zabrał.
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna przedstawił Wójt
gminy, Krzysztof Ujma.
Wójt podczas omawiania wyjaśnił, że podjęcie uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Poczesna ma na celu dokonanie zmiany w dwóch sołectwach.
Pierwszej w sołectwie Kolonia Poczesna gdzie przedsiębiorca uzyskał zgodę
Zarządu Dróg Wojewódzkich na ewentualną zmianę włączenia ul. Nadrzecznej do
drogi wojewódzkiej. Uzasadnieniem wniosku jest poprawa bezpieczeństwa i jakość
drogi.
Druga zmiana dotyczy sołectwa Nowa Wieś, w którym jeden z mieszkańców wystąpił
z wnioskiem o zmianę przeznaczenia terenu.
Głos zabierali:
- Teresa chałupka poinformowała, że nowa droga planowana jest na terenie
prywatnym P. Badory.
- Wójt gminy wyjaśnił, że ta uchwała jest uchwałą rozpoczynającą procedurę
i w odpowiedzi, która została wysłana do Pana Kopaczewskiego z urzędu ten
problem został poruszony i musi być rozwiązany.
Przedsiębiorca został poinformowany o tym, że by sfinalizować to przedsięwzięcie
musi spełnić wiele wymogów. Do finału jest daleka droga, ale na tym etapie podjęcie
uchwały jest zasadne.
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Na tym dyskusję zakończono.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – strefa X obejmująca sołectwa:
Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz fragment sołectwa Poczesna przedstawił Wójt
gminy, Krzysztof Ujma.
Głosu nikt nie zabrał.
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwały.
Ad.4
W tym punkcie głos zabierali:
- Ewa Synoradzka zgłosiła wniosek do Wójta, aby przedstawił (w hektarach) ile
wynosi powierzchnia Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
w Sobuczynie, a za ile płacone są podatki do Urzędu Gminy w Poczesnej.
- Marian Kołodziej poinformował, że służba zdrowia na terenie gminy nie działa
prawidłowo. Poinformował o odmowie przyjazdu lekarza do chorego z podejrzeniem
udaru.
- Wójt gminy odpowiedział, że wyjaśni tę sytuację.
- Ewa Synoradzka zgłosiła problem zaniedbanych posesji i zaproponowała, by dać
sołtysom do rozniesienia pisma motywujące do wykaszania traw.
- Wójt gminy wyjaśnił, że pisma nie pomagają. Skutecznym byłoby wskazanie
nazwisk właścicieli tych posesji.
- Tadeusz Bajdor zapytał jak przedstawia się sytuacja z chodnikiem w Hucie.
- Wójt gminy wyjaśnił, że trwają rozmowy na ten temat.
Na tym dyskusję zakończono.
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.
Przewodnicząca
Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska
Ewa Synoradzka
Protokół sporządziła:
Magdalena Caban
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