RADA QMIHY FSARY
42-512 Psary, ul Malinowicka 4

ROIV-0063-2-1/09

Protokol nr 28/09

z posiedzenia Komisji Kultury, Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska
w dniu 26 stycznia 2009r.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska odbylo si?
w Urz^dzie Gminy w Psarach. Rozpoczeto sie. o godz. 14.30 i trwalo do godz. 18:00.
Wposiedzeniu uczestniczylo 7 cztonkow Komisji:
1.

Pan Zbigniew Stanik

- Przewodniczacy Komisji,

2.

Pani Maigorzata Pasek

- Czlonek Komisji,

3.

Pani Lidia Kubieh

- Czlonek Komisji,

4.

Pani Teresa Kosmala-Gajsior

- Czlonek Komisji,

5.

Pan Jacek Gwozdz

- Czlonek Komisji,

6.

Pan Szczepan Kotula

- Czlonek Komisji,

7.

Pan Pawel Sitko

-Czlonek Komisji

8.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak

- Czlonek Komisji,

oraz

Pani Justyna Majer

- Sekretarz Gminy Psary,

Pan Jacenty Kubica

- Przewodniczacy Rady Gminy,

Pani Urszula Nocon

- Dyrektor Gminnego Osrodka Kultury,

Pani Mirella Barahska - Sorn

- Dyrektor Zespohi Obslugi Szkot

Pani Beata Czapla

- Pracownik Osrodka Pomocy

Pan Jan Kraikiewicz

- Prezes Zwiajzku Nauczycielstwa

Pan Jerzy Wyporski

- Dyrektor Zakladu Gospodarki

i Przedszkoli,
Spolecznej,
Polskiego,

Komunalnej.

Posiedzenie prowadzil Pan Zbigniew Stanik - Przewodniczacy Komisji, ktory powital
radnych i zebranych gosci. W pierwszej kolejnosci przystapiono do omawiania tematu: ocena

placowek oswiatowych za I polrocze roku szkolnego 2008/2009. Pan Zbigniew Stanik Przewodniczacy Komisji dodat, ze prace placowek oswiatowych zostana^ ocenione bardzo wysoko.

Pani Mirella Baranska - Sorn - Dyrektor ZOSiP zapytata radnych, czy maja, pytania do
przedstawionej informacji. Wobec braku pytan, Pani Dyrektor przystapita do omawiania uchwai
oswiatowych, m.in.: nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w Strzyzowicach. Wyjasnita, iz
Rada Pedagogiczna Rodzicow wybrata imi? ,,Misia Uszatka". Pani Dyrektor oznajmila, iz druga
uchwata, ktora b?dzie wprowadzona na Sesji, to regulamin wynagradzania nauczycieli. Nadmienita,
iz radni w pazdzierniku 2008r. podejmowali taka, chwat?. W styczniu ukazala sie, nowelizacja karty
nauczyciela, w ktorej jest artykui mowiacy o tym, ze do momentu uchwalenia przez Rade_ Gmin
nowych regulaminow na bazie znowelizowanej karty nauczyciela, obowiazywatby regulamin

z 2008r. Pani Dyrektor objasnila, iz placowek posiada swoja, ,,tabel?" wynagradzania nauczycieli.
W nowym regulaminie znikaja, ramy czasowe. Obowiazuje on na czas nieokreslony. Kolejna
uchwata to: przyj?cie Programu wspolpracy gminy Psary z organizacjami pozarzadowymi oraz

podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatelnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009 z organizacjami pozarzadowymi. Pani Dyrektor

wyjasnita, iz program nie rozni si? od programu, ktory obowiazywai. Wymienione jest jedno
zadanie z przewidzianych przez ustaw? o pozytku publicznym i o wolontariacie.
Przewodniczacy Komisji Kultury podzi^kowal Pani Dyrektor Mirelli Baranskiej - Sorn

i Panu Janowi Kraskiewiczowi Prezesowi Zwiazkowi Nauczycielstwa Polskiego za udzial
w posiedzeniu Komisji.

Przystapiono do omawiania tematu porza_dku obrad sesji: dzialania ograniczajace straty
wody w ZGK.

Pan Jerzy Wyporski - Dyrektor ZGK oznajmH, iz jest to kontynuacja informacji
z miesiaca listopada 2008r. Przedstawil, iz zmniejszeniu uleglo zuzycie wody. Pan Dyrektor
nadmienil, iz zaplanowal rozpocz?cie remontu z wlasnych srodkow. Dodal, ze zatozenie jest takie,

ze do 30% be_dit straty wody. W pierwszym polroczu straty wody wynosily ponad 40%, natomiast w
drugim polroczu - 31%. Pan Dyrektor Jerzy Wyporski wyjasnil, iz w zaleznosci od funduszy
zaktadu, to b?dzie przeznaczone tyle srodkow na materialy. Dodat, ze jesli tylko zakoncza_ si? prace
na ,,Czerwonym Kamieniu" i na ulicy Granicznej to rozpoczna. si? prace w Dabiu. Pan Dyrektor
nadmienil, iz w planach jest zmonitorowanie sieci.

Przewodniczacy Komisji Kultury zapytat radnych czy maja. pytania do Pana Jerzego
Wyporskiego - Dyrektora Zaktadu Gospodarki Komunalnej.
Pani Matgorzata Pasek zapytata, jak przedstawia si? sytuacja odnosnie Sarnowa.

Pan Dyrektor objasnit, iz na poczatku lutego be_dzie ogtoszony przetarg. Poinformowat, iz
planowana jest zmiana taryfy na oczyszczalni? sciekow.

Pani Matgorzata Pasek zapytata, kiedy mozna si? spodziewac lepszego ,,komfortu wody",

by ta woda nie byta tak bardzo chlorowana.

Pan Dyrektor Jerzy Wyporski wyjasnit, iz woda nie jest chlorowana.

Pani Matgorzata Pasek oznajmita, iz codziennie rano woda jest chlorowana i ma
nieprzyjemny zapach.

Pan Dyrektor wyjasnit, iz woda w sieci nie jest chlorowana. Nadmienit, iz chlorowany,
dozowany jest chlor na filtry.
Pani Matgorzata Pasek zapytala, czy dozywotnio be_da_ filtry czyszczone.

Pan Dyrektor odpowiedzial, iz na razie nie ma innego wyjscia.

Pan Szczepan Kotula zapytat, jakajest cz?stotliwosc chlorowania filtrow.
Pan Jerzy Wyporski wyjasnit, iz cze.stotliwosc chlorowania filtrow jest rozna, raz na
miesiac.

Pani Malgorzata Pasek oznajmita, iz nie sadzita, iz mieszkaricy po budowie stacji
uzdatniania wody b?da_ spozywac wod? z silnym zapachem chloru.

Przewodnicza^cy Komisji Kultury - Pan Zbigniew Stanik zapytat, czy radni maja. pytania.
Wobec braku pytaii przystapiono do omawiania kolejnego tematu: oferty kulturalnej GOK -u na
2009r.

Przewodniczacy Komisji poinformowat, iz radni otrzymali stosowne materiaty. Nadmienil,
iz zwrocil uwag? na I Festyn Kulinamy - konkurs z tradycja. na tradycyjne potrawy regionalne.
Zapytal, czy konkurs ten, b?dzie organizowany w plenerze.

Pani Urszula Nocon - Dyrektor Gminnego Osrodka Kultury oznajmita, iz jest to pomyst
jednej z kierowniczek Osrodka i pomyst ten pozostawia jej do przedstawienia.

Przewodniczacy Komisji Kultury zapytal, czy radni maja. pytania do przedstawionej
informacji.

Pani Dyrektor GOK poinformowala, iz w miesia^cu lutym be_da_ organizowane >vZapusty"

w Brzekowicach. Do tej pory odbywaty si? one w Dabiu, ale z powodu remontu podtogi w sali
widowiskowej odb?da^ si? w Brzekowicach. Nadmienita, iz ulegt zmianie termin kabaretow

,,z przegladem przez zycie". Odb?dzie si? on 17 kwietnia 2009r. Pani Dyrektor Urszula Nocon

poinformowaia, iz w przedstawionym materiale nie zostaty uj?te projekty, ktorych realizacja si?
rozpocz?ta, np. ,,wesole wakacje", ,,kr?c si? kr?c wrzeciono". Projekt realizowany w ramach
dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Psary. Projekt b?dzie dotyczyt gina.cych zawodow
z terenow gminy Psary. Pani Dyrektor GOK -u oznajmita, iz za kilkanascie lat dziedzictwo

kulturowe zostanie utrwalone w ksiazkach. Ksiazki wydawane sa_ z polsko - amerykaiiskiej fundacji
,,Wolnosci". Przedstawita, iz aktualnie trwaja_ prace nad przygotowaniem kolejnych projektow do

Urz?du Marszatkowskiego. Jeden projekt skierowany b?dzie do polsko - amerykanskiej tundacji

,,Wolnosci" we wspoipracy z Ochotnicza, Straza. Pozarna^ w Strzyzowicach. Pani Dyrektor
poinformowala, iz obecnie przygotowywanych jest Iqcznie 7 projektow. Powrocila do tematu
orkiestry d?tej. Nadmientta, iz mlodziez chetnie korzysta z tych zaje_c.

Pani Mafgorzata Pasek zapytal, kto prowadzi nauk? gry na instrumentach.
Pani UrszulaNocori odpowiedziala, iz jest to pani skierowana z Rejonowego Urze.du Pracy,

w ramach projektu stazowego. Jest to pani, ktora skoiiczyla pedagogik? instrumental^ w klasie
pianina. Pani Dyrektor uzupelnila, iz spotyka si? z zaskoczeniem ludzi, ze takie zajqcia w gminie s%
bezplatne.

Wobec braku pytari Przewodniczacy Komisji Kultury - Pan Zbigniew Stanik podzie_kowal

za obecnosc na posiedzeniu Komisji Pani Urszuli Nocoii - Dyrektor Gminnego Osrodka Kultury.
Kolejny temat to podje_cie uchwaly nt. uchwalenia lokalnych programow ostonowych
z zakresu pomocy spotecznej.

Pani Beata Czapla - pracownik OPS przedstawita, iz Rada Gminy w 2007r. podj?la taka.
uchwale. W tym roku ulegla zmianie podstawa prawna i Dziennik Ustaw dotyczacy ustawy

o pomocy spoiecznej. Nadmienila, iz rowniez ulegt zmianie klub integracji spolecznej w Psarach.
Przy tamtej uchwale klub uzyskat 15 000 zt. Od 2008r. zacze_la ftinkcjonowac druga edycja
programu. B?dzie on kontynuowany od miesia_ca lutego do kwietnia 2009r. w ramach projektu

utworzonego przez Pania. Sekretarz Justyn? Majer. Osrodek Pomocy Spotecznej uzyskal na ten eel
kwote. 100 tys zt. Kolejna uchwala dotyczy prac spolecznie uzytecznych. Osoby be_da_ kierowane do
Osrodka przez Urzajd Pracy. Wykonuja^ oni drobne prace na terenie gminy. W duzej mierze osoby te,
be_d£(. wykorzystane do prac na terenie Osrodka. Mianowicie do rozbiorki garazy.

Pani Sekretarz - Justyna Majer uzupelnita, iz jest to projekt wykonania catego kompleksu
socjalnego. Planowane sa^ 3 pomieszczenia socjalne z kotlowniaj magazynami zywnosci,
pomieszczeniem uzytkowym na rzeczy uzywane, toaletami, szatniami, lazniami. Planowane jest
rowniez wykonanie duzej sali wraz z tarasem.

Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady Gminy Psary zapytal, czy Pani Sekretarz

bedzie pisala pod projekt dla pozyskania funduszy z programu ,,mieszkari socjalnych".
Pani Sekretarz - Justyna Majer wyjasnila, iz jest wykonywany jeden projekt, dwa
kosztorysy, aby cz?sc funduszy mozna bylo pozyskac z innych programow. Pani Sekretarz
uzupetnila, iz ma nadziej?, ze uda si? uzyskac dofmansowanie.

Przewodniczacy Komisji Kultury - Pan Zbigniew Stanik zapytal, czy pomieszczenia be.da_
stuzyry infrastruktuxze sportowej.
Pani Sekretarz potwierdzila.

Przewodniczacy Komisji zapytal radnych, czy maja. pytania do przedstawionego projekru

uchwaly. Radni nie wniesli zastrzezen. Przewodniczacy Komisji podziekowai Pani Beacie Czapli za
udziat w posiedzeniu Komisji.
Przystapiono do omawiania materialow na sesj?.

Pkt 6 - Harmonogram prac inwestycyjnych w Gminie Psary na 2009r.

Przewodniczacy Komisji Kuitury - Pan Zbigniew Stanik oznajmil, iz radni nie otrzymali
informacji na w/w temat.

Pan Jacek Gwozdz poinformowal, iz w dostarczonych materiaiach znajduje si? informacja
na temat zamierzanych pracach porzadkowych i remontowych na 2009r.

Przewodniczacy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica uzupelnil, iz na posiedzeniu
Komisji podczas ustalania planu pracy Rady Gminy, Pan Wojt oznajmil, iz nie b^dzie mogl
przedstawic takiego harmonogramu. Zamyslem Komisji Budzetu bylo przedstawienie takiego
harmonogramu, aby radni mogli si? zapoznac z propozycjami.
Pan Jacek Gwozdz wyjasnil, iz w przedstawionym materiale znajduje si? opisane prace
remontowe - inwestycje.

Przewodniczacy Rady poinformowal, iz trzeba ten temat wyjasnic.
Pkt7. - Program pozyskiwania srodkow unijnyeh w 2009r.

Przewodniczacy Komisji Kuitury zapytal, czy radni maja^uwagi, pytania do przedstawionej
informacji.

Pani Sekretarz uzupelnila informacj?, iz na razie Urza^d Gminy pozostaje w zawieszeniu

odnosnie Przedszkola w Strzyzowicach. Zwrocili si? z prosba^ o uzupelnienie tabeli. Po rozpatrzeniu
wniosku, dokonaja_ostatecznej oceny projektu.

Pani Lidia Kubien uzupelnila, iz Gimnazjum dostalo si? do projektu organizowanego przez

Uniwersytet Slaski dla przedmiotow takich jak: matematyka, fizyka, chemia, przedsi?biorczosc. 80
szk6t dostalo si? do tego projektu. Jest to program na kwot? 90 mln zl. i obejmuje 3 lata.
Pan Zbigniew Stanik powrocil do tematu kanalizacji. Zaproponowal, aby zastanowic si? czy
nie powrocic do poprzedniej koncepcji - skanalizowania gminy.

Pani Lidia Kubien nadmienila, ze nie ma w gminie porzadnego placu zabaw.
Pan Zbigniew Stanik przedstawil, iz jest par? miejsc w gminie, gdzie mozna wkomponowac
plac zabaw. Zawsze istnieje problem wandalizmu.

Pkt.10.

-

Stopien

zaawansowania

prac

przy

sporzqdzaniu

raiejscowych

planow

zagospodarowania przestrzennego w gminie Psary.

Przewodniczacy Komisji Kuitury - Pan Zbigniew Stanik oznajmil, iz radni otrzymali
informacj? na temat ilosci zlozonych wnioskow i ich tematyki.

Pani Lidia Kubien zapytala, czy w momencie rozpatrzenia wniosku kazdy otrzyma

odpowiedz.

Pan Jacenty Kubica odpowiedzial, iz otrzymai odpowiedz od Zast?pcy Wojta - Pana
Janusza Majczaka, iz kazdy otrzyma odpowiedz.
Pkt. 12. - Podjfcie uchwal Rady Gminy:
1.

Uchwalenia Statutu Gminy Psary.

Przewodniczacy Komisji - Pan Zbigniew Stanik przedstawil, iz radni otrzymali projekt
Statutu Gminy Psary. Dodal, iz Komisja Statutowa ustalila zmiany w celu poprawienia dzialania

Rady Gminy wraz z Komisjami. Przewodniczacy Komisji nadmienit, iz zaproponowal zmian?
nazwy Komisji na Komisj? Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska. Radni nie wniesli
zastrzezen.

2.

Uchylenia uchwaly Nr IH/6/2006 Rady Gminy Psary z dnia 13 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia Panu Jacentemu Kubicy - Przewodniczijcemu Rady Gminy Psary
z zakresu dokonywania czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wojta Gminy
Psary.

Pan Zbigniew Stanik przedstawil, iz zmiana uchwaly dotyczy zmian prawnych, gdzie
Przewodniczacy Rady Gminy Psary nie bedzie sprawowal nadzoru zwiazanego z prawem pracy
Wojta Gminy Psary.
3.

Ustalenia wysokosci wynagrodzenia Wojta Gminy Psary.

4.

Ustalenia

wysokosci

diet

dla

Przewodnicz^cego

Rady

Gminy

Psary,

Wiceprzewodniczqcych Rady Gminy Psary i Radnych Gminy Psary.

Przewodniczacy Komisji Kultury oznajmil, iz dwie uchwaly dotyczy spraw finansowych.
Nadmienil, iz Komisja Budzetu zawsze miala swoje posiedzenie w ostatni poniedziatek miesiaca,
przeniosla swoje posiedzenia na ostatni wtorek miesia_ca argumentuja^c tym, ze Pan Wojt jest
bardziej zaj?ty w poniedzialki (przyjmowanie interesantow). Pan Zbigniew Stanik dodal, ze

Komisja Kultury nie b?dzie znala stanowiska Komisji Budzetu. Przewodniczacy Komisji
poinformowal, aby radni spotkali si? po sesji i przedyskutowali ten temat. Powrocil do projektow
uchwal. Dodal, ze jest zaskoczony podwyzka^ diet radnych.

Przewodniczacy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica oznajmil, iz jest przeciwny podwyzce.

Pani Lidia Kubien oznajmila, iz zawsze jeden raz w kadencji Rady byla podwyzka diet dla
radnych.

Przewodniczacy Rady nadmienil, iz podwyzka rz?du 50 zl. w skali miesiaca pomnozona

przez 15 radnych, daje ok. 1800 zl. Dodai, ze radni nie zabiegali o podwyzk?, gdyz Przewodniczacy
Rady zwrocil si? do Wojta o zarezerwowanie srodkow finansowych na wykonanie remontu ulicy
Reymonta, Kasztanowej.

Pani Lidia Kubien zwrocila si? z prosba_ o przypomnienie miesi?cznego wynagrodzenia
Pana Wojta.

Pani Sekretarz - Justyna Majer odpowiedziata. iz wynagrodzenie zasadnicze z miesiaca
lutego z zeszlego roku wynosito 4 360 zt., dodatek funkcyjny w wysokosci 1 550 zl., dodatek

specjalny - 40%, co stanowi 2 472 zl., dodatek za wysluge. lat - 20-%. Oznajmila, iz
wynagrodzenie funkcjonowato na bazie obowiazujacego rozporzadzenia. Pani Sekretarz dodala, ze
przygotowaia zestawienie wynagrodzenia na przykladzie osciennych miast i gmin. Wynagrodzenie,
ktore zostalo zaproponowane w projekcie uchwaty jest takie samo w Bobrownikach, Wojkowicach.
Natomiast wyzsze wynagrodzenie zasadnicze o kwote. 200 zl. i 400 zl. w dodatku specjalnym
przedstawia si? w Siewierzu. W gminie Mierz?cice od 2006r.W6jt ma ustalone wynagrodzenie
zasadnicze, w Slawkowie - Pani Burmistrz miata ostatnio podwyzszony dodatek funkcyjny,
wynagrodzenie zasadnicze - 4 630 zl.

6.

Rozpatrzenia pisma zatytulowanego ,,wniosek- zazalenie wraz ze skarga" panstwa
Elzbiety, Jozefa i Jana Lorenc.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz przedstawit, iz do Urz?du Gminy
wptynaj kolejny ,,wniosek - zazalenie wraz ze skarga" Panstwa Lorencow. Pismo bylo
konsultowane z Radca, Prawnym. Pan Jacek Gwozdz poinformowat, iz Komisja Rewizyjna uznata
powyzszq, skarg? za bezzasadna^ gdyz w dalszym ci^gu post^powanie odwolawcze toczy si?
w Samorzadowym Kolegium Odwotawczym. SKO nie informuje Urzedu Gminy o decyzjach, jakie

wypracowalo. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej nadmienil, iz wplynela kolejna skarga od Pana
Jozefa Smyczyka z Gory Siewierskiej dotyczaca rowu. Skarga byla omawiana na posiedzeniu
Komisji.

Przewodnicza^cy

Komisji

Rewizyjnej

zwrocil

si?

z

prosb^ do

Pani

Sekretarz

o przygotowanie projektu uchwaty z uzasadnieniem, ze jest to skarga bezzasadna. Dodal, ze

Komisja zamierza wystosowac pismo do Pana Smyczyka z wyjasnieniem powyzszej decyzji.
(Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej przeczytal projekt odpowiedzi pisma). Pan Jacek Gwozdz
oznajmit, iz Komisja Rewizyjna i Komisja Kulrury odbyla wizje_ lokalna^. Komisja nie stwierdzita

zadnych nieczysto^ci. Dodat, ze chciatby, aby wszystkie rowy tak wygla^daty, jak ten u Pana
Smyczyka.

Przewodniczacy Komisji Kultury - Pan Zbigniew Stanik zapytal, czy radni powinni
zajmowac si? takimi kwestiami, czy Policja, Sanepid. Dodat, ze niedobrym rozwiazaniem jest, ze
nie ma tarn rowu chlonnego i odplywu, gdzie woda zalega.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz uzupetnil, iz Pan Jozef Smyczyk
otrzymal pismo z Urze_du Gminy gdzie Zastepca Wojta - Pan Janusz Majczak zobowiazal si?, ze na
kazda. informacj?, ze row jest zarosniety, niewyczyszczony skieruje brygad? do wykonania prac.

Pana Smyczyka takie pismo nie satysfakcjonuje.

Pani Matgorzata Pasek wyjasnila, iz bardzo cze_sto ludzie wylewaja. noca, lub w czasie

deszczu nieczystosci. Dodala, ze Sanepid zaleca w takim przypadku zawiadomienie Policji lub
Strazy Miejskiej, aby tak% osobe_ nakryc na goracym uczynku. Pani Malgorzata Pasek dodala, ze
Sanepid przyjezdza po fakcie, gdzie nieczystosci wsaczyhy si? w ziemi?.

Pan Szczepan Kotuia nadmienit, iz jesli Pana Smyczyka zadowoli przykrycie rowu, to
mozna to wykonac.

Wobec wyczerpania tematu Przewodniczacy Komisji Kultury - Pan Zbigniew Stanik
przystapit do omawiania kolejnego projektu uchwaly.

9.

Wyrazenia zgody na wynajem na okres 1 roku pomieszczenia w budynku Urz^du
Gminy, stanowi^cego wlasnosc gminy.

Pani Sekretarz - Justyna Majer wyjasnila. iz jest to wynajecie pomieszczenia w budynku
Urzedu Gminy dla agencji PZU.

10.

Zmiany uchwaly Nr XLVIII/361/2006 Rady Gminy Psary z dnia 27.10.2006r. w sprawie:
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy
nalata 2006-2010.

Pan Zbigniew Stanik przedstawil, iz uchwata dotyczy w wie>zosci pomieszczen, ktore sa_
zajmowane przez okreslone instytucje, stowarzyszenia i innych uzytkownikow.

12.

Zmiana uchwaty Nr XXVII/187/2008 Rady Gminy Psary z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie budzetu na 2009r.

Pani Sekretarz - Justyna Majer objasniK iz w zaia.czniku nr 1 do uchwaly budzetowej
przedstawione zostaty dochody budzetu Gminy. Zostaty przedstawione jako dochody biez^ce. Pani

Sekretarz wyjasnila, iz Regionalna Izba Obrachunkowa zwrocita si? z prosba. o dokonanie podzialu
na dochody bieza.ce i dochody maja.tkowe. Zmiana w zalaczniku nr 8 dotyczy dotacji
podmiotowych, ktore moga_ bye przydzielone. Urzad Gminy takie dotacje przydziela Gminnemu
Osrodkowi Kultury i Bibliotece. Pani Sekretarz wyjasnita. w tekscie uchwaty byt zapis oznaczony

„*" iz dotacje mogq. dotyczyc Przedszkoli samorz^dowych. RIO zwrocito si? z prosba.
o wykre^lenie tego zapisu, gdyz Urza^d Gminy przydziela dotacje tylko dwom instytucjom kultury,
wi?c takiego zapisu nie powinno bye.

Przewodniczacy Komisji Kultury - Pan Zbigniew Stanik poinformowal, iz otrzymal pismo

od Mi?dzynarodowej Organizacji TAFISA, ktora zaprosita Polsk? do udzialu w Europejskim
Tygodniu Sportu, rekreacji i Turystyki. Trwac to b?dzie od 26 maja - 1 czerwea 2009r. Pan
Zbigniew Stanik nadmienil, iz 15 edycja sportowego turnieju miast i gmin zmieni formul?, gdzie
o zwyci?stwie decydowac b?dzie organizacja jak i najwi?ksza ilosc zawodow, turniejow i rajd6w.
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Przewodniczacy Komisji nadmienil, iz wyscig kolarski odb?dzie si? 23 maja 2009r.
Pani Lidia Kubieii uzupeinila, iz w tych dniach w szkolach odbywa si? jak najwiecej imprez.

Przewodniczacy Komisji Kultury podsutnowal temat, iz trzeba czekac na regulamin
imprezy, ktory wszystko wyjasni. Kolejny temat dotyczy stypendium za wybitne osi^gniecia
sportowe. Jako przyklad podal Andzelik? Wator, ktora skierowaia pismo wraz z dyplomami za
osia£ni?cia w sporcie w dziedzinie szermierki. Pan Zbigniew Stanik zwrocil uwag?, iz Komisja
Kultury wystajiia z wnioskiem o przyznanie kwoty w budzecie gminy na stypendium. Zostala
zarezerwowana kwota 10 000 zl. Dodai, ze nie ma opracowanego regulaminu, formy przyznania
stypendium. Przewodniczacy Komisji uzupeimi. iz nalezaloby nadac sprawie bieg w kwestii
ustalenia regulaminu.

Pani Justyna Majer - Sekretarz Gminy wyjasnila, iz nalezy si? zastanowic, w jakiej
dziedzinie stypendium zostaloby przyznawane, np. sportu. kultury, oswiaty. Dodala, ze 10 000 zl. to
bardzo mala kwota i nalezy bardzo dobrze przeanalizowac ta_ dziedzin?.

Pan Zbigniew Stanik - Przewodniczacy Komisji Kultury odpowiedziat, iz podejmuje si?
koordynowania tych dzialaii. Dodal, iz nalezy si? zastanowic, czy stypendium b?dzie otrzymywaio
dziecko z gimnazjum, czy rowniez ze szkoly ponadgimnazjalnej. Zaproponowat, iz nalezaloby
wzia.c pod uwag? wiek gimnazjalny.

Pani Lidia Kubieii objasnita, iz w kazdej szkole jest przyznawane stypendium.
Pani Sekretarz - Justyna Majer, Jacek Gwozdz opuscili posiedzenie Komisji Kultury.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak poinformowata, iz jest przeciwna przekazywania srodkow
fmansowych dzieciom. Sklanialaby si? ku przyznania jednorazowej corocznej nagrody dia wybitme
uzdolnionego dziecka.

Przewodniczacy Komisji Kultury nadmienil, iz w komisji ds. przyznawania stypendium
musza^znalezc si? pedagodzy.

Pani Lidia Kubien zaproponowala przyznanie nagrody pieni?znej jednorazowo na semestr
oraz ogloszenie takiej informacji w gazecie.

Przewodniczacy Komisji Kultury - Pan Zbigniew Stanik podsumowal temat, iz osiEigniecie
ucznia w jakies dziedzinie jest nacechowane ci?zka^ praca^ i systematycznoscia..

Pani Malgorzata Pasek powrocila do tematu nie podpisywania umow przez mieszkahcow
gminy na wywoz smieci. Zapytala, jaka jest propozycja Komisji w tej dziedzinie.
Przewodniczacy Komisji Kultury zaproponowat, aby zapytac osob? odpowiedzialna_ w tym

temacie, jakie Gmina ponosi koszty zwiazane z usuwaniem smieci. Zaproponowal ustawienie
kontenerow na 1 - 2 miesia^ce.

Pani Malgorzata Pasek wyjasnila, iz trzeba tak, zmusic spoleczeiistwo, aby kazdy mial

podpisana, umowe_ na wywoz nieczystosci.

Wobec wyczerpania tematu Przewodniczacy Komisji zakoiiczyi obrady. Na tym posiedzenie
zakoftczono.

Przewodniczacy Komisji

Zbigniew Stanik

Protokol sporzadzila:
Katarzyna Mucha
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