RADA QMinY FSARY
42-512 Psary, ul Malinowicka 4
ROIV-0063-2-2/09

Protokol nr 29/09
z posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska
w dniu 23 luty 2009r.

Posiedzenie

Komisji

Oswiaty,

Kultury,

Zdrowia

i

Ochrony

Srodowiska

odbylo

siq

w Urz?dzie Gminy w Psarach. Rozpocz^lo si? o godz. 14.30 i trwalo do godz. 16:30.
Wposiedzeniu uczestniczyio 7 czionkow Komisji:

3.

Pan Zbigniew Stanik

- Przewodniczaey Komisji,

2.

Pani Matgorzata Pasek

- Czlonek Komisji,

3.

Pani LidiaKubieii

- Czlonek Komisji,

4.

Pani Teresa Kosmala-Ga_sior

- Czlonek Komisji,

5.

Pan Jacek Gwozdz

- Cztonek Komisji,

6.

Pan Szczepan Kotula

- Czlonek Komisji,

7.

Pan Pawel Sitko

- Czlonek Komisji

8.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak

- Czlonek Komisji,

oraz

Pan Marian Koziel

- Wojt Gminy Psary,

Pan Janusz Majczak

- Zastepca Wojta Gminy Psary,

Pani Joanna Przybylek

- Skarbnik Gminy,

Pan Jacenty Kubica

- Przewodnicza^cy Rady Gminy Psary,

Pani Urszula Nocoh

- Dyrektor Gminnego Osrodka Kultury,

Pani Agnieszka Samik

- Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej,

Pani Krystyna Pawlik

- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej,

Pan Jerzy Wyporski

- Dyrektor Zakladu Gospodarki
Komunalnej.

Posiedzenie Komisji rozpocz?la Pani Malgorzata Pasek - Zast^pca Przewodniczaj:ego
Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska. Poprosila o przedstawienie tematu
dotyczajsego zmian w budzecie gminy na 2009r.
Pani Joanna Przybylek - Skarbnik Gminy Psary przedstawila, zmiany w budzecie gminy na

2009r. poprzez zmniejszenie o kwot? 183 305 zl. dochodow i wydatkow z dzialu oswiata
i wychowanie.

Pani Malgorzata Pasek, zapytala, jakie jest stanowisko szkol w tej kwestii.
Pani

Skarbnik - Joanna Przybylek

wyjasnila,

ze

placowki

oswialowe

przedstawily

zestawienie wydatkow. Uzupelnila, iz jest to zmniejszenie wydatkow rzeczowych.

Pani Malgorzata Pasek - Zast^pca Przewodnicza_cego Komisji Oswiaty zapytala, czy radni
maja_pytania do przedstawionego projektu uchwaly. Radni nie wniesli uwag.
Ad.3. - Przebiegprac spolecznie uzytecznych w 2008r., zaloienia na 2009r.

Pani Agnieszka Sarnik - Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej przedstawiia, iz wzorem
lat

ubieglych

(od

2006r.)

prowadzone

sq.

prace

spolecznie

uzyteczne.

Zostalo

zlozone

w Powiatowym Urze.dzie Pracy zapotrzebowanie na 12 osob. Pani Kierownik dodala, ze jest
wst^pne przyzwolenie na to, ze srodki na dofinansowanie zostana_ przyznane. Poinformowala, iz od
kilku

lat

na

terenie

Gminy

realizowane

sq.

roznorakie

prace

porzadkowe,

naprawcze,

wykoficzeniowe. Osoby te, rowniez pracowaly na terenie szkoly postawowej w Strzyzowicach, jak
i w Osrodku Pomocy Spolecznej.

Na posiedzenie Komisji Oswiaty przybyl Pan Zbigniew Stanik - Przewodnicz^cy Komisji.
Pani Agnieszka Sarnik oznajmila, ze dwie osoby, ktore braly udzial w tym programie, byly

skierowane na szkolenie zawodowe (kurs przygotowuja_cy do opieki nad osobami starszymi).
Dodala, ze dzi^ki uchwatom podejmowanym przez Rad? Gminy, Osrodek Pomocy Spolecznej mogl
zlozyc wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej, gdzie udalo si? pozyskac wspolnie
z Urz^dem Gminy kwotq 100 tys zl. Pani Kierownik uzupetnila, iz wszystkie zakupione narz?dzia
i sprz^t zostana_ wykorzystane m.in. na realizacj? prac. Przedstawila, iz z sumy 100 tys zl:

kwota

20 000 zl. - Klub Integracji Spolecznej (zaj^cia prowadzone przez specjalistow, wynagrodzenia,
materialy biurowe, sprz^t edukacyjny - 2 zestawy komputerowe wraz z drukarkami, kserokopiarka
wielofunkcyjna, zestaw szkoleniowy, rzutnik.) Zostaly rowniez zakupione narz?dzia, materialy,
sprz?t techniczny. Pani Agnieszka Sarnik - Kierownik OPS oznajmila, iz za placem za Osrodkiem

planowane jest powstanie 3 lokali socjalnych. Czynione b§da^ starania o pozyskanie doddatkowych

srodkow finansowych. Wyjasnila, iz jest to program, ktory aktywizuje klientow. Z grupy ok. 10 12 osob rokrocznie 1, 2 osoby podejmuja_ prace stale. Pani Kierownik uzupelnila, iz program jest
godny do kontynuowania w najblizszych latach.

Pani Malgorzata Pasek zapytala, czy radni maja^ pytania do przedstawionej informacji.
Wobec braku pytari, oznajmila, iz dalsze posiedzenie Komisji Oswiaty poprowadzi Pan Zbigniew
Stanik.

Przewodniczacy Komisji - Pan Zbigniew Stanik przystapil do omawiania punktu 1 2

sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w 2008r.
Dodal, ze radni otrzymali sprawozdanie merytoryczne z dzialalnosci Osrodka.
Pani Urszula Nocon - Dyrektor GOK przedstawita, iz sprawozdanie zostalo napisane
w sposob szczegolowy z podzialem na placowki. Zwrocila uwag$, ze ciekawymi zaj?ciami byly
zaje_cia realizowane wspolnie z Edukacyjnym Towarzystwem Wspierania Rozwoju Spolecznego,

ktore w 100% zostaly sfinansowane przez Uni? Europejska^ w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego, w ramach programu operacyjnego ,,Kapitai Ludzki". Pani Dyrektor nadmienila, iz
byly to szkolenia i warsztaty (stworzenia kwiatow z wior osikowych, ozdob szydelkowych
i bizuterii, warsztaty z malowania na szkle, ceramiczne, z przedsiebiorczosci). Uzupelnila, iz
wszystkie prace mozna bylo obejrzec. Pani Dyrektor Urszula Nocon wyjasnila, iz wszystkie

imprezy ,,duze" organizowane sq. wspolnie z Regionalnym Osrodkiem Kultury w Katowicach. S3.
one wspolfinansowane przez Urza_d Marszalkowski. Pani Dyrektor poinformowala, iz w zeszlym
roku udalo si? zakoiiczyc projekty zwiazane ze strojami ludowymi. W ten sposob wszystkie zespoly
zostaty ubrane w stroje ludowe. W tym roku planowane jest napisanie projektu na pozyskanie
srodkow finansowych na instrumenty d?te dla mlodziezowej orkiestry d^tej. Pani Dyrektor Urszula

Nocori zapytala, czy radni maja. jakies pytania. Wobec braku pytafi przystapiono do omawiania
sprawozdania z dzialalnosci Gminmnej Biblioteki Publicznej.
Pani Krystyna Pawlik - Dyrektor GBP oznajmila, iz informacja zostala przedstawiona

w sposob precyzyjny. Poprosila o zadawanie pytan.Uzupelnila, iz wszystkie placowki zostaiy
skomputeryzowane. Problem jest z placowka^ w Da^biu, gdzie nie ma tarn internetu. Pani Dyrektor

dodata, zejesttojedynabiblioteka, ktora nie ma dostejw do intemetu.
Pani Magdalena Gdesz - Sobczak zapytala, czy nie mozna wspolnie korzystac z internetu
z ZOSiP, czy ZGK.
Pani Krystyna Pawlik - Dyrektor GBP odpowiedziala, iz jest to temat do omowienia.

Przewodnicza_cy Komisji Oswiaty - Pan Zbigniew Stanik podzi^kowal za przedstawiona^
informacj? oraz obecnosc na posiedzeniu Komisji.
Kolejny temat dotyczy uchwaly w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie
sciekow.

Pan

Jerzy

Wyporski

-

Dyrektor

Zakladu

Gospodarki

Komunlanej

przedstawil,

iz

dotychczasowa taryfa obowiazuje do 30 kwietnia 2009r. i zgodnie z ustawq. o zbiorowym
zaopatrzeniu wody i odprowadzeniu sciekow taka taryfa musi zostac podj^ta na nast?pny okres.
Oznajmil, ze b^dzie ona obowiazywac od 1 maja 2009r. do 30 kwietnia 2010r. Pan Dyrektor
nadmienil, iz od konca 2007r. jest w eksploatacji oczyszczalnia sciekow i kanalizacje sanitamq. na
osiedlu w Malinowicach. Dodal, ze przedstawiony wniosek mowi o taryfie, ktora jest na tym

samym poziomie, ktory obowiazywal. Koszty pozostaja^ bez zmian. Pan Dyrektor poinformowal, iz
ma powstac kolejnych 15 domow na osiedlu. Oznajmil, iz stawka za odprowadzone scieki wynosi

8,70 zl. netto za m3 sciekow.
Przewodniczajzy Komisji zapytal, jak przedstawia si? sytucja kosztow w innych gminach.
Pan Jerzy Wyporski odpowiedzial, ze kwota za odprowadzanie sciekow w Wojkowicach jest

nizsza. W gminie sytuacjajest taka, ze jest tylko 55 odbiorcow. Dodal, ze oczyszcalnia sciekow jest
nowym, a zarazem drogim obiektera. Pan Dyrektor uzupelnil, iz generalnie najwie_ksze koszty
w taryfie ponoszone sa^ z tytulu amortyzacji oczyszczalni sciekow i kanalizacji. Gdyby budynkow
byioby wi^cej, to byioby taniej.

Pan Zbigniew Stanik zapytal, ile placi przeci^tnie gospodarstwo domowe za odprowadzanie
sciekow.

Pan Jerzy Wyporski - Dyrektor ZGK odpowiedzial, iz koszty szacujq. si$ w granicach 400
zl. za 2 miesia^ce. Nadmienil, iz duzo ludzi korzysta z podlicznikow.
Przewodniczacy

Komisji

Oswiaty

zadal

pytanie,

czy

sa. jakies

sygnaty

ze

strony

mieszkancow, ze taryfa jest droga.

Pan Jerzy Wyporski objasnil, iz na pocza^tku wprowadzenia taryfy pojawilo si§ takie pismo.

Nadmienil, iz mieszkancy musza^ wiedziec, ze jest to niewielka enklawa. Przedstawil, iz niezb^dne
koszty to: oplata za srodowisko, wynagrodzenie dla osoby, ktora nadzoruje praca, oczyszczalni,
wywoz osadow g^stych, np. ze studienki.
Przewodniczacy Komisji zapytal, czy radni maj% pytania do przedstawionego projektu
uchwaly. Wobec braku pytah, przystapiono do omawiania kolejnego punktu posiedzenia Komisji:

realizacji uchwaly o utrzymaniu czystosci i porzadku w Gminie. Nadmienil, iz czlonkowie Komisji
otrzymali informacj? na w/w temat. Przewodniczacy Komisji odniosl si? do zapisu w materiale, iz
,,w

celu

wyegzekwowania

obowiazku

zawarcia

umowy

oraz

oprozniania

zbiornikow

bezodplywowych zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymnaiu czystosci i porzadku w gminach Wojt
moze wydac decyzj? nakazuja.ca.wykonanie powyzszego obowigzku. Wykonanie decyzji nast?puje

w

trybie

przepisow

ustawy

o

egzekucji

w

administracji.

Rownolegle

do

post^powania

administracyjnego bedzie przekazana do Policji informacja o mozliwosci popelnienia wykroczenia.
Policja natomiast prowadzi post?powanie w trybie karnym zakohczonym natozeniem mandatu
karnego". Zapytal, czy taka sytuacja pojawita si$ w gminie.

Zast^pca Wojta- Pan Janusz Majczak objasnil, iz do tej pory nie bylo takiej sytuacji. Dodat,
iz taki sposob post^powania jaki zostal ustalony, ma nadziej? ze okaze si^ skuteczny.

Pani Malgorzata Pasek poinformowala, iz zglosila interpelacj^ nt. jakie Urzaja1 Gminy
podejmie kroki zaradcze w celu przymuszenia mieszkancow do podpisywania umow na wywoz

odpadow stalych. Dodala, iz wysylanie pism nie przynosi rezultatow.
Zast^pca Wojta - Pan Janusz Majczak oznajmii, iz cz?sc z osob, ktore zdecydowaty si? na
podpisanie umowy, domagajq. si? podj?ria dziatari ze strony Urz?du Gminy. Dodal, ze informacja,
ktora zostala przedstawiona przez Przewodniczacego jest aktualna, ale ma nadziej?, ze do tego typu

sytuacji nie dojdzie. Jest to najgorsze, a zarazem ostateczne rozwiazanie z mozliwych.
Przewodniczacy Komisji Oswiaty zapytat, czy Urzad Gminy jest w stanie okreslic ,,koszty

likwidacji nieczystosci ,,na dziko". Jaki jest roczny koszt takiego dziatenia.
Zast?pca Wojta - Pan Janusz Majczak odpowiedziat, iz bardziej dotyczy to akcji zbierania
odpadow wzdtuz drog. Nadmienil, iz nie mial okazji uczestniczyc na terenie Gminy w takiego typu
dzialaniach. Zast^pca Wojta objasnil, iz maj^zostac udost^pnione srodki unijne na ten eel.

Pan Zbigniew Stanik oznajmii, iz

jesli jest takie ,,dzikie wysypisko" to

Urzad Gminy

powinien to zlikwidowac.
Zaste.pca Wojta - Pan Janusz Majczak wyjasnii, iz wlasciciel posesji zobowiazany jest do
usuni^cia nieczystosci.
Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady Gminy Psary nadmienit, iz dwa razy zostala

przeprowadzona akcja, gdzie w obu przypadkach koszty takie poniosla Gmina. Jako przyklad podat
koncowk? ul. Wspolnej w Psarach (za Panem Mieczyslawem Chorzela) i ul. Grodkowska i Polna na

skrzyzowaniu. Przewodniczacy Rady oznajmit, iz za gminne flindusze zostato to wykonane.
Pan Janusz Majczak - Zaste.pca Wojta poinformowal, iz tylko w takim przypadku, jezeli
takie nieczystosci znajduja^ si? na terenie Gminy. Istnieje mozliwosc wyegzekwowania naleznosci

od wlasciciela, na ktorym terenie sa_ sktadowane odpady.
Pani Malgorzata Pasek odiosla si? do zapisu w przedstawionym materiale ,,w biezacym roku
cz^stotliowosc oprozniania zbiornikow bezodplywowych b?dzie weryfikowana poprzez zuzycie

wody". Zwrocila si? z prosb^. o wythimaczenie zapisu. Zapytata, jak przedstawia si? sytucja
odnosnie osob, ktore nie maja^ zbiornikow, a maja^ podlaczone odptywy, lub takich ktore nie
posiadaja^ szamba.

Zast?pca Wojta - Pan Janusz Majczak wyjasnii, iz b?dzie to weryfikowane jednakowo.
Pani Malgorzata Pasek zapytata, czy b?dzie to ilosc zuzytej wody wg licznika.

Zast?pca Wojta potwierdzil.
Pan Pawet Sitko zapytaf, co z mieszkancami ktorzy nie majq. podpisanej umowy na wywoz
nieczystosci.

Glos zabral Pan Jacek Gwozdz ktory oznajmit, iz mieszkancy ktorzy maja^podpisana umow?
na wywoz szamba, b?dq. ,,poszkodowani". Zapytal, co z mieszkancami, ktorzy nie maja^ podpisanej
umowy.

Zast^pca Wojta - Pan Janusz Majczak odpowiedziat, iz kwestia, ze mieszkaniec nie ma
podpisanej umowy jest poza dyskusj^..
Pani Malgorzata Pasek zapytata, co w przypadku jesli mieszkaniec nie posiada szamba.
Pani Magdalena Gdesz - Sobczak oznajmita, iz cz?sc ludzi nie ma podpisanej umowy na
wywoz szamba, lecz je wywozi poprzez rozne firmy.
Zast?pca Wojta - Pan Janusz Majczak oznajmit, iz w takim momencie mieszkaniec posiada

pokwitowanie i nie stanowi to problemu.
Pani Magadlena Gdesz - Sobczak kontynuujac zapytala, co z mieszkaricami, ktorzy nie
maja_ podpisanej umowy, a wywoza^ nieczystosci. Dodata, ze jest tez taka cz?sc osob, ktora ma
podpisanq. umow?, a nie wywozi nieczystosci.
Zast?pca Wojta wyjasnit, iz inwencja mieszkaiicow jest duza. Wyjasnit, ze jesli mieszkaniec

otrzymuje potwierdzenie, to musi je zawiezc do oczyszczalni sciekow.
Pani Matgorzata Pasek kontynuujq.c oznajmita, iz nie otrzymata odpowiedzi: jakie kroki
Urzad Gminy podejmie w stosunku do takiego mieszkanca, ktory nie ma w ogole szamba.

Zaste.pca Wojta - Pan Janusz Majczak oznajmil, iz mieszkaniec musi miec szambo.
Pani Matgorzata Pasek objasnila, iz takie sytuacje w gminie sa. znane.
Zast^pca Wojta - Pan Janusz Majczak odpowiedzial, iz to nie jest kwestia zapewniania.
Dodat, iz je^li taki mieszkaniec nie ma szmba, „ to b^dzie mial, gdyz b^dzie karany". Zast^pca

Wojta poinformowat, iz mi?dzy innymi weryfikacja ilosci wody zuzytej

z ilosciq. sciekow

odprowadzonych ma na celu wyeliminowanie ,,dzikie" odprowadzanie sciekow do gruntu. Jest to w

odniesieniu, do tych osob, ktore posiadaja. szambo. Natomiast w sytuacji, gdy mieszkaniec nie ma
,,kwitu" na wywoz i nie ma zawartej umowy, to jest to oczywisty sygnal ze osoba ta, nie posiada
szamba.

Przewodnicz^cy Komisji Oswiaty - Pan Zbigniew Stanik zapytat, czy sa. takie osoby, ktore
ryczaHowo ptaca. za wod^.
Zast^pca Wojta - Pan Janusz Majczak odpowiedzial, ze jest to maty odsetek ludzi.

Pan Zbigniew Stanik zapytal, co w momencie, jesli mieszkaniec np. podlewa trawnik i woda
trafia do gleby.
Pani Teresa Kosmala - Gasior przedstawita, iz na osiedlu, mieszkancy zaktadaja. dodatkowe
podliczniki, w celu zuzycia wody, jak np. mycie samochodu, czy podlewanie trawnikow.

Zast^pca Wojta objasnii,

iz trzeba b^dzie wprowadzic procentowy

udzial wody do

podlewania ogrodkow. Dodat, ze najlepszym rozwiazaniem b^dzie wprowadzenie dwoch taryf:
wody przeznaczonej do celow gospodarczych i uzytkowych.
Pan Jacek

Gwozdz

oznajmil,

iz

analizuj^c przedstawionq.

informacj^,

nadmienit,

iz

nalezaloby podazac w kierunku aby na 3037 gospodarstw, wszyscy mieli podpisan^. umow?. Dodal,
ze 1679 gospodarstw posiada umowy na oproznianie zbiornikow bezodplywowych. Pan Jacek
Gwozdz wyjasnil, iz brakuje ok. 1400 mow, Oznajmil, iz nie zgadza si? z przedstawiomj.
informacjaj nadmienil, iz ci mieszkaricy, ktorzy majq. podpisana^ umow? na wywoz szamba, b?da^
,,poszkodowani". Be_d% musieli wykazac, ile razy zostalo oproznione szmabo wraz z weryfikacja^
zuzycia wody. Nadmienil, iz ci mieszkaricy, ktorzy w ogole nie maja^ podpisanej umowy, b?da_
zadowoleni.

Zast^pca Wojta - Pan

Janusz

Majczak

zapytal,

dlaczego

mieszkancy

mieliby bye

zadowoleni.

Pan Jacek Gwozdz poinformowal, ze 700 gospodarstw, na ktore trzeba wydac decyzj?, jest
to ok. 1 miesiac pracy na wyegzekwowanie naleznosci.

Zastepca Wojta odpowiedziai, iz kazde dzialanie wymaga czasu. Nadmienil, iz z jednej

strony radni zwracajq. uwag?, ze dzialanie w czasie bedzie rozci^gniete. Dodal, ze wyst?puje taki
przejaw zniecierpliwienia, ze trzeba ludzi zdyscyplinowac. Zast^pca Wojta uzupelnil, iz nie jest
jednoznaczne podejscie Komisji do tematu. Uzupelnit temat, iz mieszkaricy, ktorzy maja^szambo, to
teoretycznie mniej zatruwajq. srodowisko, niz mieszkaricy, ktorzy go nie maj%

Przewodniczacy Komisji Oswiaty - Pan Zbigniew Stanik oswiadczyt, iz nasuwaja^ si^ pewne
watpliwoscl, gdyz decyzja jest shiszna i zasadna, tylko budzi pewne kontrowersje. Nadmienil, iz
celem radnych jest zasygnalizowanie, ze w przedstawionym temacie moga^ pojawic si? pewne
problemy.

Przewodniczacy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica oznajmil, iz kierunek dzialania
dobry, ale nie w tej sytuacji. Przedstawil, ze jest to kierunek przyje.ty z ukladu, gdy przez wies
przebiega kanalizacja, obywatel moze, nie moze, lub nie chce si? podta^czyc do kanalizacji i ,,my"
w jakis sposob przymuszamy go do tego, zeby swoje scieki wprowadzil do glownej sieci
kanalizacyjnej. Przewodniczacy Rady oznajmil, iz radni prosili i nadal prosz% aby podjac jakies
dzialania odnosnie smieci stalych. Prace sq. wykonywane intensywnie, ale okazuje si? ze jeszcze

jedna rzecz nie zostala zakoriczona, druga pt. wywoz nieczystosci cieklych, a zostaje rozpocz?ta
kolejna. Przewodniczacy Rady przedstawil, iz dzisiaj ,,kaze si? obywatelowi wywiezc 20 razy (20x

70 z\ = 1400 zl.) Zapytat, co w tym, czasie Gmina zrobila, aby byla kanalizacja na jej terenie.
Oznajmil, iz Gmina zamierza zach^cic ludzi, aby ponosili potezne koszty na wywoz nieczystosci
cieklych. Nadmienil, iz Pan Wpjt - Marian Koziel mowi, ze nikogo nie ukaze za to, ze wywozi
smieci. Dodat, ze ,jezdzilismy po spotkaniach i zaden Wojt nie ukarat nikogo przez to, ze wylewat
swoje nieczystosci do szamba". Dodal, ze wszyscy wiedza^ jakie maja, szamba. Przewodniczacy

powtorzyl, iz wedhig niego, na dzien dzisiejszy jest to kierunek nie do przyj^cia. Oznajmil, iz
7

z pelnq. swiadomoscia^ ,,chcemy" ukarac obywatela.

Pani Lidia Kubieri zaznaczyla, ze ciajjle zostaja^ ukarani mieszkancy, ktorzy sq, uczciwi.
Nadmienila, aby zakoiiczyc post?powanie z wywozem smieci, tak aby wszyscy mieszkancy
wywozili smieci.

Przewodnicz^cy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica oznajmil, iz nie ma pewnej rzeczy,
a ,juz si? kaze obywatela, za to, ze podpisal umow? i wywozi smieci". Objasnil, iz uraow
przybywa, ale nalezy zwrocic uwag?, od kiedy On wywozi smieci, a od kiedy inny obywatel.
Zast?pca Wojta — Pan Janusz Majczak poinformowal, iz na taka^ sytuacj§ chciat zwrocic
uwag?. Dodal, ze z jednej strony pada pytanie: jak Gmina zamierza wyegzekwowac mieszkancow,
ktorzy nie maja, podpisanej umowy. Zast?pca Wojta oswiadczyl, iz niezaleznie od tego, nie jest
powiedziane, ze jezeli jest oczyszcalnia sciekow to niepotrzebne jest szambo. Poinformowal, iz

zawsze szambo mialo bye szczelne, prawidlowo wybudowane. Zast^pca Wojta przedstawil, aby
radni zaj^H konkretne stanowisko: czy oczekujg. od Urz^du Gminy skutecznego egzekutora, ktory
b^dzie egzekwowat zarowno osoby, ktore maja^ nieszczelne szambo, wypuszczaja^ nieczystosci,

pompuja, ze szczelnego szamba do ogrodka. W kazdej z tej sytuacji wyst^puje naruszenie ochrony
srodowiska. Zast^pca Wojta nadmienit, iz rozumie problem, ale wynika on z faktu, ze kazdy ma
szambo, ktore jest mniej lub bardziej szczelne. Dodal, ze oczekuja^c ochrony srodowiska, w tym
momencie ,,chcielibysmy, aby w pewnym zakresie si§ odbywala, ale tak zeby nas nie dotkn?la".

Zaste_pca Wojta oznajmil, iz nie zamierza prowadzic sporu na temat egzekucji. Zapytal, co w takim
razie Gmina ma uczynic.
Przewodnicz^cy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica oswiadczyl, iz Gmina ma przede

wszystkim przygotowac system kanalizacji, tak jak to czyni^. inne Gminy, a nie chodzic i karac
mieszkaricow, czy wywozq. nieczystosci, czy tez nie. Chodzi o przygotowanie takiego systemu, aby
wszyscy mogli z niego skorzystac.

Pan Jacek Gwozdz zaznaczyl, ze dobrym rozwiazaniem bytoby, aby udalo si^ doprowadzic
do tego, ze 99% mieszkancow Gminy ma podpisana, umow? na wywoz odpadow stalych oraz

doprowadzenie do tego, aby kolejne 99% mieszkancow miak> podpisanq. umow? na wywoz smieci.
Pan Jacek Gwozdz oznajmil, ze gdyby udalo si? tak to rozwiazac, to wtedy mozna przystapic do
egzekwowania naleznosci. Nalezy si? takze zastanowic, czy egzekwowac w stosunku do zuzytej
wody.

Pani Lidia Kubien dodala, ze na wsi inaczej si? z wody korzysta, niz w miescie. Nadmienita,
ze latem, zycie na wsi toczy si? na podworko, gdzie wiele czynnosci zwia^zanych z woda^ wykonuj e
si? na dworze.
Przewodniczacy Rady Gminy nadmientf, iz z gory zostaje potraktowany ten system

na
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niepowodzenie.

Przewodniczacy Komisji Oswiaty - Pan Zbigniew Stanik oswiadczyl, iz w caiej sprawie
nalezy uwzgl?dnic role_ radnych i Urze_du Gminy jako odpowiedzialny za rozwoj Grainy.
Zast?pca Wojta - Pan Janusz Majczak zapytal, w jakim zakresie nalezy egzekwowac ustaw?

o ochronie srodowiska. Zapytal, czy chodzi tylko o to, zeby kazdy mieszkaniec miai podpisanq.
umow?, czy egzekwowac od tych mieszkancow, ktorzy nie maja^ szamba.
Przewododnicz^cy Komisji Oswiaty - Pan Zbigniew Stanik podsumowal temat, iz nalezy
zwrocic uwag?, na to, ze jesli ktos buduje szambo, to jest to inwestycja droga. Dodal, ze jesli ten
przepis wejdzie w zycie, to Gmina Psary stanie si? ,,poligonem budowlanym szamb". Pan Zbigniew
Stanik zapytal, czy temat kanalizacji w Gminie jest zakonczony.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak oswiadczyla, iz jak w takim razie mogl powstac budynek,
bez szamba.

Zaste_pca Wojta - Pan Janusz Majczak odpowiedzial, iz 20, 30 lat temu przepis brzmial tak
samo. Mianowicie, ze szambo ma bye szczelne.

Przewodniczaj:y

Komisji

Oswiaty oznajmii,

iz

chodzi

o

to,

aby

doprowadzic

do

podpisywania umow.

Zastepca Wojta zapytal, czy radni oczekuja, od Urz^du Gminy skutecznosci w dzialaniu.
Przewodnicza^cy Komisji Oswiaty odpowiedzial, iz odnosnie kanalizacji w Gminie oczekuje
skutecznych dzialan.

Przewodnicza^cy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica zaznaczyl, iz trzeba zrozumiec calosc
zagadnienia.

Zastejpca Wojta powtorzyl pytanie. Nadmienil, iz z pierwszej cz?sci wypowiedzi odniosl
wrazenie ze radni maja^ zal ze nie potrafi si? zreorganizowac skutecznego systemu kontroli.
Wyjasnil, iz trzeba zdac sobie sprawe. z faktu, iz budowa oczyszczatni sciekow to pot^zne koszty.
Zapytal, czy w sytuacji gdy b^dzie podla^czenie do sieci sanitarnej, wszyscy b?dq. ch^tni, aby si?
podlaj;zyc.

Pan Jacenty Kubica odpowiedziat, iz koszty b^da. duze nizsze, jak wywozenie szamba
(beczka). Dodal, iz radni s% za tym, aby funkejonowajo to tak, jak nalezy. Przewodniczacy Rady

nadmienil, iz sa. ,,za", aby wszyscy mieszkancy mieli podpisana^ umow? na wywoz nieczystosci
stalych. Nie zostalo to zrealizowane. Radni wnioskowali, aby zrobic, aby byly egzekwowane
umowy na wywoz nieczystosci. Jest to robione, ale jest to 50%. Przewodniczacy Rady oznajmil, iz
Urzad zaczyna trzeci wariant. Zapytal, kto do tej pory zostat ukarany nie realizujac 1 i 2 wariantu.

Zastepca Wojta - Pan Janusz Majczak zadal pytanie, jakie jest stanowisko radnych. Zapytat,
czy Urza^d Gminy ma karac mieszkancow, czy tez nie.

Przewodniczacy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica zwrocii si? z prosbq. o wytlumaczenie
zapisu ,,w

biezacym

roku cz?stotliwosc

oprozniania zbiornikow bezodplywowych b?dzie

weryfikowana poprzez zuzycie wody". Zapytal, w jaki sposob Urzad Gminy realizuje ten zapis.
Zaste_pca Wojta - Pan Janusz Majczak wyjasnil, iz jezeli mieszakniec zuzywa 100 m wody,
awywozi 10 m, to sprawa_ oczyswist a, jest ze, mieszkaniec wypuszczado gruntu.

Przewodniczacy Rady Gminy powtorzyl, iz od kilku lat przedstawia, ze kazdy obywatel
w Gminie tak czyni. Powtorzyl pytanie, jak Gmina zamierza zrealizowac zapis zacytowanego

zdania. Przewodniczacy nadmienil, iz przez okres 6 lat nie potrafi si? wymusic, aby wszyscy

mieszkancy mieli podpisana^ umow? na wywoz smieci, a zaczyna si? realizowac trzeciq. czynnosc.
Nadmienii, ze Ci mieszkancy, ktorzy nie maj^podpisanej umowy, to Gmina powinna egzekwowac
zapis ustawowy.

Zaste_pca Wojta oswiadczyl, iz dziatanie w kazdym wymiarze przynosi okreslone efekty.

Pan Zbigniew Stanik - Przewodniczacy Komisji Oswiaty podsumowal temat, iz aby
zafunkcjonowalo takie dzialanie, jakie proponuje Zast?pca Wojta to musi miec 99% spoteczenstwa
podpisan% umow?. Natomaist tyle ludzi, nie ma podpisanych umow. Przewodniczacy Komisji
oswiadczyl, iz pierwsza uchwala nie zostala wprowadzona w zycie.

Zast?pca Wojta - Pan Janusz Majczak wyjasnil, iz trzeba zakoiiczyc weryfikacj?, po to, aby
moznabyto wnast^pnej kolejnosci realizowac kolejne zalozenie.

Przewodniczacy Komisji Oswiaty nadmienil, iz chodzi o to, aby 99 % spoleczeiistwa mialo
podpisana, umow?. Dodal, ze jest ,,za", aby problem kanalizacji zostal rozwiazany. Przewodniczacy
Komisji oznajmil, aby problem nie zostal odebrany przez spoleczenstwo jak niewydolnosc Urz?du

Gminy oraz radnych.

Jako przyktad podal Dobieszowice, ktore majq. wykonanq. kanalizacj?.

Nadmienil, ze Gmina Psary stanie si? placem budowy szamb.

Zast?pca Wojta wyjasnil, iz Wojt - Marian Koziel przekazywal informacj? na temat kwestii
finansowej sieci kanalizacyjnej oraz mozliwosci pozyskania srodkow.
Pan

Zbigmiew

Stanik

-

Przewodniczacy

Komisji

Oswiaty

oswiadczyl,

iz

,,za"

wprowadzeniem pierwszej uchwaly w zycie (podpisanie umow). Nadmienil, iz Ci mieszkancy,
ktorzy maja^ podpisanq. umow?, moga_ si? czuc pokrzywdzeni w stosunku do tych osob, ktorzy nie
maja^ podpisanych umow. Jest to niedoskonalosc przepisu, ale intencje sjj. shiszne. Przewodniczacy
Komisji zaznaczyl, iz b?dzie pot?zny problem z kanalizacji w Gminie.

Zast?pca Wojta - Pan Janusz Majczak objasnit, ze zagadnienie to, wia^ze si? ze szczuplosciq.
srodkow finansowych, ktore moga_ bye przeznaczone na inwestycj? w tym zakresie. Nadmienil, iz
nie bylo uchwaly podje_tej

okreslajacej

kolejnosc wykonywania czynnosci, post?powania.

Czynnosci te, podejmowane sq. w ramach realizacji uchwaly o zachowaniu porz^dku i czystosci
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w Gminie. Zast^pca Wojta dodal, iz w tym przypadku, nie ma sytuacji okreslaja.cej kolejnosc
post^powania. Zapytat, czy intencj^ radnych jest, aby czynnosci zostaly przeprowadzone w sposob

formalny. Efekty be_da_ ograniczone. Zaste_pca Wojta wyjasnil, iz nie o to chodzi, aby mieszkancow
scigac.
Pan Jacek Gwozdz nadmienil, iz w przedstawionym materiale pojawilo si?

1

zdanie

niepotrzebne. Nadmienil, iz jesli Urzaji Gminy doprowadzi do tego, ze tylko 79 gospodarstw nie

b^dzie miato podpisanej umowy na oproznianie zbiornikow bezodplywowych, to wtedy Urzajd
moze przyst^pic do egzekwowania naleznosci za wywoz szamb.
Zastej>ca Wojta - Pan Janusz Majczak poinformowal, iz przedstawiona informacja zostala

przygotowana pod katem zamierzen. Nadmienil, iz na posiedzeniu Komisji zapoznal si? ze
stanowiskiem radnych.
Pan Jacek Gwozdz zaznaczyt, iz poprawita si^ sytuacja odnosnie wywozenia odpadow
statych.

Pan Janusz Majczak - Zast^pca Wojta uzupelnil, iz efekt nie jest do koiica taki, jak
oczekujemy. Dodat, ze odnosit wrazenie, ze radni maja^ niedosyt tych czynnosci, ktore trwaja^
(zawieranie umow, wywoz odpadow statych i nieczystosci ptynnych). Zast^pca Wojta powtorzyi, iz
obecnie zna intencj? radnych.
Pan Jacek Gwozdz powtorzyi, iz 1700 gospodarstw nie ma podpisanych umow na wywoz
odpadow. Dodal, ze ludzi sa_coraz biedniejsi.

Zast^pca Wojta przedstawil,

iz trzeba wziqc pod uwag?

wszystkie aspekty sprawy.

Nadmienil, iz trzeba takze wzia^c pod uwag? zasad^ rownosci wobec prawa.
Pan Jacenty Kubica - Przewodnicza_cy Rady Gminy Psary poinformowal, iz budowanie
szamb to pomysl kosztowny, nie daja_cy zadnej korzysci dla przyszlosci. Jako przyklad podal
system kanalizacyjny, ktory trzeba b^dzie zbudowac np. w Preczowie. Dodal, ze u niektorych
mieszkancow b?dzie szambo lub przydomowa oczyszczalnia sciekow. Przewodnicza^y Rady dodal,
iz pojawi si^ problem przy budowie kanalizacji. Nadmienil, iz wczesniej czy pozniej do budowy
kanalizacji musi dojsc.
Zast^pca Wojta odpowiedzial, iz wyst?puje finansowanie do okreslonego poziomu. Jesli

chodzi o kwestie dotycza^ce budowy kanalizacji, to mozna uzyskac fundusze, jesli jest okreslona
ilosc.

Przewodnicza.cy Rady poinformowal, iz Urza^d Gminy ma okreslona^ ilosc.
Zast^pca Wojta wyjasnil, iz jesli Urza^d Gminy nie uzyska zamierzonego efektu, to srodki
finansowe trzeba b^dzie zwrocic.
Pan Jacenty Kubica zapytal, jaka jest roznica pomi^dzy Gminq. Psary a Gmina^ Bobrowniki.
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Nadmienit, iz w Bobrownikach wykonuje si? kanalizacje.. Jako przyklad podal Piekary Sla_skie,
dzielnica Jozefka - gdzie wszyscy mieszkancy mieli szamba i zasypuje si? je. Dodal, ze to co
przedstawia Zast^pca Wojta to abstrakcja.

Zast^pca Wojta zapytal, co jest dla Przewodniczacego Rady abstrakcja^.
Pan Jacenty Kubica wyjasnil, iz chodzi tu 0 kwestie; podiaczenia szamba.
Zaste-pca Wojta oswiadczyl, iz mieszkaniec musi si? podlaczyc.
Pan Jacenty Kubica oznajmii, aby Urzad Gminy podazal w kierunku budowy kanalizacji.

Zast?pca Wojta poinformowal, iz istnieje obowiazek podia^czenia. Zapytai, z czego taki
przepis wynika.
Pan Jacenty Kubica - Przewodnicz^cy Rady Gminy odpowiedzial, iz trzeba zapytac w
Piekarach Slaskich.

Zastepca Wojta uzupelnil, iz prowadzone byly dyskusje na tenat: jak zmusic mieszkanca do
podla^czenia si? do szamba. Nadmienil, iz prawnie takiej mozliwosci nie ma. Zast^pca Wojta
odpowiedzial, iz Wojt Bobrownik ma taki sam problem.

GIos zabral Pan Szczepan Kotula, ktory nadmienit, ze nastanie ,,era" budowania szamb.
Zast^pca Wojta oswiadczyl, iz jest pewien model docelowy, do ktorego Urzad Gminy b?dzie
dazyl. Jednym z elementow tego modelu jest odlicznikowanie Gminy, zat^czenie licznikow do
wody gospodarczej, budowa sieci sanitamej.

Pani Lidia Kubieri nadmienita, iz liczniki do wody, ktore mieszkancy posiadaja^ powinny
bye wymieniane co pewien okres. Dodala, ze wi^kszosc osob sama zakupita liczniki.
Pan Szczepan Kotuta poinformowal, iz mieszkancy ^owiaj ze nie podpisza^ umowy z jaka^s
firmaj bo nie generuje smieci".

Zast^pca Wojta - Pan Janusz Majczak poinformowal, iz dyskusja na Komisji jest bardzo
ciekawa.Zwrocil uwag?, ze radni sugerujaj aby kontrolowac ,,tam, gdzie jestesmy w porza_dku".
Przewodnicza^cy Rady Gminy oznajmil, iz skoro Pan Jacek Gwozdz przedstawia, iz trzeba w
90% wszystkie umowy podpisac. Nadmienit, iz jesli mieszkancy wywoza^ 2 razy w roku,to p.ozniej
b?dzie wymagane 3,4, 5 razy w roku, az dojdzie do modelu, ktory wszystkich zadowoli.
Zaste_pca Wojta zaznaczyl, iz sugestia dotyczy kontroli odpadow stalych, gdyz radni sa_ w
tym zakresie w porzadku". Natomiast w odniesieniu do odpadow cieklych, tak nie jest. Zaste_pca
Wojta oznamit, iz dlatego taka kwestia budzi w radnych taki opor.

Pani Lidia Kubieri wyjasnila, iz jezeli Urz^d Gminy bedzie za_dal od mieszkancow, aby
placili za wywoz, tyle lie zuzyja. wody, to jest to niedopuszczalne.

Przewodnicz£(cy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica oznajmil, iz decyzje musza^ bye
przemyslane. Nadmienil, iz 8 lat trwaja^ dyskusje na temat kanaiizacji, gdzie radni uslyszeli ,,ze si?
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nie da" nic zrobic w tym kierunku.
Zaste_pca Wojta odpowiedzial, iz 1, 2 lata temu, mozna bylo zaczac dzialac w tym kierunku.
Przewodniczacy Rady Gminy zapytai, dlaczego nie byty podj?te zadne kroki.
Zaste.pca Wojta - Pan Janusz Majczak objasnil, iz 2 lata temu Urzajd Gminy mial fundusze
na wykonanie tej inwestycji.
Przewodniczacy Rady uzupeinil, iz 2 lata temu uslyszai, ze nie ma srodkow finansowych.

Pan Jacek Gwozdz zapytai, czy istnieje mozliwosc, aby dana firma przedstawila wykaz osob
, ktorzy wywoza_ i placa^ swoje zobowiazania.
Zast?pca Wojta odpowiedzial, iz jest to ochrona danych osobowych.

Pani Maigorzata Pasek uzupemila, iz najmniejsza cz^stotliwosc wywozu nieczystosci przez
firmq. taka_jak Interpromex to 1 raz w miesi^cu.
Przewodniczacy Komisji Oswiaty - Pan Zbigniew Stanik podsumowal temat, iz glosow do
przemyslenia w dyskusji bylo bardzo wiele. Wobec wyczerpania tematu przystapiono do omawiania
kolejnego tematu porza_dku obrad Sesji.

Pkt 8. - Postyp prac przy usuwaniu azbestu.

Przewodniczacy Komisji Oswiaty - Pan Zbigniew Stanik zapytai, czy radni maja_ pytania,
uwagi do przedstawionego materialu.
Pani Malgorzata Pasek zapytaia, czy istnieje jeszcze mozliwosc skladania pism z prosba^ o
wymian§ azbestu.

Zast^pca Wojta potwierdzil. Nadmienit, iz jesli mieszkaniec zasygnalizowal, ze zamierza
wymienic azbest, to nie oznacza to, ze w tym roku skorzysta z tego.
Pan Jacek Gwozdz poinformowat, iz w przedstawionej informacji jest zapis, ze ,,187

gospodarstw zlozylo wnioski o realizacj? gminnego programu usuwania azbestu". W dalszej cz?sci
pisma czytamy, ze ,,na mieszkancach spoczywa obowiazek dopetnienia formalnosci wynikajacych z

przepisow Prawa Budowlanego, a mianowicie winni oni dokonac zgloszenia prac remontowych".
Pan Jacek Gwozdz zapytai, czy zostaly ztozone wnioski, ktore nie dopelnily takich formalnosci; czy
mozna rozumiec, ze 187 gospodarstw otrzyma zwrot srodkow finansowych.

Zast?pca Wojta odpowiedziat, iz na dzieri dzisiejszy zostaty zlozone wnioski. Kwestie
dotyczace zgloszenia rozbiorki prac budowlanych jest to informacja dotycz^ca obowiazkow, ktore
wyst?puj%po stronie osoby wnioskujacej.
Pan

Jacek

Gwozdz

zapytai,

czy

mieszkaniec

zostanie

poinformowany

o

dalszym

post§powaniu.

Zast^pca Wojta odpowiedzial, iz czynnosc odbywa si^ zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.
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10.

- Sprawozdanie z pracv Komisji Oswiaty,

Kultury.

Zdrowia

i Ochrony

Srodowiska za 2008r.

Pan Szczepan Kotula nawiazal do tematu odsniezania. Nadmienil, aby o godzinie 5:00 w
tygodniu polne drogi rowniez byly odsniezane.

Pani Malgorzata Pasek zapytala, jak przwedstawiajq si? prace przetargowe dotyczqce
wodociqgu azbestowego.
Zast?pca Wojta wyjasnit, iz w najblizszym czasie zostanie ogtoszony przetarg. Zostaly
jeszcze zlecone badania geologiczne.
Pani Lidia Kubien zwrocila si^ z prosb% aby odsniezyc parking przy Gimnazjum.
Zast^pca Wojta - Pan Janusz Majczak wyjasntf, iz zwroci na to uwag$.

Pkt. 13. -Podjqcie uchwalRady Gminv.
1.

Sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomosci ozn nr. dziatki 478/77 polozonej
w Gorze Siewierskiej.

Przewodniczaey Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica oznajmil, iz do przedstawionej uchwaly
powinna zostac przedstawiona mapa.

Pan Zbigniew Stanik zwrocil si$ z prosba^ do pracownika Biura Rady o przygotowanie dla
radnych mapy dzialki.
Wobec wyczerpania porza_dku obrad Przewodniczaey Komisji Oswiaty - Pan Zbigniew
Stanik zakoriczyl obrady. Na tym posiedzenie zakonczono.

Przewodniczacy Komisji Oswiaty
Zbigniew Stanik

Protokot sporz^dzila:

KatarzynaMucha
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