RADA QMINY FSARY

42-512 Psary, ul Malinowicka 4
ROIV-0063-2-6/09

Protokol nr 33/09

z posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska
w dniu 23 czerwca 2009r.

Posiedzenie Komisji

Oswiaty,

Kultury. Zdrowia

i

Ochrony

Srodowiska odbylo

w Urz?dzie Gminy w Psarach. Rozpoczelo si? o godz. 14.30 i trwalo do godz. 16:00.
W posiedzeniu uczestniczylo 7 czlonkow Komisji:
1.

Pan Zbigniew Stanik

- Przewodniczacy Komisji,

2.

Pani Malgorzata Pasek

- Zastejca Przewodniczacego Komisji,

3.

Pani Lidia Kubien

- Czlonek Komisji,

4.

Pani Teresa Kosmala-Gasior

- Czlonek Komisji,

5.

Pan Jacek Gwozdz

- Czlonek Komisji,

6.

Pan Szczepan Kotuta

- Czlonek Komisji,

7.

Pan Pawet Sitko

- Czlonek Komisji

8.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak

- Czlonek Komisji,

oraz

Pan:Marian Koziel

- Wojt Gminy Psary,

Pan.Jacenty Kubica

- Przewodniczacy Rady Gminy,

Pani Mirellei Baraiiska-Sorn

- Dyrektor Zespolu Obslugi Szkot

i Przedszkoli.

Posiedzenie Komisji prowadzil Pan Zbigniew Stanik - Przewodniczacy Komisji Oswiaty,
Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska, ktory powital gosci, a nast?pnie przystapil do omawiania

tematu, jakim bylo: podsumowanie roku szkolnego 2008/2009- Przewodniczacy Komisji Oswiaty
oznajmit, iz radni otrzymali materialy z kazdej placowki oswiatowej oraz przedszkoli. Zapytal, jak
przedstawia si§ liczba miejsc w przedszkolu w Strzyzowicach.
Pani

Mirella

Baranska

w Strzyzowicach jest

-

caly czas

Som

-

Dyrektor

zapelnione, gdyz

ZOSiP

-

u

wyjasnila,

iz

przedszkole

rozbudowa spowodowala ze ,,powrocilo"

pomieszczenie gospodarcze, z ktorego przez okres 3 lat korzystaly dzieci.

Przewodniczqcy Komisji zapytal, czy maja^ miejsce przypadki odmowy przyje.cia dzieci do
przedszkola.
Pani Dyrektor odpowiedziata, iz takich przypadkow nie ma. Nadmienila, iz na terenie
Gminy znajdujq. si? 4 jednostki, ktore zajmuja. si? wychowaniem przedszkolnym i jesli rodzice nie
znajda^ miejsca w danym przedszkolu to sa^ kierowani do innego na terenie Gminy. Pani Dyrektor
uzupelnila wypowiedz, iz nie ma takiego problemu, aby nie mozna bylo na terenie Gminy znaiezc
miejsc w przedszkolach.

Pan Zbigniew Stanik - Przewodnicza^cy Komisji zapytai, czy radni maja^ pytania do
przedstawionego tematu. Oznajmil, iz widzqe ogrom obowiqzkow Pani Dyrektor Gimnazjum
w Psarach, zapytal, czy jest mozliwosc stworzenia etatu Zastejxy Dyrektora.
Pani Dyrektor wyjasnita, iz w przypadku dwoch duzych szkot, mianowicie Gimnazjum

i Szkoly Podstawowej w Strzyzowicach, szkoly te powinny miec Wicedyrektorow. Zostata
przedstawiona Dyrektorom propozycja, czy chca. miec Wicedyrektora czy w ogole nie prowadzic

zaj?c. Panie si? zadeklarowaly, ze w ogole nie chcq. prowadzic zajec. Panie poswi^caj^ swoj czas
zarzqdzaniu szkotq.i nie b^dq. prowadzic zaj?c lekcyjnych.
Przewodnicza^cy Komisji Oswiaty zapytal, czy radni majq. pytania.
Glos zabrata Pani Lidia Kubieri, ktora oznajmita, iz dobrym zwyczajem byloby zapraszac
Dyrektorow

szkolnego.

szkol i przedszkoli na posiedzenie Komisji

Oswiadczyta,

czerwcowej,

po

zakoiiczeniu roku

iz Dyrektorzy szkot i przedszkoli mogliby zaprezentowac radnym

osi^gni?cia kierowanych przez nich placowek, oraz przedstawic plany na przyszlosc w danej
placowce oswiatowej.

Przewodniczq.cy Komisji Oswiaty wyjasnit. iz dostrzegl ten problem. Dyrektorzy szkot
i przedszkoli b?d% zaproszeni na posiedzenie Komisji wrzesniowej.
Pani

Lidia

Kubien

przypomniata,

iz

dzisiejsze

posiedzenie

Komisji

ma

na

celu

podsumowanie roku szkolnego. Dyrektorzy pracuja^ na co dzien z mtodziezq. na terenie Gminy,
gdzie pelnig. bardzo waznq. funkcj?. Ich obecnosc na posiedzeniu komisji wydaje si^ konieczna.

Przewodniczajzy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica dodat, iz zaproszenie na Sesj? zostato
wystane Dyrektorom szkol i przedszkoli.
Pani Lidia Kubieri wyjasnila, iz miata na mysli dzisiejsze spotkanie Komisji Oswiaty, gdzie
jednym z tematow jest podsumowanie roku szkolnego.

Glos zabral Pan Jacek Gwozdz. ktory poinformowal, iz na najblizszej XXXIII Sesji Rady

Gminy znajduje si? punkt dotycz^cy oceny pracy placowek oswiatowych w roku szkolnym
2008/2009.

Pani Lidia Kubien wyjasnila, iz spotkanie na Sesji jest spotkam'em oficjalnym, natomiast

spotkanie radnych na posiedzeniu Komisji jest spotkaniem kameralnym, gdzie pewne rzeczy mozna
spokojnie i dokladnie wyjasnic.
Przewodniczaey Komisji Oswiaty - Pan Zbigniew Stanik przystajiil do kolejnego tematu:
zalozenia

organizacyjne

ZOSiP

na

rok

2009/2010.

Zapytat,

czy

radni

maja.

pytania

do

przedstawionego tematu. Radni nie wniesli uwag. Przewodniczg.cy Komisji podzi^kowal Pani
Mirelli Baraiiskiej - Sorn - Dyrektor ZOSiP.
Ad.2. - Letni wypoczynek dzieci i mtodziezy.
Pan Zbigniew Stanik - Przewodniczqey Komisji Oswiaty oznajmii, iz zapewne Gminny
Osrodek Kultury jak i Osrodek Pomocy Spolecznej ma bogata^ ofert? dla dzieci na wakacje.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak przedstawila radnym, iz tegoroczne wakacje b^da. pod
haslem ,,wakacje z Psarusiem", ,,sloneczne lato z GOK-iem". Odbywac si? bedzie wiele imprez,
tumiejow sportowych.
Glos zabral Pan Marian Koziel - Wojt Gminy Psary, ktory poinformowai radnych, iz Gmina
Psary zostata laureatem - I miejsce w kraju odnosnie zarzajdzania kultury. Zaste_pca Wojta pojechal
do Warszawy, do Senatu, gdzie odbierze nagrod?.
Przewodniczacy Komisji zapytat, przez kogo jest przyznawana ta nagroda.
Pan Wojt objasnil, iz jest to nagroda przyznawana przez Zwiazek Gmin, Powiatow i Miast
Polskich.
Przewodniczacy Komisji powrocil do tematu posiedzenia Komisji.
Pani Magdalena Gdesz - Sobczak poinformowala radnych, iz Gminny Osrodek Kultury jak
co
w

roku

organizuje

poszczegolnych

letni

wypoczynek

placowkach,

dla

m.in.

dzieci
vv

i

mtodziezy.

D^biu,

w

Zaj^cia

Preczowie,

b?da_
w

prowadzone
Sarnowie,

w Gola^szy, w Grodkowie. Pani Magdalena Gdesz - Sobczak nadmienila, iz w tych solectwach,
w ktorych nie ma Osrodkow Kultury, b?dzie prowadzona wspolpraca z OSP, b^dz Soltysami i tam
b^dzie prowadzona ,,akcja lato". Uzupetnita wypowiedz, iz jak co roku zaj?cia bqddi si? odbywaly
w budynku po bylej szkole podstawowej w Malinowicach, w remizie OSP w Gorze Siewierskiej,
w

Strzyzowicach.

Pani

Magdalena

Gdesz

-

Sobczak

zainteresowaniem. Najwi^cej dzieci jest w sotectwach

oznajmila,

iz

zaj^cia

cieszq.

si§

Malinowice oraz Strzyzowice. Przewaza

tematyka zaj^c artystyczna, m.in. zajecia plastyczne, teatralne, muzyczne. W Osrodku Kultury
w Dabiu po raz pierwszy b^dzie realizowany projekt, ktory zostal napisany wspolnie z OSP
w Da_biu - zagospodarowanie terenu zieleni (sadzenie krzewow, spulchnianie ziemi).
Pan Wojt - Marian Kozief poinformowa! radnych, iz polecil wykreslic dzialania Osrodka

Kultury w Dabiu - zagospodarowanie terenu. Zapytat, czy radni wystati by dzieci na „spulchnianie
ziemi, wynoszenie smieci, prace zwiqzane z odkwaszaniem terenu, rownanie terenu". Pan Wojt

oznajmit, iz takich zaj^c nie bejdzie prowadzonych. Dodal. iz nikt - jako z Wojtem nie uzgadnial, co
to ma bye za plac zabaw. Pan Wojt oswiadczyh iz jest duze prawdopodobieiistwo, ze Gmina
otrzyma srodki fmansowe na place zabaw. Uzupetnit wypowiedz, iz plac zabaw nie b?dzie przy

Gminnym Osrodku Kultury, tylko na terenie szkolnym w Dabiu. Pan Wojt nadmienil, iz cieszy si?
ze zdobytego grantu, ale do dnia dzisiejszego nie wie w ktorym miejscu bytby ptac zabaw i co ma
bye zrobione.

Przewodniczacy Rady Gminy nadinienif, iz skoro ta kwota jest niska, to nie be_dzie to jakies
olbrzymie zagospodarowanie.
Pan Wojt odpowiedzial, iz ani Pani Dyrektor GOK -u am Prezes OSP nie potrafia^ wyjasnic
co to ma bye oraz w ktorym miejscu ma bye. Nadmienit iz nigdy nie krytykuje pomyslow, lecz
wspolnie sa^ uzgadniane pewne zadania i dziedziny.
Przewodniczacy Komisji Oswiaty powrocil do tematu posiedzenia.
Pani Magdalena Gdesz - Sobczak wyjasnila, iz z informacji, ktora zostata przeslana do
gazety gminnej, OPS posiada bardzo bogatq. oferte^ dla dzieci i mlodziezy. Z tym, ze GOK posiada
ofert? pod katem artystycznym, a Osrodek Pomocy Spotecznej pod wzgl^dem rekreacyjno sportowym (mecze, turnieje, wycieczki).
Pan Zbigniew Stanik zapytat, czy radni maja^ pytania do tematu. Wobec braku pytari,
przystapiono do analizy kolejnego tematu, jakim jest: realizacja uchwaly o utrzymaniu czystosci
i porza^dku w Gminie. OznajmiJ, iz radni otrzymali informacji na w/w temat. Przewodniczacy
Komisji zapytat, czy mieszkancy zawieraja^ umowy na wywoz odpadow.
Pan Wojt poinformowai, iz dzialania systematycznie s^ monitorowane. Dodal, iz pracownik
referatu byt obecny na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, gdzie szczegolowo odpowiadal na pytania
radnych. Pan Wojt wyjasnil, iz po dwukrotnym wezwaniu do podpisania na wywoz odpadow,
sprawa zostaje skierowana na Policj?.
Wobec braku pytari, przystapiono do anaiizy materiaiow na Sesj?.
Pkt 6. ~ Przebieg prac inwestyevinych proponowanvch w budzecie Gminy na 2009r.

Przewodniczacy Komisji Oswiaty - Pan Zbigniew Stanik oznajmil, iz Czfonkowie Komisji
otrzymali

informacji

o

przebiegu prac

inwestycyjnych

planowanych

do realizacji

w 2009r.

Nadmienit, iz cieszy go projekt na ulice Graniczna^ Kasztanowaj Reymonta oraz na Belna_, Parkowa^
w Strzyzowicach.

Pan Wojt - Marian Koziel poinformowal radnych, iz jesli chodzi o ulic§ Graniczn^ to
zostalo podpisane porozumienie z miastem Wojkowice odnosnie wspolnej realizacji projektu.
Zostanie

ztozony

projekt

na

tzw.

,,schetynowkr'

dla

w Wojkowicach i ul. Granicznej, od ul. Belnej po cmentarz.

wspolnego

zadania

ulicy

Brzeziny

Gtos zabral Pan Jacek Gwozdz, ktory zapytah czy realizowany b?dzie chodnik na ul. 1 Maja
w kierunku Wojkowic.
Pan Wojt odpowiedziat, iz jest po rozmowie z Dyrektorem Kupajskim, ktory wyjasnil, iz
rozstrzygni?cie przetargu nastapi pod koniec czerwca, poczatkiem lipca. Nadmienil, iz krotkie
odcinki majq. bye realizowane.
Przewodniczacy Komisji Oswiaty - Pan Zbigniew Stanik zadal pytanie odnosnie hali OSP
w Strzyzowicach. Zapytal, czy hala znalazta juz przeznaczenie.
Pan Marian Koziel - Wojt Gminy Psary objasnif, iz ma tarn bye wykonana sala ogolnie
dostepna. Jesli chodzi o przeznaczenie to b?dziemy si? wspolnie zastanawiac. Pan Wojt uzupetntf
wypowiedz, iz zamierza, aby to byia sala wielofunkcyjna.
Wobec braku uwag i zastrzezen przystapiono do nast^pnego tematu.
Pkt 10. - Sprawozdanie zpracy Komisji do spraw referendum.

Przewodnicz^cy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica poinformowat radnych, iz Czlonkowie
Komisji trzykrotnie spotkali si? w tej sprawie. Oznajmit, iz Pan Arnold Sobczyk ztozyt kserokopi^
dokumentow - podpisy osob, takze brak peseta przy niektorych nazwiaskach. Komisja zwrocila si?
z prosba^ o uzupelnienie brakow w terminie 14 dni od dor?czenia pisma. Przewodnicza^cy Rady
oswiadczyt, iz zadna z osob nie uzupelnita swoich danych. Komisja postanowiia uznac wniosek za
negatywny. Dodal, iz nastapi zmiana w porzadku obrad Sesji, gdyz zostanie wprowadzony projekt
uchwaty w tym temacie.
Pkt. 11. -Podjecie uchwalRadv Gminy Psary:
1.

Zatwierdzenia plan u pracy Rady Gminy Psary na II potrocze 2009r.

Przewodniczacy Komisji Oswiaty przedstawit. iz radni otrzymali propozyeje co do planu
pracy Rady Gminy na II polrocze 2009r.
Przewodniczacy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica zwrocit si? z prosb^ o naniesienie

poprawki w miesia^cu pazdzierniku. Mianowicie temat b^dzie brzmiat: zatozenia inwestycyjne do
budzetu Gminy w 2010r. Nadmienil, iz do Przewodnicza^cego Komisji mozna zglaszac sugestie, co
do rozszerzenie danego tematu.

2.

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na IIpolrocze 2009r.
Przewodniczacy

Komisji

Oswiaty wyjasnil, iz poszczegolne Komisje precyzyjnie

si?

odniosty do planow pracy na II polrocze 2009r, dlatego brak pytan, uwag ze strony radnych.

3.

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska na
II polrocze 2009r.

Pan Zbigniew Stanik zwrocil si? z prosba^ do radnych o dokonanie analizy pianu pracy
Komisji.

Glos zabrala Pani Magdalena Gdesz - Sobczak, ktora zaproponowala aby w miesiacu
sierpniu, gdzie bedzie omawiane sprawozdanie z organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci
i mlodziezy zaprosic Pania_ Dyrektor GOK i Pania^ Kierownik OPS. Te dwie placowki w duzej
mierze organizujq. letni wypoczynek dzieci i mlodziezy. - Poprawka zostala przyjeta.
Kolejna poprawka do planu pracy Komisji zaproponowana przez Pania^ Magdalen? Gdesz Sobczak to wykreslenie z miesiaca grudnia 2009r. tematu dotyczacego sprawozdania z dzialalnosci
merytorycznej GOK - 2009r., gdyz ten temat powinien znalezc si§ w planie pracy Komisji

w miesiacu styczniu 2010r. Pani Magdalena Gdesz - Sobczak wyjasnila, iz w miesiacu grudniu
sprawozdanie

b?dzie niepelne, gdyz

nie

bt^dzie

ujmowalo

imprez,

ktore

sa, w

tym

czasie

organizowane.- Poprawka zostala przyjete.
Nast^pna poprawka zaproponowana przez Pania^ Magdalen? Gdesz - Sobczak, to aby
w planie pracy Komisji w miesiacu pazdzierniku do tematu propozycje inwestycyjne dotycza^ce
placowek oswiatowych i kulturalnych do budzetu gminy na 201 Or. zostala zaproszona Dyrektor
Gminnego Osrodka Kultury. Wyjasnila, iz w sklad tego tematu wchodzq. nie tylko duze remonty, ale
rowniez drobne remonty, jak wykonanie galerii, przebudowa sali, zmiana uzytkowania danego
pomieszczenia. - Poprawka zostala przyjeta.
Gtos zabrata Pani

Lidia Kubien, ktora zaproponowala,

aby z miesia^ca pazdziernika

wykreslic z listy osob zaproszonych Prezesa ZNP, a zaprosic go na posiedzenie Komisji
sierpniowej. Bedzie to zwiazane z tematem - przygotowanie szkot i przedszkoli do rozpoczeeia
roku szkolnego 2009/2010. - Poprawka przyj^ta.
Przewodniczacy Komisji Oswiaty ~ Pan Zbigniew Stanik wystapil z propozycjq. aby

zaprosic Prezesa ZNP rowniez na posiedzenie Komisji wrzesniowej. - Poprawka zostala przyj^ta.
Przewodniczacy odniosi si? do punktu 3 z miesiaca listopada 2009r. ktory brzmi - informacja
o przygotowaniu Urz^du Gminy do zimowego utrzymania drog oraz o stanie drog krajowych,
powiatowych, wojewodzkich i gminnych. Radni wykreslili stowo ,,Urz?du". Temat po poprawce
bedzie brzmial - informacja o przygotowaniu Gminy do zimowego utrzymania drog oraz o stanie
drog krajowych, powiatowych, wojewodzkich i gminnych. - Poprawka przyjeta.
4. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Budzetu, F'mansow i Gospodarki Gminy na II
polrocze 2009r.

Przewodniczacy Komisji Oswiaty - Pan Zbigniew Stanik zapytal, czy radni majq. uwagi do

przedstawionego planu pracy Komisji. Radni nie wniesli uwag.

Przewodniczacy Rady - Pan Jacenty Kubica poinformowal radnych, iz na posiedzeniu
Komisji

Budzetu,

Finansow

i

Gospodarki

Gminy

zrodzit si?

pomysl powstania funduszu

soJeckiego. Pomyslodawca, projektu byla Pani Malgorzata Majer. Wniosek zostal przegfosowany

jednogiosnie. Przewodniczacy Rady wyjasnil, iz dzisiaj radna wycofala si? z przedstawionego
wniosku. Uzupemil wypowiedz, iz projekt uchwafy b?dzie przygotowany na Sesj?. Przewodniczacy
Rady wyjasnil, iz do korica czerwca Rada Gminy musi podjac uchwale_, a do miesiaca lipca Wojt
musi zapewnic zrodfo finansowania w budzecie Gminy na rok 2010.

Pani Malgorzata Pasek poinformowala radnych, iz taki temat funduszu soleckiego by*
podnoszony na poczatku kadencji.

Pan Jacek Gwozdz zapytal, jak przedstawia si? sprawa finansowa na dane solectwo
w skali roku.

Pan Jacenty Kubica odpowiedzial, iz zalezy to od wielkosci sotectwa, od 5 000 zt. do 16 000
zl. Takie srodki przeznaczalaby Gmina, do tego swoja_ prac? moze doliczyc spoteczeristwo wsi.
Mozna pozyskac srodki z innych zrodel. Przewodnicza_cy Rady dodal, iz gdyby si? to wszystko
udalo, to mozna ubiegac si? o zwrot cz^sci kosztow z budzetu paiistwa w wysokosci do 30%.
w zaleznosci od dochodow Gminy.

Pan Jacek Gwozdz zapytat, czy kazda Rada Solecka musi zatozyc konto bankowe.

Przewodniczacy Rady wyjasnil, iz cal^ sprawa, finansowa, zajmowalby si? Urz^d Gminy.
Przewodniczacy Rady oznajmil, iz Komisja Budzetu przegtosowala wniosek i taki projekt
uchwaly b?dzie przygotowany. Zostanie on wprowadzony do porz^dku obrad Sesji.
Pan Zbigniew Stanik - Przewodniczacy Komisji Oswiaty podsumowal temat, iz jesli
uchwata weszlaby w zycie, to Rady Soleckie dostana_ wi?ksze mozliwosci oddzialywania
i kierowania funduszami.

Przewodniczacy Rady - Pan Jacenty Kubica poinformowaf radnych, iz zostanie wniesiona
kolejna poprawka do porzadku obrad Sesji dotycz^ca karty nauczyciela.
5.

Zmian w budzecie gminy na 2009r.

Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady Gminy objasnil, iz na posiedzeniu Komisji
Budzetu Pani Skarbnik wyjasnila, iz projekt uchwaly zostanie wycofany z porzadku obrad Sesji.
Przewodniczacy Koraisji Oswiaty - Pan Zbigniew Stanik zarza_dzil pi?ciominutow^
przerw?, po ktorej zakohczono obrady. Na tym posiedzenie zakoiiczono.

Stanik

Podpisv Olonkow Komisii:
1.

Pani Malgorzata Pasek

2.

Pani Lidia Kubien

3.

Pani Teresa Kosmala-Gajsior

4.

Pan Jacek Gwozdz

5.

Pan Szczepan Kotula

6.

Pan Pawel Sitko

7.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak

Protokoi sporz^dzita:

Katarzyna Mucha
tft

