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posiedzenia Komisji Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska
w dniu 22 grudnia 2009r.

Posiedzenie Komisji odbylo si? w Urzedzie Gminy w Psarach. Rozpoczejo si? o godz. 14.30
i trwalodo godz. 15.30.

W posiedzeniu uczestniczylo 7 czlonkow Komisji,
(nieobecny usprawiedliwiony radny Jacek Gwozdz):
1.

Pan Zbigniew Stanik

- Przewodnicza^cy Komisji,

2.

Pani Malgorzata Pasek

- Zast^pca Przewodnicz^cego Komisji,

Pani Lidia Kubien

- Cztonek Komisji.

4.

Pani Teresa Kosmala-Gasior

- Cztonek Komisji,

5.

Pan Szczepan Kotula

- Cztonek Komisji,

6.

Pan Pawel Sitko

- Czlonek Komisji,

7.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak

- Czlonek Komisji

oraz

Pan Marian Koziet

- Wojt Gminy Psary,

Pani Monika Pasamonik - Radecka

- Kierownik Referatu Finansow i Podatkow,
- Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej,

Pani Agnieszka Sarnik

- Pracownik Osrodka Pomocy Spolecznej.

Pan Aleksander Kocwin

Posiedzenie Komisji prowadzil

Pan Zbigniew Stanik -

Przewodniczacy Komisji ktory

powitai gosci, a nast^pnie przedstawil porza_dek posiedzenia:
1.

Analiza zalozen do budzetu gminy na 2010r.

2. Analiza zalozen do Programu Profilaktyki i Rozwia.zywania Problemow Alkoholowych oraz
Przeciwdzialania Przemocy na 201 Or.
3.

Opracowanie planu pracy Komisji.

4.

Rcalizacja zadari OPS -u w 2009r. i zamierzenia 2010r.

5.

Planowane zalozenia dzialalnosci kulturalnej organizowanej przez GOK w 2010r. - oferta
kulturalna.

6.

Analiza materialow na sesje, sprawy bieza^ce.

Pan Zbigniew Stanik - Przewodniczacv Komisji Oswiaty przystapil do omawiania analizy

zalozen

do

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiqzywania

Problemow

Alkoholowych

oraz

Przeciwdzialania Przemocy na 2010r. jak i realizacji zadan OPS -u w 2009r. i zamierzenia na

2010r. Przewodniczacy Komisji oznajmil, iz Czlonkowie Komisji otrzymali stosowne materialy.
Poprosil o przedstawienie tematu.

Pani Agnieszka Sarnik - Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej przedstawila, iz program

profilaktyki opiewa na kwot? 160 000 zl rocznie. gdzie z tego 6 000 zl st\ to dzialania zwiazane
z przeciwdzialaniem narkomanii. Pani Kierownik poinformowala, iz z tych srodkow zostaty

zatrudnione dwie osoby. ktore obslugujq punkt konsultacyjny, swiellice integracyjna^. Dziala
rowniez komisja do spraw rozwiqzywania problemow alkoholowych. Pani Agnieszka Sarnik
przystapita do omawiania zamierzen na 201 Or., gdzie kontynuowany b^dzie projekt systemowy

,,Praca sit? oplaca", ktory jest dofinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego.
Wartosc projektu b^dzie opiewac na kwot? ok. 100 000 zl - 120 000 zl. Nastapi kontynuacja prac
spolecznie uzytecznych, ktore jest realizowane od 2006 roku. Pani Kierownik nadmienila, iz
wyst^puje bardzo duza rola pracownikow Urz?du Gminy, ktorzy nadzorujq prace bezrobotnych.
Rowniez beda^ realizowane lokalne programy ,,gminnego systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodzinq" - ..Podwieczorek", .,Nadzieja'\ ,,lokale socjalne", ,,pomoc kolezenska",

..Pijesz, palisz, nie skoczysz jak Malysz. nie pojedziesz jak Kubica'*. Pani Kierownik kontynuujac
poinformowala, iz w zamierzeniach Osrodka Pomocy Spolecznej jest wprowadzenie programu
promuja^cego zdrowe odzywianie. Program ten. bylby skierowany dla placowek oswiaty z terenu
Gminy

Psary.

Kolejna kontynuacja trwaj^cego projektu od 2008r. to

,,wioska internetowa,

ksztatcenie na odleglosc na terenach wiejskiclf. Pani Kierownik dodala, iz zostanie zatrudniony
pracownik socjalny ze srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego. Nadmienila. iz nalezy
zwrocic uwage na stale, systematyczne korzystanie ze szkoleh i

studiow podyplomowych

pracownikow Osrodka. Pani Agnieszka Sarnik oznajmila, iz wyst^puje duza wspolpraca Osrodka
z Urzedem Gminy w tworzeniu lokali socjalnych. Pani Kierownik nadmienila, iz ostatni projekt,
ktory zostal zlozony do Ministerstwa Spraw Wewn^trznych i Administracji we wspolpracy
z Urzedem Gminy - projekt w zakresie zwie_kszenia bezpieczenstwa w miejscach publicznych

i w miejscach zamieszkania. Pani Agnieszka Sarnik reasumuja^c wypowiedz, zlozyia podzi^kowania

2

za pomyslnq. wspolprac? z placowkami oswiaty, kultury, Urze_du Gminy oraz radnymi.
Glos zabral Pan Zbigniew Stanik - Przewodnicza^cy Komisji Oswiaty, ktory zadal pytanie
odnosnie programu przeciwdzialania przemocy na 201 Or.
Pan

Aleksander

Kocwin

wyjasnil,

iz

w

punkcie

konsultacyjnym

Osrodka

Pomocy

Spolecznej pracuje dwoch psychologow i prawnik. Nadmienil, iz spoleczeristwo rowniez poprzez
plakaty, ulotki, strong internetowq. Osrodka jest informowane o tego typu akcji. Pan Aleksander
Kocwin poinformowal, ze dzield takiemu programowi jak ,,przeciwdzialanie przemocy", czworo
dzieci zostalo skierowanych do Domu Dziecka w Sarnowie.
Pani Agnieszka Samik - Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej przedstawila, iz duzq. rol?
odgrywaj^pracownicy socjalni.
Glos zabrala Pani Malgorzata Pasek, ktora zapytala jak przedstawia si? procedura osob
uzaleznionych od alkoholu na wezwania Komisji.
Pan Aleksander Kocwin objasnil, ze dana osoba otrzymuje trzy wezwania. po czym Osrodek

Pomocy

Spolecznej

wyste-puje do

Sajdu. Jezeli

Sajd wyrazi zgod?, to wtedy istnieje nakaz

doprowadzenia danej osoby na leczenie.

Przewodnicza^cy

Komisji Oswiaty zapytal czy radni maja^ pytania do przedstawionej

informacji. Wobec braku pytah, przystaj^iono do omawiania projektu uchwaly w sprawie zmian
w budzecie gminy na 2009r.

Pani

Monika

Pasamonik

-

Radecka

-

Kierownik

Referatu

Finansow

i

Podatkow

przedstawila, iz zmiany w budzecie gminy dotycza^ zwi^kszenia dochodow budzetu gminy w dziale
gospodarka mieszkaniowa na kwot^ 20 200 zl z tytulu dochodow najmu i dzierzawy, z odsetek -

550.00

zl.

Pani

Kierownik

poinformowala,

iz jesli

chodzi

o

wplywy

z roznych

oplat -

z administracji publicznej - 5 170 zl; zwroty z dotacji - 27 800 zl; 296,00 zl - dochody z zakresu
administracji rzq,dowej; dochody od osob prawnych - karta podatkowa - 3 104 zl; wplywy z oplat
z zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych - 18 440 zl; podatek od czynnosci cywilno prawnych - 76 070 zl. Pani Monika Pasamonik - Radecka oznajmila, iz w dziale ,,oswiata
i wychowanie" - kwota 11 865 zl - podpisanie umowy na realizacj^ zadania ,,uczeri na wsi, pomoc

w zdobywaniu wyksztalcenia przez osoby niepelnosprawne zamieszkuja^cc gminy wiejskie oraz
gminy miejsko - wiejskie". Zwi^kszenie kwoty 20 000 zl w dziale pomoc spoleczna, ktory jest
wynikiem dotacji na budow? lokali socjalnych. Pani Kierownik przedstawila, iz jesli chodzi
o wptywy z roznych oplat to sa^ to odsetki w kwocie 44,00 zl; w gospodarce komunalnej - wplywy
z uslug biez^cych - 12 500 zl. Poinformowala, iz Urzajd Gminy otrzymal dotacjej w kwocie 60 000
zl na program dotycza^cy ,,usuwania azbestiT. Pani Kierownik przedstawila, iz jesli chodzi
o zwi^kszenie wydatkow budzetu Gminy to nast^puje ono w dziale ,,drogi publiczne i gminne" 3

100 000 zl; w administracji publicznej (szkolenie dla Przewodnicz^cego Rady) - 200,00 zl; na
wydatki biez^ce Urz^du Gminy - 20 000 zl; vv Ochotniczych Strazach Pozarnych - 9 000 zl;
w oswiacie i wychowaniu - 11 865 zl; w gospodarce komunalnej - 94 554,45 zl; w kulturze
fizycznej i sporcie - 2 000 zl. Pani Kierownik przedstawiia informacj? dotycza^ przeniesieri
w planie wydatkow budzetu pomi?dzy dzialami; w oswiacie i wychowaniu - 520,00 zl. Na wydatki
biezace szkot - 1 940 zl; na wynagrodzenia w swietlicach szkolnych - 520,00 zl.

Przewodniczacy Komisji

Oswiaty zapytal,

czy Czlonkowie

Komisji

maja^ pytania do

przedstawionego projektu uchwaly.
Glos zabrala Pani Malgorzata Pasek, ktora zapytala czy ,,wplywy z oplat z zezwolenia na

sprzedaz napojow alkoholowych" nie wchodza^ do ..budzetu korkowego".
Pani Monika Pasamonik - Radecka odpowiedziala, iz wplywy si\ wie_ksze niz zostaly

zaplanowane i zostaly zwiekszone wydatki. Dodala, iz ponadplanowo wplyne_ly srodki.
Pkt.6 -Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego.
Pan Zbigniew Stanik - Przewodniczqcy Komisji Oswiaty oznajmil, iz radni otrzymali
informacje na w/w temat. Poinformowai, iz w planach jest m.in.

wykonanie remontu ulicy

Granicznej. Zapytal, czy radni maja^ pytania do przedstawionej informacji. Radni nie wniesli uwag.

Pani Monika Pasamonik - Radecka - Kierownik Referatu Finansow poinformowala, iz
nastaj^ila koniecznosc wprowadzenia do porz^dku obrad sesji dodatkowej uchwaly w sprawie
korekty uchwaly Nr XXXVII/294/2009 z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokosci

stawek i zwolnien podatku od nieruchomosci na 2010 rok oraz ustalenia wzoru informacji
i deklaracji podatkowej. Pani

Kierownik oznajmila, iz wplyn^lo pismo

z Regionalnej

Izby

Obrachunkowej w Katowicach dotyczaee wyjasnienia zapisu w uchwale podatkowej podjetej na

Sesji w dniu 23 listopada 2009r. Dodala, iz zapis w uchwaie brzmial, iz zostaje przyj^ta stawka od
gruntow zajetych pod drogi oznaczonych dr w ewidencji gruntow". Pani Kierownik wyjasnila, iz
Czlonkowie Kolegium maja^ w^tpliwosci co do przedstawionego zapisu w uchwale, gdyz powinien

widniec zapis.

,,ze

od

gruntow

zajetych

pod

drogi

oznaczonych

dr

w

ewidencji

gruntow

z wyla^czeniem drog publicznych".

Przewodnicza^cy Komisji - Pan Zbigniew Stanik objasnil, iz jesli chodzi o temat w planie

racy Komisji, dotycz^cy analizy zalozen do budzetu gminy na 2010r. to bedzie on przedmiotem
obrad wspolnej komisji w dniu 29 grudnia br.
Ad.5 - Phnowane zalozenia dzialalnosci kulturalnej organizowanej przez GOK w 2010r. - oferta
kulturalna.

Przewodnicz^cy Komisji Oswiaty oznajmil. iz Czlonkowie Komisji otrzymali informacj? na

temat oferty kulturalnej Gmiiinego Osrodka Kultury na 201 Or. w danych solectwach. Wobec braku
pytan, przystqpiono do omawiania kolejnego tematu.
Ad.3 - Opracowanie planu pracy Komisji.

Przewodniczacy Komisji przedstawil Czlonkom Komisji projekt planu pracy Komisji
Oswiaty,

Kultury,

Zdrowia i Ochrony

Srodowiska.

Czlonkowie

Komisji

zdecydowali, aby

z projektu planu pracy Komisji z miesiaca stycznia 2010r. wykreslic punkt dotyczacy oferty
kulturalnej GOK na 201 Or., gdyz taki temat. jak i material zostat przedstawiony i omowiony na
posiedzeniu Komisji w miesia^cu grudniu 2009r. oraz przeniesienie z miesiaca lutego 2010r. na
miesiac marzec 201 Or. punktu dotycz^cego przygotowania zespolow sportowych do sezonu
letniego. organizacja imprez sportowych w 1 polroczu 201 Or. wraz z zaproszeniem Prezesow
LKS - 6w. Kolejna poprawka dotyczy korekty zapisu w miesia^cu czerwiec 2010r. - zalozenia
organizacyjne placowek oswiatowych na rok 2010/2011. Wobec braku uwag, przystapiono do
omawiania materialow na sesj?.
Pkt 7-Podjecie uchwal Rady Gminy Psary:

1.

Wyrazenia zgody na wynajem na okres 1 roku pomieszczenia w budynku Urzgdu Gminy
w Psarach, stanowiqcego wlasnosc gminy Psary.

Pan Wojt - Marian Koziel poinformowal radnych, iz wynajem na okres 1 roku dotyczy
pomieszczenia w budynku Urz?du Gminy dotyczy agencji PZU.
2.

Wyrazenia zgody na

wynajem na okres 3 lot lokali uzytkowych

mieszczqcych si$

w budynku OSP w Stnyiowkach przy ul. Belnej, stanowiqcych wlasnosc Gminy Psary.

Pan Wojt - Marian Koziel wyjasnil, iz wyrazenie zgody przez Rad^ na wynajem na okres 3
lat lokali uzytkowych mieszczacych si? w budynku OSP w Strzyzowicach dotyczy Osrodka
Zdrowia.

3.

Vchylenia uchwafy Nr XXXJ/239/2009 Rady Gminy Psary z dnia 30.04.2009r. w sprawie

sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomosci ozn.

nr dzlalek 434/1, 435/1, 410/1

polozonych w Preczowie na rzecz osob fizycznych.

Przewodniczacy Komisji - Pan Zbigniew Stanik oznajmil, iz osoba zaproszona do rokowah,

ktora wnioskowala o zakup dzialek, nie zglosila si? w wyznaczonym terminie. Dodal, iz
w uzasadnieniu czytamy, ze

na dzialce o nr 410/1 nie ma mozliwosci sprzedazy w drodze

bezprzetargowej na rzecz obecnego dzierzawcy dzialki, gdyz okazalo si?, ze na dzialce gminnej
zostal wybudowany w latach 90- tych budynek - kiosk handlowy. Wobec powyzszego sprzedaz
przedmiotowej nieruchomosci moze nastapic w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
4.

Przyjecia Programu wspoipracy Gminy Psary z organizacjami pozarzadowymi oraz

podmiotamiprowadzacymi dziatalnosc pozytku publicznego na 2010r.

Przewodniczacy Komisji - Pan Zbigniew Stanik oznajmil, iz Czlonkowie Komisji otrzymali
projekt uchwaly. Nadmienil. iz jest to uchwata, ktora jest podejmowana corocznie.

8.

Zatwierdzeniaplanupracy Komisji Budietu, Finansow i Gospodarki Gminy na I polrocze

2010r.

9.

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska na

I polrocze 2010t\

10.

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I polrocze 201 Or.

Przewodniczacy Komisji poinformowal, iz radni otrzymali projekty planu pracy Komisji.
Zapytal, czy radni \vn0sz3. uwagi do przcdstawionych projektow planow pracy poszczegolnych
Komisji. Radni nie wniesli uwag.
Wolne wnioski:

Pani Maigorzata Pasek zadala pytanie odnosnie chodnika w Sarnowie.(sponsorowanego
przez osob^).

Pan Wojt odpowiedziat, iz nie jest w stanic odpowiedziec na to pytanie.
Pan Pawel Sitko zadal pytanie odnosnie ulicy Starej w Sarnowie. Doda^, iz na pewnym
odcinku nie ma oswietlenia ulicy.

Pan Wojt oznajmil, aby problem zostal zgloszony pracownikowi Urz?du, ktory zajmie si$ tq.
kwestia^.
Przewodniczacy Komisji Oswiaty - Pan Zbigniew Stanik wobec wyczerpania tematow

zakoiiczyl obrady, informuj^c 0 przeslanycli zyczeniach swiajecznych dla Czlonkow Komisji. Na
tym posiedzenie zakonczono.

Zbigniew Stiiiiik

Podpisy Czlonkow Komisji:

1.

Pani Maigorzata Pasek

2.

Pani Lidia Kubien

3.

Pani Teresa Kosmala-Ga^sior

4.

Pan Szczepan Kotula

5.

Pan Pawel Sitko

6.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak

Protokol sporza.d7ila:
Katarzyna Mucha

