RADA QMINY PSARY
42-512 Psary, ul Malinowicka 4
ROIV-0063-2-13/10

Protokol nr 40/10

z posiedzenia Komisji Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska
w dniu 23 lutego 2010r.

Posiedzenie Komisji odbylo si? w Urz?dzie Gminy w Psarach. Rozpoczejo si? o godz. 14.30
i trwalo do godz. 17.00.

W posiedzeniu uczestniczylo 8 czlonkow Komisji:
1.

Pan Zbigniew Stanik

- Przewodniczajcy Komisji,

2.

Pani Malgorzata Pasek

- Zastejpca Przewodnicza^cego Komisji,

3.

Pani Lidia Kubien

- Czlonek Komisji,

4.

Pani Teresa Kosmala-Ga^sior

- 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

Pan Janusz Majczak

- Zast?pca Wojta Gminy Psary,

Pani Monika Pasamonik - Radecka

- Kierownik Referatu Finansow i Podatkow,

Pani Mirella Baranska - Sorn

- Dyrektor Zespolu Obslugi Szkol i Przedszkoli,

Pani Krystyna Pawlik

- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej,

Pani Agnieszka Sarnik

- Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej,

Pan Pawel Kotula

- LKS Gora Siewierska .

Posiedzenie Komisji prowadzila

Pani Malgorzata Pasek -

Zaste_pca Przewodniczacego

Komisji ktora powitala gosci, a nast?pnie przedstawila porzadek posiedzenia:
1.

Sprawozdanie z dzialalnosci GOK i GBP w 2009r.

2.

Przebieg prac spolecznie uzytecznych w 2009r., zalozenia na 201 Or.

3.

Przygotowanie zespolow sportowych do sezonu letniego, organizacja imprez sportowych
wlpolroczu2010r.

4.

Zimowy wypoczynek dzieci i mlodziezy w okresie ferii.

5.

Analiza materialow na sesj? i sprawy bieza^ce.

Ad. 1 - Sprawozdanie z dzialalnosci GOK i GBP w 2009r.

Pani Malgorzata Pasek - Zastej>ca Przewodnicza^cego Komisji oznajmila, iz radni otrzymali
informacj? na w/w temat. Zapytala, czy Czlonkowie Komisji maja^ pytania do przedstawionego
materialu.

Pani Krystyna Pawlik - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach przedstawila, iz
do sprawozdania z dzialalnosci biblioteki zostaly dolaczone zalecenia z Biblioteki Sla^skiej.

Oznajmila, ze wszelkie dzialania podejmowane przez biblioteki w ci^gu calego roku dotyczace

roznych form pracy z dziecmi i mlodzieza^ nie s^ odosobnionym tematem. Pani Dyrektor
poinformowala, iz rowniez funkcjonuje strona internetowa biblioteki, ktora jest uzupelniana na
biezajco.

Pani Malgorzata Pasek zapytala, kiedy nastapi ocieplenie budynku biblioteki. Nadmienila, iz
radni dyskutowali na ten temat, gdzie mial nastajnc remont calego systemu cieplowniczego.

Pan Janusz Majczak - Zast^pca Wojta Gminy Psary wyjasnil, iz w biezacym roku nastapi
ocieplenie budynku biblioteki.

Pani Malgorzata Pasek oswiadczyla, iz w budzecie Gminy nie ma przeznaczonych srodkow
finansowych na ten eel. Zapytala, jak b?dzie wyglajdalo rozwiazanie tego problemu: wspolna
kotlownia dla strazy i biblioteki, czy rozdzielone.

Zastej)ca Wojta - Pan Janusz Majczak objasnil, ze jest propozyeja aby rozdzielic kotlowni?.

Natomiast kwota be_dzie przekraczala pulap wolny od przetargu i b§dzie musial zostac
przeprowadzony przetarg.

Pani Krystyna Pawlik - Dyrektor GBP poinformowala, ze jesli jej zdanie mialoby

znaczenie, to zaproponowalaby ogrzewanie etazowe (osobny piec i licznik). Nadmienila, iz byioby
to najrozsadniejsze rozwiazanie, aby biblioteka sama placila za zuzycie energii grzewczej. Pani
Dyrektor wyjasnila, iz biblioteka pracuje 6 dni w tygodniu, gdzie straz na pewno nie bqdzie
w calosci ogrzewala obiektu codziennie.

Pani Malgorzata Pasek zapytala, czy taka wersja byla brana pod uwag?.
Zast^pca Wojta potwierdzil.

Pani Malgorzata Pasek zapytala, czy radni maja^ pytania do przedstawionego sprawozdania.
Glos zabrala Pani Teresa Kosmala - Ga^sior ktora zadala pytanie odnosnie programu ,,Mak".
Zapytala, jaki procent ksi^gozbioru zostal wprowadzony do bazy danych.

Pani Krystyna Pawlik - Dyrektor GBP wyjasnila, iz w bibliotece centralnej na programie

,,Mak" pracuje si? od 2007r. i sa^ wprowadzane wszystkie ksiazki, ktore zostaly w tym okresie
wprowadzone w inwentarz. Pani Dyrektor poinformowala, iz na retrospekcje nie ma pracownika.
Dodala, iz musialby zostac pracownik, ktory nie zajmowalby

si? niczym innym tylko

wprowadzaniem danych. Pani Dyrektor uzupelnila wypowiedz, iz w roku poprzednim, ,,Mak"
zostal zakupiony do pozostalych 3 placowek. Od Biblioteki Narodowej otrzymano 50% bonifikat?
na

zakup

tego

programu.

Pani

Krystyna

Pawlik

poinformowala,

iz

cala

baza

ksiazek

wprowadzonych zostala przelozona na bazy poszczegolnych filii.

Glos zabrala Pani Magdalena Gdesz - Sobczak, ktora zapytala, jak technicznie wyglajda
wprowadzanie danych do tego systemu. Zaproponowala, czy nie mozna pozyskac z Powiatowego
Urz?du Pracy osoby na staz, aby mogla wprowadzac te dane.

Pani Krystyna Pawlik - Dyrektor GBP odpowiedziala, iz taka osoba musi znac normy

biblioteczne, wiedz? informatyczna^ znajomosc opisu katalogowego. Dodala, iz absolwenci
bibliotekoznawstwa sej. przyuczani do obsiugi innych programow, jak program ,,Prolib". Program
,,Mak" jest jednym z najtanszych programow, a zarazem jednym z trudnych do obsiugi. Pani

Dyrektor uzupelnila wypowiedz, iz program ,,Prolib" kosztuje 25 000 zl, natomiast ,,Mak" - ok.
2 000 zl.

Pan Szczepan Kotula zaproponowal umieszczenie ogloszenia do pracy osoby na umow?
zlecenie.

Pani Malgorzata Pasek zapytala, czy Czlonkowie Komisji majq. pytania. Wobec braku pytan,
przystaj)iono do omawiania kolejnego tematu.

Ad. 2 - Przebiegprac spolecznie uzvtecznvch w 2009r.. zalozenia na 201 Or.

Pani Agnieszka Sarnik - Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej oznajmila, iz prace

spolecznie uzyteczne realizowane sa^ od 2006r. i rokrocznie sa^ wznawiane przy wsparciu
finansowym Powiatowego Urz^du Pracy. Biora^ w nim udzial osoby korzystajace z pomocy

spolecznej, dlugotrwale bezrobotne. W 2009r. bylo to 19 osob na 12 miejsc. Pani Kierownik
wyjasnila, iz z tymi osobami podpisywane sq. kontrakty socjalne od ktorych uzaleznione jest
wsparcie finansowe. Sporzadzane sa^ harmonogramy prac, sprawozdania, rozliczenia, wydawana
jest odziez ochronna.

Pani Malgorzata Pasek zadala pytanie dotycza^ce zapisu ,,wsrod osob wykonuja^cych

w 2009r. prace spolecznie uzyteczne byla duza rotacja, glownie z powodu nie wywiazywania si?
osob bezrobotnych z zobowiazan zawartych w kontrakcie socjalnym, nie zglaszanie si? do prac
w wyznaczonym terminie".

Pani Agnieszka Sarnik wyjasnila, iz zdarza si? tak, ze osoby te porzucajq. prac?. Chodzi
o wypracowanie w osobach nawyku stosunku pracy. Poinformowala, iz w 60% prace spolecznie
uzyteczne sa^ finansowane przez Powiatowy Urzad Pracy, w 40% sa^ to srodki wlasne Gminy. Pani

Kierownik uzupelnila wypowiedz, iz w momencie, kiedy dana osoba nie zglosi si? do pracy i nie
usprawiedliwi swojej nieobecnosci, to odpada z tego programu i nie otrzymuje wsparcia

finansowego z Osrodka przez okres do pol roku (jezeli jest samotna osoba).
Pan Szczepan Kotula zapytal, ile godzin musi przepracowac taka osoba.
Pani Agnieszka Sarnik odpowiedziala, iz jest to 40 godzin miesi?cznie.
Pani Malgorzata Pasek zapytala, czy radni maja^pytania do przedstawionej informacji. Radni
nie wniesli uwag.

Ad.4 - Zimowv wypoczvnek dzieci i mlodziezv w okresie ferii.

Pani Malgorzata Pasek - Zast?pca Przewodnicza^cego Komisji oznajmiia, iz radni otrzymali
obszerny material z Gminnego Osrodka Kultury.

Glos zabrala Pani Magdalena Gdesz - Sobczak - Kierownik Osrodka Kultury w Sarnowie
ktora poinformowala, iz ze wzgle_du na remont Osrodka Kultury w Preczowie cze_sc zaj?c pt:
,,kukielkowy swiat basni" odbywa si? w Sarnowie. Oprocz tego, organizowane sq. zaje.cia
muzyczne, teatralne, literackie. Pani Magdalena Gdesz - Sobczak poinformowala, iz rowniez
przygotowywany jest program z okazji ,,dnia kobiet", na ktory serdecznie zaprosila.

Pani Malgorzata Pasek - Zast^pca Przewodnicza^cego Komisji przedstawila, ze radni
otrzymali sprawozdanie z pracy Osrodkow Kultury w poszczegolnych solectwach. Zadala
pytanie dotyczace Osrodka Kultury w Sarnowie, jakie zaj?cia sa^ organizowane dla mlodziezy
w wieku 15 lat i powyzej.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak odpowiedziala, iz tak jak we wszystkich innych
placowkach, instytucjach kultury, oferta kulturalna jest skierowana do wszystkich grup odbiorcow

i kazdy wybiera zaj?cia, jakie mu odpowiadaja. Jesli chodzi o Osrodek Kultury w Sarnowie to na
zaj?cia muzyczne w przedziale wiekowym 15-20 ucz?szczaja^ 3 osoby. Pani Magdalena Gdesz Sobczak nadmienila, iz jesli mialaby mozliwosc pracy z mlodziezy to przygotowywalaby
przedstawienia teatralne o tematyce profilaktycznej, rodzinnej, milosnej. Dodala, iz ta grupa

wiekowa jest nisza^ gdzie oferta Osrodkow Kultury w zadnym solectwie i Gminie nie zadowala.
Pani Malgorzata Pasek zaproponowala, aby stworzyc ,,akademie_ mlodych talentow", gdzie
moglaby zaprezentowac si? mlodziez w danej dziedzinie. Pani Malgorzata Pasek oznajmiia, iz Dom

Kultury w Sarnowie sluzy wi?cej jako wynajem pomieszczen niz na imprezy, ktore zach?calyby
mlodziez, osoby starsze do wspolpracy.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak uzupelnila wypowiedz, ze w Sarnowie istnieje zespol
muzyczny ,,pop suty" (wiek 24 - 29 lat), gdzie bezplatnie odbywa proby w Osrodku Kultury.

Pani Malgorzata Pasek zapytala, czy radni maja^pytania do przedstawionej informacji.

Glos zabrala Pani Mirella Baranska - Sorn - Dyrektor Zespolu Obslugi Szkol i Przedszkoli,
ktora poinformowala, iz rowniez zostal przedstawiony material dotyczacy zimowego wypoczynku
dzieci i mlodziezy w okresie ferii.

Wobec braku pytan, przystaj)iono do analizy materialow na sesj?.
Pkt. 9 - Przvgotowanie zespolow sportowvch do sezonu letniego. organizacia imprez sportowvch
w Ipolroczu 201 Or.

Pani Malgorzata Pasek - Zast^pca Przewodniczajcego Komisji poprosila o zadawanie pytan.
Pan Pawel Kotula nadmienil, iz solectwo Gora Siewierska nie posiada Osrodka Kultury,

wobec czego nie mozna mowic o ,,kulturze". Nadmienil, iz potrzebna jest biblioteka, obiekt, gdzie

b?d% mogly spotykac si? dzieci

w wieku 15 - 17 lat. Pan Pawel Kotula zaproponowal, aby

w przyszlosci wzia^c pod rozwage_ ten temat.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak wyjasnila, ze w nowym projekcie statutu Gminnego

Osrodka Kultury, ktory zostanie wprowadzony na najblizszej sesji znajduje si? zapis mowia^cy

o uruchomieniu swietlicy wiejskiej w Gorze Siewierskiej na ul. Szopena 5. Oznajmila, iz
najprawdopodobniej od 1 kwietnia zostanie uruchomiona swietlica, ktora b^dzie czynna 4 lub 6
godzin dziennie, w zaleznosci od srodkow finansowych.

Pan Pawel Kotula zapytal, czy mlodziez moze liczyc na zaj^cia sportowe.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak objasnila, ze nie jest w stanie odpowiedziec na to pytanie,
gdyz sa^ to daleko idace ustalenia, uprawnienia i nalezy rozmawiac z Pania^ Dyrektor.
Pani Malgorzata Pasek zapytala, czy radni maja^pytania.

Glos zabral Pan Szczepan Kotula, ktory zapytal ile klubow sportowych nie zlozylo
programow.

Zast^pca Wojta odpowiedziai, iz termin skladania ofert uplywa w czwartek i jeszcze zaden
klub sportowy nie zlozyl swojej oferty.

Pani Teresa Kosmala - Gajsior zapytala, czy w przedstawionym materiale nie powinna
znalezc si? informacja od stowarzyszenia ,,Sportowa Gmina Psary".

Pan Zbigniew Stanik oznajmil, iz Pan Adam Adamczyk - prezes stowarzyszenia byl
gosciem

Komisji

Oswiaty,

na

ktorym

przedstawial

osiajmi?cia.

Nadmienil,

iz

zostala

zorganizowana nauka plywania dla dzieci ze szkol podstawowych w liczbie ok. 60 osob. Pan

Zbigniew Stanik oznajmil, iz srodki finansowe, ktore zostaly pozyskane posluzyly jako wlasny
wklad w celu pozyskania funduszy z Ministerstwa ,,Sportu". Dodal, iz rowniez organizowana jest
,,wakacyjna liga pilkarska".

Pkt.6

-

Stopien

zaawansowania

prac

przv

sporzadzaniu

planow

zagospodarowania

przestrzennego poszczegolnych solectw.

Pani Malgorzata Pasek - Zast^pca Przewodniczajsego Komisji oswiadczyla, ze radni
otrzymali informacj? na w/w temat. Przedstawiia, iz solectwo Sarnow, Psary, Malinowice, Grodkow
do dnia dzisiejszego nie uzyskaly opinii Ministra. Teren solectwa Sarnow przylega do trasy

szybkiego ruchu. Pani Malgorzata Pasek nadmienila, iz chodzi tu o dzialki kategorii 3, ktore na
dzien dzisiejszy nie sq. wylaczone z produkcji rolnej.

Zaste_pca Wojta - Pan Janusz Majczak poinformowal, iz Urzad Gminy zostal poproszony
o uzupelnienie danych.

Kontynuujac Pani Malgorzata Pasek oznajmila, iz pozostale solectwa be^ wkrotce

przedmiotem opracowania projektow planu. Wobec braku pytan ze strony radnych, przystapiono do
omawiania kolejnego tematu.

Pkt.10 - Podjecie uchwal Radv Gminv Psarv w sprawie:

3)

Utwonenia Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzinq.

Pani Agnieszka Sarnik - Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej w Psarach wyjasnila, iz

zostal przedstawiony projekt uchwaly, ktory posiada drobne zmiany w dwoch pierwszych
zalacznikach. Oznajmila, iz Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzinq- zadanie
Osrodka wynikajace z ustawy o pomocy spolecznej. Pani Kierownik poinformowala, iz zalaczniku
nr 1 - ,,Podwieczorek" wyste_puje mozliwosc wprowadzenia usprawnienia pracy obslugi stolowek

poprzez ich doposazenie w placowkach oswiaty z terenu Gminy Psary. W biezacym roku Osrodek
otrzyma 7 500 zl na ten eel. W zalaczniku nr 2 - ,,Lokalny program wsparcia rodzin z osobami
niepelnosprawnymi", ktory zostal rozszerzony o grape osob niepelnosprawnych. Kolejny program

to ,,Pomoc kolezenska", ktory polega na uczeniu wzajemnej relacji pomocy pomi?dzy uczniami
slabszymi a bardziej zdolnymi. ,,Malyszomania" ktora jest juz po raz 10, nast^pnie ,,Wioska
internetowa - ksztalcenie na odleglosc na terenach wiejskich" - z ktorego to projektu, Osrodek
otrzymal sprzet, meble. Pani Kierownik nadmienila, iz ,,Wioska internetowa" jest rowniez czynna

w sobot? i niedziel?, w godzinach od 11 - 16 i cieszy siq bardzo duzym zainteresowaniem.

,,Lokalny program - lokale socjale" na ktore w 2009r. Osrodek otrzymal 100 tys zl m.in. na zakup
materialow budowlanych. Pani Kierownik dodala, iz otrzymala informacje_, ze rozliczenie zostalo
przyj^te, zobowiajzania finansowe Gminy zostaly spelnione.

Zast<?pca Wojta - Pan Janusz Majczak uzupelnil wypowiedz, iz

pojawil si? problem

z uzyskaniem pozwolenia. Wlascicielka sa^siaduja^cej nieruchomosci z miejscem, odwolala siq do
Samorza^dowego Kolegium Odwolawczego kwestionujac sa^siedztwo domu socjalnego. SKO
utrzymalo w mocy decyzje_ Urzejdu. Zast^pca Wojta nadmienil, iz temat jest warty rozpatrzenia,
gdyz istnialaby mozliwosc powi^kszenia w przyszlosci terenu rekreacyjnego.

Pani Malgorzata Pasek - Zast§pca Przewodnicza^cego Komisji oznajmila, iz jesli jest mowa

o dozywianiu w formie podwieczorku i b^dzie wydzielone pomieszczenie na ten eel. Zapytala, kto
b^dzie przygotowywal te posilki.

Pani Agnieszka Sarnik - Kierownik OPS wyjasnila, iz jesli chodzi o stolowki to bqda^ to

osoby prywatne jak i katering. Jest to w zaleznosci od potrzeb placowki.
5)

Zmiany uchwaiy Nr XXXIX/308/2010 Rady Gminy Psary z dnia 4 stycznia 2010r.

w sprawie budzetu gminy na 201 Or.

Pani Monika Pasamonik - Radecka - Kierownik Referatu Finansow i

Podatkow

poinformowala, ze zmiana przedstawionej uchwaiy wynika ze zmiany ustawy 0 prawie ochrony
srodowiska. Oznajmila, iz zgodnie z nowa^ ustawy o ochronie srodowiska nalezy zlikwidowac

Gminny Fundusz Ochrony Srodowiska i srodki, ktore byly przeznaczone na ten eel wprowadzic do
budzetu Gminy. Pani Kierownik przedstawila, iz zmianie ulegna^ dochody o kwote; 155 635,09 zl. W
zala^czniku nr 2 dotyczajcym wydatkow, zostana^ zwi^kszone o powyzszq. kwot?. Pani Monika
Pasamonik - Radecka wyjasnila, iz ma to odzwierciedlenie w zalajsznikach, ktore zostaly dolaczone
do projektu uchwaiy. Mianowicie w zalaczniku 0 dochodach zwi<?kszamy kwot<? w dziale 756

paragraf 049 - 40 890, 47 zl; w dziale 758 dolozono paragraf 097 - wplywy z roznych oplat - 129
744,62 zl. Co daje- kwot? 155 635,09 zl. Natomiast w zalaczniku nr 2 o wydatkach, jest to
wprowadzone w dziale 900. Wyste_puje ogolna kwota - 683 325 zl. W punkcie 4 dokonujemy
zmiany paragrafu 11, poprzez skreslenie zapisu ust.l i zastapienie go zapisem ,,dokonywania zmian
w planie wydatkow budzetu, z wylajczeniem przeniesien wydatkow mi^dzy dzialami".

Pan Jacenty Kubica - Przewodnicz^cy Rady Gminy Psary zapytal, czy kontrola Rady
Gminy jest w dalszym cia^gu taka sama.

Pani Monika Pasamonik - Radecka potwierdzila. Uchwaiy w sprawie zmian w budzecie
be^da^ przedstawiane Radzie Gminy.

4)

Zmiany zalacznika do uchwaiy Nr XXXVIII/306/2009 Rady Gminy Psary z dnia 23
grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I polrocze
2010r.

Pani Malgorzata Pasek - Zast^pca Przewodnicz^cego Komisji przedstawila, iz zmiana

zalacznika do uchwaiy dotyczy przeniesienia w planie pracy Komisji Rewizyjnej tematu z miesia^ca
lutego na marzec i odwrotnie.

1)

Wyrazenia zgody na dzierzawe na okres 3 lat czesci nieruchomosci gruntowych
stanowiacych mienie komunalne gminy polozonych w obrebie Grodkow, Sarnow,
Gora Siewierska, Dqbie, Brzekowice.

Pan Janusz Majczak - Zastej>ca Wojta Gminy Psary poinformowal, iz projekt uchwaiy

dotyczy przedluzenia dzierzawy na okres 3 lat cze_sci nieruchomosci na lokalizacje telefonicznych
szaf kablowych.

2)

Wylapywania bezdomnych zwierzat na terenie Gminy Psary oraz rozstrzygania
o dalszym postepowaniu z nimi.

Pani Malgorzata Pasek zapytala, czy taka uchwala b?dzie dost?pna dla mieszkancow, np.
umieszczona na tablicy ogloszen, czy w gazecie gminnej.

Zast?pca Wojta wyjasnil, iz mozna umiescic takajnformacje.. Oswiadczyl, iz bezpanskie psy
stanowi^ zagrozenie dla dzikich zwierzat. Zast?pca Wojta dodal, ze roczna ilosc wylapywanych
psow oscyluje w granicach 14-17.

Zast?pca Wojta przedstawil temat planu zagospodarowania przestrzennego i przystapienia
do niego Sarnowa i Psar. Poinformowal, iz zostal przedstawiony wniosek dotyczaxy rozwiazania

tematu terenow, ktore znajduja. si? pomi?dzy ulica. Spacerowq. i Kamienna.. Istnieje problem
zwiazany ze skomunikowaniem terenu. Zapis w studium zagospodarowania przestrzennego mowi
o

tym,

iz

uruchomienie

wnioskowanych

terenow

nastapi

po

rozwiazaniu

problemow

komunikacyjnych. Inwestor zaproponowal rozwiazanie tematu, proponujac wykup, gdzie zamierza

utwardzic 13. drog?. Zast?pca Wojta oswiadczyl, iz nie jest to najlepsze rozwiazanie, poniewaz ulica
Zrodlana w jakis sposob Hczy si§ z tras% i ten wyjazd nie be_dzie docelowym rozwia^zaniem.
Inwestor zaproponowal wykup kolejnej dzialki, aby ja^ skomunikowac z ul. Jasna^. Przy czym,

wykup tej kolejnej dzialki uzaleznil od tego, czy pozostale tereny pozostana. przeksztalcone

w tereny uslug. Zast^pca Wojta oznajmii, iz osoby wyrazily che_c wykupu dzialki. Zapytai radnych
0 stanowisko w tym temacie.

Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady Gminy Psary wyjasnil, iz w studium
zagospodarowania przestrzennego tereny te, be^ terenami budowlanymi.

Zaste_pca

Wojta

oswiadczyl,

iz

nast^pnym

etapem

b^dzie

uchwalenie

planu

zagospodarowania przestrzennego i chodzi o akceptacj? takiego rozwiazania (ul. Zrodlana).

Pani Malgorzata Pasek - Zaste_pca Przewodniczax:ego Komisji zapytala, jak b^dzie si?
odbywal ruch pieszych.

Zast^pca Wojta odpowiedzial, iz nie przewiduje si? na dzien dzisiejszy budowy chodnikow.
Nadmienil, iz dzialka jest szeroka. Zast?pca Wojta wyjasnil, iz istnieje mozliwosc skanalizowania
ruchu i wykonania jednokierunkowej ul. Kamiennej.

Pani Malgorzata Pasek oznajmila, iz nat?zenie ruchu ul. Spacerow% be_dzie bardzo duze.

Dodala, iz mieszkancom p?kaja^ sciany domow, zawalaja^si? studnie, gdyz droga jest bardzo wajska.
Pani Malgorzata Pasek nadmienila, iz musi skonfrontowac si? z osobami, ktore tam mieszkaja^.

Zast?pca Wojta poprosil 0 przeglosowanie tematu. W glosowaniu bralo udzial 8 Czlonkow
Komisji. W wyniku glosowania:

za przyj?ciem takiego rozwiazania (zakup dzialki przez osob? zainteresowanaj - 7 glosow,
przeciw

" ° glosow,

wstrzymujajcych si?
8)

- 1 glos.

Nieuwzglednienia wezwania Pana Henryka Pieronika.

Pan Jacek Gwozdz - Przewodniczajcy Komisji Rewizyjnej oznajmil, iz w dniu 27 stycznia
201 Or. na sesji Rady Gminy zostala podjeta uchwala o bezzasadnej skardze Pana Henryka

Pieronika. Przewodniczajcy Komisji Rewizyjnej poinformowal, iz Pan Pieronik w dniu 4 lutego br.
skierowal na r?ce Przewodniczajsego Rady wniosek o naruszenie prawa materialnego i usuni?cie

naruszenia interesu okreslonego w art. 101 poprzez zmian? uchwaly. Oznajmil, iz temat ten, zostal
skonsultowany z radca^ prawnym,

gdzie zostal przygotowany projekt uchwaly w sprawie

nieuwzglednienia wezwania Pana Pieronika. Pan Jacek Gwozdz przedstawil Czlonkom Komisji

tresc art. 101 ustawy o samorzadzie gminnym ktora brzmi: ,,kazdy, czyj interes prawny lub
uprawnienie zostaly naruszone uchwaly lub zarzajdzeniem podj?tymi przez organ gminy w sprawie

z zakresu administracji publicznej, moze - po bezskutecznym wezwaniu do usuni?cia naruszenia zaskarzyc uchwal? do sadu administracyjnego". Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej nadmienil, iz
takie

post?powanie

pozwoli

Panu

Pieronikowi

skierowac,

zaskarzyc

spraw?

do

sajdu

administracyjnego. Zarzajdzil glosowanie w sprawie przyj^cia powyzszego wniosku. W glosowaniu
bralo udzial 8 Czlonkow Komisji. W wyniku glosowania:
za przyj^ciem wniosku

- 8 glosow,

przeciw

- 0 glosow,

wstrzymuja^cych si?

- 0 glosow.

Wniosek zostal przyjety jednoglosnie - 8 glosami ,,za".

7)

Poparcia dla stanowiska Sejmiku Wojewodztwa Slqskiego przyj&ego uchwalq Nr
11/34/16/2005 z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie pnyjecia oswiadczenia Sejmiku
Wojewodztwa Slqskiego dotyczqcego ogloszenia obszaru wojewodztwa slqskiego strefq
wolnq od organizmow zmodyfikowanych genetycznie.

Pani Malgorzata Pasek - Zast^pca Przewodnicz^cego Komisji oswiadczyla, iz Sejmik
Wojewodztwa Slqskiego proponuje,

aby wojewodztwo

slajskie bylo wolne od organizmow

zmodyfikowanych genetycznie. Radni poparli przedstawione stanowisko.

Pani Malgorzata Pasek zadala pytanie dotycza^ce ekranow akustycznych w Sarnowie.
Poinformowala, iz byla w GDDKiA, gdzie przeznaczono 7,5 mln zl na Sarnow. Pani Malgorzata

Pasek oswiadczyla, iz to Wojewoda musi wydac decyzj? w tym temacie. Dodal, iz zostalo napisane
pismo z podpisami 300 mieszkancow.

Zast^pca Wojta - Pan Janusz Majczak wyjasnil, iz wsparcie czynnika spolecznego w takiej
formie moze bye bardzo istotne. Nadmienil, iz posiada informacj?, iz srodki finansowe s\

przesuwane w kierunku Sarnowa.

Zast?pca Wojta - Pan Janusz Majczak zasygnalizowal temat przydomowych oczyszczalni
sciekow, poprzez program ,,eko-Gmina". Poinformowal, iz mieszkancy otrzymaja^ ankiet? - ulotk?,
w celu rozpoznania tematu i opinii.

Pan Jacek Gwozdz zasygnalizowal, iz w ,,deklaracji udzialu w programie budowy
przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie Gminy" widnieje zapis, iz ,,niniejszym wyrazam

wol? poniesienia cz?sciowych kosztow zakupu i montazu w/w urzadzen". Poinformowal, iz nie
wiadomo, czy ktokolwiek podpisze tak£|. deklaracj?, nie znajac kosztow.

Zast?pca Wojta odpowiedzial, iz nalezy zapoznac si? z trescia^ ulotki, gdzie zostaly podane
ceny oczyszczalni. Dodal, iz jest to temat do dyskusji.

Pani Lidia Kubien oswiadczyla, iz w kazdej miejscowosci b?dzie musialo si? odbyc
zebranie wiejskie w celu wyjasnienia mieszkancom wszelkich watpliwosci.
Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady Gminy Psary przedstawil, iz rozpocz?la si?

bardzo powazna dyskusja w tym temacie. Pierwszym punktem bylo spotkanie, rozeslanie ankiet

i rozpoznanie tematu. Przewodniczacy Rady nadmienil, iz wszyscy radni powinni brae udzial

w takiej dyskusji, nie tylko Przewodniczacy Komisji, gdyz to Rada Gminy podejmie decyzj?.
Dodal, ze jest przeciwko odprowadzania nieczystosci do rowow.

Zast?pca Wojta objasnii, ze biologiczne oczyszczalnie, ktore umozliwiaja^odprowadzenie do
studni czy do innego zbiornika sa_ najbardziej sprawne. W przypadku rozsaxzenia do gruntu, nie do
konca jestesmy w stanie zapanowac nad tym, co jest odprowadzane do gruntu.

Przewodniczacy Rady nadmienil, iz potrzebna jest dyskusja w tym temacie.

Pan Jacek Gwozdz zaproponowal, aby zaprosic pojedyncze osoby z poszczegolnych
solectw, ktore posiadaja^przydomowe oczyszczalnie sciekow.

Pan Zbigniew Stanik oswiadczyl, iz problem polega na jakosci wody, sciekow, ktora
wyplywa. Nalezy skorzystac z opinii fachowcow, ktorzy sa_ ekspertami w tym temacie.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak zapytala, czy Gmina moze stosowac sankeje wsrod
mieszkancow, ktorzy zaloza^ oczyszczalni? sciekow i nie zastosuja_ zadnego wymaganego trybu
i b?da^wypuszczac scieki.

Zast?pca Wojta odpowiedzial, iz w przypadku stwierdzenia ze nie s^ odprowadzane
oczyszczane scieki, wyst?pujajakie formy sankeji jak w przypadku szamba.
Pan Pawel Sitko zaproponowal, aby powrocic do tematu kanalizacji Sarnow - Preczow.

Przewodniczacy Rady zapytal, jak wyglada ta kwestia w stosunku do ustawy o zaopatrzeniu
w wod? i odprowadzanie sciekow, gdzie pisze, ze zadaniem wlasnym gminy jest odprowadzenie

sciekow. Przewodnicza^cy Rady nadmienil, iz ci<?zar budowy systemu oczyszczalni sciekow spadnie
na obywatela, a nie na Gmin?.

Przewodnicza^cy Rady nadmienil, iz polowa Gminy z tego systemu nie moze skorzystac
z powodu uksztaltowania terenu.

Zast^pca Wqjta wyjasnil, iz nalezy rozpoznac temat. Jesli chodzi o uksztaltowanie terenu to
na ten temat musza_ wypowiedziec si§ fachowcy.
6)

Uchwalenia statutu Gminnego Osrodka Kultury Gminy Psary.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak przedstawila, iz projekt statutu Gminnego Osrodka

Kultury zaklada poszerzenie oferty edukacyjnej o rozwoj przedsi^biorczosci, podnoszenie poziomu
aktywnosci spolecznej. Planowane jest uruchomienie od dnia 15 kwietnia br. kolejnej placowki
w Gorze Siewierskiej. Kolejna zmiana dotyczy lokalizacji swietlicy wiejskiej w Brz^kowicach Golajszy Gornej. Pani Magdalena Gdesz - Sobczak wyjasnila, iz w ,,starym: statucie funkcjonowala
,,swietlica wiejska w Gola^szy Gornej, w budynku po bylej szkole podstawowej". Od ponad 3 lat
swietlica tarn nie funkcjonuje, zaj^cia odbywajq. si§ w budynku remizy OSP. Nast^pnie statut zostal
zmieniony

o

pojedyncze

zapisy,

mowiajsy

o

sposobie

wybierania

Dyrektora,

sposobie

wynagradzania Dyrektora i glownego ksi^gowego. Zwi^ksza si^ ilosc zadan i celow jakie moze

realizowac Gminny Osrodek Kultury. Zostaly wpisane rowniez adresy poszczegolnych instytucji
kultury.

Pan Jacenty Kubica - Przewodnicza^cy Rady Gminy Psary poinformowal, iz Czlonkowie
Komisji Budzetu wykreslili w paragrafie 8 punkt 2 ,,kandydata na stanowisko Dyrektora mozna
wylonic w drodze konkursu". Przedstawil, iz pomimo ze Dyrektor jest wybrany w drodze konkursu,
to i tak powoluje i odwoluje go Wojt Gminy Psary.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak objasnila, ze kandydat na dyrektora moze bye

powolywany w drodze konkursu. Pani Magdalena Gdesz - Sobczak przedstawila, iz kolejna zmiana
dotyczy zapisu mowiajcego, iz ,,wysokosc wynagrodzenia dla Dyrektora ustala Wojt Gminy Psary
zgodnie z obowia^zujajcymi przepisami". Dodala, ze pracownicy majq. wynagrodzenia w oparciu

o zakladowy regulamin, natomiast Dyrektor i glowna ksi^gowa maja^ wynagrodzenie ustalane przez
Pana Wqjta.

Przewodniczajcy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica oznajmil, iz radni otrzymali
projekt uchwaly bardzo pozno, bez mozliwosci wczesniejszego zapoznania si§ z nim.
Pani Magdalena Gdesz - Sobczak zapytala, jaka jest opinia radnych co do przedstawionego
statutu.

Przewodniczacy Rady Gminy Psary nadmienil, iz musza^ zostac wyjasnione zapisy statutu
przez Pania^ Dyrektor na sesji Rady.

Wolne wnioski:

Pan Zbigniew Stanik powrocil do tematu organizacji imprez sportowych w I polroczu 201 Or.

Oznajmii, iz w kazdym solectwie cos si<? dzieje wi^cej niz w solectwie Gora Siewierska. Gora

Siewierska moze czuc si? pokrzywdzona. Podobna sytuacja byla z Malinowicami, ktora ulegla
zmianie dzi?ki wspolpracy z Gminnym Osrodkiem Kultury i dzi^ki inicjatywie mieszkancow. Pan

Zbigniew Stanik oswiadczyl, ze dzi^ki zmianie statutu GOK pomyslano o Gorze Siewierskiej.
Dodal, iz nalezy rozmawiac z mieszkaricami o ich oczekiwaniach i problem zacznie bye
rozwiajzywany.

Pan Pawel Kotula oznajmil, iz mlodziez w okresie zimowym nie ma gdzie si§ spotykac (np.
zagrac w szachy, ping - ponga).

Pan Zbigniew Stanik zach^cil Pana Pawla Kotul? do wspolpracy z Gminnym Osrodkiem
Kultury.

Zast^pca Przewodnicza^cego Komisji Oswiaty - Pani Malgorzata Pasek wobec wyczerpania
tematow zakonczyla obrady. Na tym posiedzenie zakonczono.

rzata Pasek

Zast^pca Przewodnicz^cego Komisji Oswiaty

Podpisv Czlonkow Komisji:

1.

Pan Zbigniew Stanik

2.

Pani Lidia Kubien

3.

Pani Teresa Kosmala-Ga^sior

4.

Pan Jacek Gwozdz

5.

Pan Szczepan Kotula

6.

Pan Pawel Sitko

7.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak

Protokol sporza.dzila:
Katarzyna Mucha
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