RADA GMIttY PSARY

42-512 Psary, u! Malinowicka 4
ROIV-0063-2-14/10

Protokol nr 41/10

z posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska
w dniu 30 marca 2010r.

Posiedzenie Komisji odbylo si? w Urz^dzie Gminy w Psarach. Rozpoczejo si? o godz. 14.30
i trwalo do godz. 16.30.

Nieobecny Radny Zbigniew Stanik - Przewodniczaxy Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia
i Ochrony Srodowiska. W posiedzeniu uczestniczylo 7 czlonkow Komisji :

1.

Pani Matgorzata Pasek

- Zast?pca Przewodnicza^cego Komisji,

2.

Pani Lidia Kubien

- Czlonek Komisji,

3.

Pani Teresa Kosmala-Gasior

- Czlonek Komisji,

4.

Pan Jacek Gwozdz

- Czlonek Komisji,

5.

Pan Szczepan Kotula

- Czlonek Komisji,

6.

Pan Pawel Sitko

- Czlonek Komisji,

7.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak

- Czlonek Komisji,

Prezes Klubu Pilkarskiego ,,Sarnow"

oraz

Pan Marian Koziel

- Wqjt Gminy Psary,

Pani Joanna Przybylek

- Skarbnik Gminy Psary,

Pan Jacenty Kubica

- Przewodniczaxy Rady Gminy Psary,

Pani Malgorzata Majer

- Prezes Gminny KGW,

Pan Jerzy Wyporski

- Dyrektor Zakladu Gospodarki Komunalnej,

Pan Zbigniew Waluga

- Prezes LKS ,,Iskra Psary",

Pan Marcin Baranski

- Prezes LKS ,,Orzel Da>ie",

Pan Aleksander Kocwin

- Pracownik Osrodka Pomocy Spolecznej.

Posiedzenie Komisji prowadzila

Pani Malgorzata Pasek -

Zastejxa Przewodnicz^cego

Komisji ktora powitala gosci, a nastepnie przedstawila porza^dek posiedzenia:

1.

Podsumowanie dziaialnosci jednostek OSP, sprawozdanie Komendanta Gminnego OSP na
2009r.

2.

Omowienie sposobow promocji Gminy.

3.

Informacja z dzialalnosci KGW.

4.

Przygotowanie zespolow sportowych do sezonu letniego.

5.

Analiza materialow na sesje^ i sprawy biezace.

Ad.3 - Informacja z dzialalnosci KGW.

Pani Malgorzata Majer - Prezes Gminny KGW

poinformowala, iz w przedstawionej

informacji zostaly zawarte cele i sposoby dzialania K61 Gospodyn Wiejskich. Przedstawila, iz
w 2009r. KGW braly czynny udzial w glownych imprezach gminnych, m.in. w zapustach, w Dniu

Kobiet, w Festiwalu Piesni Milosnych i Zalotnych, w Swi^cie Plonow, w obrz?dzie Nocy
Swi^tojaiiskiej. Pani Malgorzata Majer poinformowala, iz KGW spelniajct rol? organizacji kobiecej
w Gminie. Zostala zorganizowana wycieczka do Kalwarii Zebrzydowskiej dla cztonkin czynnie
dzialajacych

przy

organizowaniu

dozynek

gminnych.

KGW

uczestnicz^

w

licznych

uroczystosciach koscielnych w poszczegolnych soiectwach, jak np. Boze Cialo, czy poswi^cenia
pol. Pani Prezes oznajmila, iz od 3 lat oglaszany jest konkurs ,,Partnerstwo na rzecz kultury Gminy
Psary", gdzie corocznie w tym konkursie bierze udzial 5 - 6 K61. W 2009r. KGW z Brze>owic

i Gola^szy wspolnie organizowaly ,,poswi$cenie pol".

Wyjasnila, iz w ramach tego konkursu sa^

przydzielone srodki finansowe na ten eel. Pani Prezes dodala, iz w roku 2009, wlasnie z takich

srodkow, Kola przygotowywaly roznego rodzaju imprezy. KGW z Grodkowa organizowalo
,,babskie gadanie"; KGW ze Strzyzowic organizowalo ,,swieto pieczonego ziemniaka"; natomiast
KGW z Sarnowa - biesiad? jesienn^. Pani Matgorzata Majer oswiadczyla, iz KGW wspotpracuja^

mi^dzy soba. Czlonkinie organizowaly takze wycieczki: do Wiednia, Czech, Cieszyna, Wisly,
Wadowic, Cze_stochowy, Strrumienia, Pszczyny, w gory swi^tokrzyskie. Poinformowala, iz KGW
z Grodkowa reprezentowalo Gmin§ w imprezie kulturalno - folklorystycznej ,,jurajskie specjaly
2009" w Ogrodziencu, gdzie Kolo otrzymalo wyroznienie za deser. Pani Malgorzata Majer

poinformowala, iz ubolewa nad faktem, iz czlonkin ubywa, a nie przybywa. Dodala, iz na terenie
Gminy Psary dziala 12 K61 Gospodyn Wiejskich skupiaj^cych ponad 450 czlonkin.

GIos zabrala Pani Malgorzata Pasek, ktora nadmienila, iz w Osrodku Kultury w Grodkowie,

Kola Gospodyn posiadaly wlasny sprz?t. Zapytala, czy dalej takim sprz^tem (naczyniami)
dysponuj^..

Pani Malgorzata Majer potwierdzila. Dodala, iz tak jest we

wszystkich placowkach

Osrodka, m.in. w Gorze Siewierskiej, w Preczowie, w Sarnowie, w Dabiu, w Grodkowie.

Pani Malgorzata Pasek - Zast?pca Przewodniczacego Komisji zapytala, czy radni maj^
pytania do przedstawionej informacji. Wobec braku pytah, przystapiono do omawiania kolejnego
tematu.
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Ad. 4 - Przygotowanie zespolow sportowych do sezonu letniego.

Zast?pca

Przewodnicz^cego

Komisji

-

Pani

Malgorzata

Pasek

poinformowala,

iz

Czlonkowie Komisji otrzymali informacj? na w/w temat wraz ze sprawozdaniem merytorycznym
i finansowym z wykonania zadania publicznego pn. ,,upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
na terenie gminy Psary" . Poinformowata, iz w roku 2009 do powyzszego konkursu przystajDilo
9

organizacji

pozarza^dowych,

z

czego

8

otrzymalo

dotacje

celowe.

Na

realizacj?

zadan

wykorzystano kwot? 130 000 zl. Pani Malgorzata Pasek zapytala, dlaczego dziewi^ta organizacja
nie otrzymala funduszy i jakie byly kryteria przydzielania srodkow.

Pan Marcin Barariski - Prezes LKS ,,Orzel Dajjie" objasnil, iz kryteria sq. scisle okreslone
i jest to uzaleznione m.in.: od ilosci osob bior^cych udzial, od rozliczenia poprzedniej dotacji.
Pan Marian Koziel - Wqjt Gminy Psary uzupelnil wypowiedz, iz w poprzednim roku jeden
klub sportowy nie otrzymal dotacji - z Gory Siewierskiej, gdyz zgodnie z umowa_ nie rozliczyl si?
z dotacji. Pan Wojt nadmienil, iz sprawa^ ta^ zajmuje si? komornik. Dodal, iz sa^ okreslone scisle
kryteria, ktore nalezy przestrzegac.

Pan Marcin Baranski - Prezes LKS ,,Orzel D^bie"poinformowal, iz w biez^cym roku ulegla
zmniejszeniu pula srodkow finansowych przeznaczonvch na sport.
Pan Wqjt odpowiedzial na pytanie. dlaczego niektore kluby sportowe otrzymuja^ wi?ksza^

sum? srodkow finansowych, a inne mniejszq.. Objasnil, iz jest to uzaleznione od realizacji zadan
wpisanych do konkursu.
Glos zabral Pan Marcin Baranski - Prezes LKS ,,Orzet D^bie" ktory w swoim imieniu
i innych Prezesow wystajiil z propozycja_, aby w przecia^u kilku lat Rada Gminy, Urz^d Gminy

zarezerwowala srodki fmansowe na boisko ze sztuczn^. murawa^ na terenie Gminy. Nadmienil, iz
wydatkowane sa^ kwoty, aby mlodziez mogla trenowac, zagrac na sztucznej murawie. Pan Marcin
Baranski oznajmil, iz zdaje sobie spraw?, iz jest to bardzo kosztowna inwestycja.
Pani Magdalena Gdesz - Sobczak zapytala, jakiego rz?du sa^ to srodki.
Pan Marcin Baranski odpowiedzial, iz sama murawa bez infrastruktury kosztuje ok. 300 000

- 400 000 zl.

Pan Wojt poinformowal, iz jesli chodzi o ,,Orliki", to powaznie zastanawiano si? nad tym
tematem. Nadmienil, iz boisko mialo powstac przy Gimnazjum w Psarach, ale nie moglo ono tarn

powstac, z uwagi na odpowiednie wymiary boiska. Pan Wojt dodal, iz zastanawiano si? tez, aby
boisko powstalo w Psarach, przy Urz?dzie. Wymagatoby to stalego monitoringu. Pan Wojt
oswiadczyl, iz gdyby tylko byly takie mozliwosci, to takie jedno boisko juz by bylo.
Glos zabral Pan Zbigniew Waluga - Prezes LKS ,,lskra Psary" ktory powrocil do tematu

dotacji dla klubu sportowego. Przedstawil, iz dotacje sa_ roznego rodzaju i rowniez sa^ inne kryteria

ich przyznawania. Pan Zbigniew Waluga przedstawil, iz szereg imprez jest gminnych, gdzie np.

kwota pomi?dzy jedna^ dotacji a drugajest zbyt razaca i nie odzwierciedla tego, co zamierza si?
tam robic. Oznajmil, aby Komisja przeanalizowala wydatki pomi?dzy klubami.

Pani Malgorzata Pasek przedstawila. iz LKS ,,Iskra Psary" otrzymalo dotacj? w wysokosci
9 000 zt., a ,,Orzel Da.bie" - 17 000 zl., stowarzyszenie kultury fizycznej - 25 000 zl., UKS
,,Gimnazjum" - 30 000 zl.

Pani Teresa Kosmala - Gajsior zapytala, z czego wynika ta roznica.

Pan Pawel Sitko - Prezes klubu pilkarskiego ,,Sarnow" objasnil, iz kazdy klub wyst?powal
o wi?ksza^ dotacj?.

Pani Malgorzata Pasek zapytala, kto wchodzi w sklad komisji, ktora przydziela srodki
finansowe.

Pan Wojt objasnil, iz przewodniczaxym komisji byl Zast?pca Wojta - Pan Janusz Majczak,

Pani Mirella Baranska - Sorn - Dyrektor ZOSiP, Pani Monika Pasamonik - Radecka - Kierownik
Referatu Finansow i Podatkow.

Pani Joanna Przybylek - Skarbnik Gminy poinformowala, iz komisja rozpatruje wymogi

formalne oraz wykonywanie zadan w poprzednim okresie, termin rozliczenia oraz planowane
zadania w ramach tych srodkow. Wszystkie te punkty wplywaja^ na wysokosc przyznanych
srodkow.

Pan Jacenty Kubica - Przewodnicza^cy Rady Gminy Psary zapytal, do kogo ma si? zgiosic
osoba, aby uzyskala wyjasnienie na temat przyznanych srodkow finansowych.

Pan Wojt odpowiedzial, iz nalezy si? zgiosic do przewodnicza^cego komisji.
Przewodniczacy Rady uzupelnit iz pieniqdze, ktore nie sa^ wydatkowane nalezy zwrocic do
Urz?du Gminy.

Pani Skarbnik uzupelnita wypowiedz, iz jezeli jakis klub sportowy nie rozliczy si? z dotacji,
to nie otrzyma w ogole dotacji.

Pan Zbigniew Waluga - Prezes LKS ,,Iskra Psary" jako jedyny klub prowadzil druzyn?
juniorow, trampkarzy.

Pan Jacenty Kubica oznajmil, iz srodki finansowe wyeliminowaly inne zadania.

Pan Wojt objasnil, iz skoro LKS nie wpisal w konkurs zadania, ze b?dzie trenowai druzyn?
trampkarzy, a potem tworzy si? takq. druzyn?, to nie otrzymal na to funduszy.

Glos zabral Pan Jacek Gwozdz, ktory powrocil do tematu wydatkowania dotacji przez kluby
sportowe. Oznajmil, iz nalezy zwrocic uwag?, iz UKS czy stowarzyszenie kultury fizycznej

,,Sportowa Gmina" realizuja^ bardzo powazne zadania sportowe na terenie Gminy, np. wyscig

kolarski, zawody plywackie, miting lekkoatletyczny, mi?dzygminny turniej w pilce siatkowej,

zawody w narciarstwie alpejskim, zawody mi^dzynarodowe z udzialem uczniow z Ukrainy. Pan

Jacek Gwozdz oswiadczyl, iz jezeli sa_ realizowane tak powazne imprezy sportowe, to dlatego
dotacje dla tych klubow sa^ wysokie.

Pan Marcin Baranski - Prezes LKS ,,Orzel Dabie" uzupelnil wypowiedz, iz Gmina

dysponuje takim budzetem a nie innym. Dodal, iz nie mozna si^ porownywac do gminy sajsiedniej,
gdzie funkcjonujci- dwa kluby sportowe.

Glos

zabral

Pan

Zbigniew

Waluga

-

Prezes

LKS

,,Iskra

Psary"

objasnil,

iz

przeprowadzonych bylo szereg imprez sportowych, jak np. zawody w pilce siatkowej.

Pani Matgorzata Pasek poinformowala, iz nie zostaly wpisane wszystkie zadania do
realizacji przez klub.

Pan Marian Koziel - Wojt Gminy Psary powtorzyl, iz jesli nie zostaje wpisane jakies
zadanie do realizacji przez klub, a jest ono wykonywane, to nie otrzyma na to srodkow
finansowych.

Pani Skarbnik poinformowala, iz sq. terminy i kryteria ktorych nalezy przestrzegac i nie ma
od nich odst^pstw.

Glos zabrala Pani Magdalena Gdesz - Sobczak, ktora poinformowala, iz wymogi, jakie

musialy spelniac kluby sportowe startuj^ce w konkursie byly bardzo wygorowane niz w Urz^dzie
Marszalkowskim. Jako przyklad podala, terrain np. zlozenia sprawozdania fmansowego, gdzie
ustawowy terrain zlozenia takiego sprawozdania to 30 marca, a kluby musialy zlozyc takie
sprawozdanie zlozyc wczesniej.

Pani Skarbnik objasnila, iz pienia^dze z Urz^du Marszalkowskiego wplywaja^ w miesi^cu
sierpniu. Nadmienita, iz jesli bedzie si§ czekac na bilans od klubow sportowych i od stowarzyszen
do marca, czy kwietnia to kluby otrzymaj^ srodki fmansowe w miesia^cu sierpniu.
Pan Marcin Baranski - Prezes LKS .,Orzel D^bie" zaproponowal, aby w momencie

podpisywania umowy zostala ustalona transza, aby otrzymywac cz^sc srodkow finansowych zaraz
po podpisaniu umowy.

Pan Wojt uzupelnil wypowiedz, iz dlatego konkursy sa^ oglaszane wczesniej, gdyz robi si^
to pod zespoly.

Dodal, iz ma nadzieje, iz Prezesi klubow doceniajci. fakt, iz na obiektach pracuja^

gospodarze. Pan Wojt nadmienil, iz od 1 kwietnia zostanq, podpisane umowy z gospodarzami.

Pan Zbigniew Waluga - Prezes LKS ,,Iskra Psary" oswiadczyl, ze duzct dotacje dla klubu
jest nieplacenie za pra^d, wod§.

Pan Wojt oswiadczyl, iz nalezy podzi<jkowac Radzie, iz patrzy przychylnym okiem na to.
Pani Malgorzata Pasek - Zast^pca Przewodnicza^cego Komisji zapytala, czy radni maja^
pytania. Wobec braku pytaii, przystajpiono do analizy kolejnego tematu.

Ad. 1 - Podsumowanie dzialalnosci jednostek OSP, sprawozdanie Komendanta Gminnego OSP
na 2009k

Pan Jacek Gwozdz - Komendant Gminny OSP przedstawii sprawozdanie z dzialalnosci

jednostek OSP na terenie Gminy. Poinformowal. iz dotacja w roku 2009r. wynosila 19 500 zl.,
gdzie trzy jednostki: Dabie, Gola^sza, Psary - otrzymaly po 4 500 zl., natomiast solectwo Gora
Siewierska, Sarnow i Strzyzowice - 2 000 zl. Nie otrzymuje dotacji Preczow, gdyz nie znajduje si?

on w krajowym systemie ratowniczo - gasniczym. Pan Jacek Gwozdz wyjasnil, iz Komendant
Powiatowy zwie_kszyl dotacj? dla tych jednostek i za te srodki udalo si? zamontowac system
selektywnego alarmowania. Poprosil o zadawanie pytari.

Pani Malgorzata Pasek oswiadczyla, iz pocieszajajcym jest fakt, iz na terenie Gminy w roku
2009r. nie odnotowano alarmow falszywych, jak i spadek pozarow o 25% zdarzen.

Pani Skarbnik poinformowala radnych, iz zostala zawarta umowa darowizny mi?dzy

Poludniowym

Koncernem

Energetycznym

,,Elektrownia Lagisza"

a Kierownikiem Osrodka

Pomocy Spolecznej. Darowizna w kwocie 1 500 zl. na projekt ,,Malyszomania".
Zast^pca Przewodnicza^cego Komisji przystapila do omawiania tematow na sesj?.
Pkt.8 - Zaopatrzenie mieszkancow w wode przez ZGK w Dqbiu.
Pkt.10 - Podiecie uchwal Rady Gminy Psary w sprawie: przedlujenia czasu obowigzywania
dotvchczasowei taryfy dla zbiorowego odprowadzania sciekow.

Pani Malgorzata Pasek zapytala, czy radni majq. pytania do Pana Dyrektora.
Pani

Malgorzata

Majer

oznajmila,

iz

Pan

Dyrektor

uzaleznia

wykonanie

spinki

w Grodkowie od zezwolenia kolei na wejscie w teren. Zapytala, czy zostalo wystosowane juz
pismo w tym temacie.

Pan Jerzy Wyporski - Dyrektor Zakladu Gospodarki Komunalnej wyjasnil, iz uzgodnienia
realizuje projektant.

Pani Malgorzata Majer oznajmila, iz mieszkancy Grodkowa z niecierpliwosci^ czekaja^ aby
mieli prawidlowe zaopatrzenie w wod?.

Pan Wojt oswiadczyl, ze wyrazil swoje zdanie na ten temat

na zebraniu wiejskim

i zamierza to zrealizowac.

Glos zabrala Pani Lidia Kubien, ktora zadala pytanie dotyczaxe ilosci rur azbestowych na
terenie gminy.

Pan Dyrektor objasnil, ze eliminujajc Preczow, Sarnow, to jest to ok. 3500m. W bieza^cym

i przyszlym roku przygotowuje si? eliminacja w Da_biu. Pan Dyrektor odpowiedziat, iz ok. 6000m
rur azbestowych juz nie b?dzie funkcjonowac na terenie gminy.

Pani Malgorzata Pasek nadmienila, iz w Sarnowie jest ukladany chodnik. W zwiajzku

z czym, zapytata, czy sa^ zaznaczone studzienki, zasuwy.

Pan Dyrektor odpowiedzial, iz nie ma zaznaczonych takich miejsc.

Pani Malgorzata Pasek poinformowala, iz jest ukladana kostka na zasuwach i w momencie
awarii pojawi si? problem.

Pan Dyrektor wyjasnil, iz zanim zacz?to uktadac chodnik, to byly tam wypuszczone odcinki
rur z PE zaznaczaja^ce zasuwy.

Pani Matgorzata Pasek oswiadczyla, iz nalezy dopilnowac ten temat. Kontynuujac, zapytala
czy przy plebanii w Sarnowie, mieszkahcy b?d^mieli wymienione rury.

Pani Skarbnik objasnila, iz jesli prace nie sa_ w zakresie inwestycji, to nie b^dq. wymienione.
Gtos zabral Pan Pawel Sitko, ktory zadal pytanie dotyczqce rur kolo sklepu (pawilonu)
w Sarnowie. Dodal, iz po deszczu jest tam bardzo duze bloto.

Pan Wojt odpowiedzial, iz zostala tam rozpocze_ta budowa chodnika. Trwajajam prace.
Pani Matgorzata Pasek kontynuujac zapytala, jakie sa^plany co do chodnika znajduja^cego si?
po drugiej stronie ulicy Wiejskiej w Sarnowie.

Pan Wojt objasnil, iz na razie trwaja^ prace po jednej stronie ulicy.

Pani Malgorzata Pasek oswiadczyta, iz zostaty zdemontowane ptytki, po ktorych znalazly
si? wyboje, piasek.

Pan Wojt powtorzyl, iz projekt przewiduje prace po jednej, prawej stronie ulicy.

Pani Matgorzata Pasek zlozyta podzi^kowania za dobiegaj^ce prace przy chodniku.
Gtos zabrat Pan Jacek Gwozdz ktory poinformowal, iz w ubiegtym tygodniu wraz

z sottysem Strzyzowic byt na miejscu u mieszkanca ul. Granicznej w Strzyzowicach, gdzie
zgtoszono

podtopienie

budynku.

Nadmienil,

iz zwrocono

si?

z prosba^ o

wizj?

lokalna^

i przywrocenie poziomu wod. Pan Jacek Gwozdz dodal, iz chodzi o wyszlamowanie rowu, ktory
jest zamulony na wysokosci 70 - 80cm.

Pan Wojt wyjasnit, iz kilkakrotnie byt na miejscu i to nie jest problem pogt^bienia rowu,
problem jest inny. Dodat, iz row byl wyczyszczony. Pan Wojt poinformowat, iz problem polega na
tym, iz dalej sa^ przepusty.

Pan Jacek Gwozdz przedstawil wnioskodawcom pisma, iz ulica Graniczna jest planowana

do remontu kompleksowego. Nadmienil, iz mieszkahcy byliby usatysfakcjonowani pogl?bieniem
rowu.

Pan Wojt odpowiedzial, iz row mozna pogt^bic, tylko nie bedzie zadnych efektow.

Pani

Magdalena

Gdesz

-

Sobczak

zasygnalizowata

problem

ulicy

Bocznej

w Strzyzowicach, gdzie mieszkahcy domagaja^si? wykonania drogi.
Pan Szczepan Kotula zwrocil uwage na zasuw? na ul. Granicznej w Gorze Siewierskiej.

Pani Malgorzata Pasek - Zastepca Przewodnicza^cego

poinformowala,

iz

na

dzien

31

grudnia

2009r.

pozostalo

Komisji

134

wracaj^c

odbiorcow

do tematu,

ryczaltowych

w poszczegolnych soiectwach. Zapytala, dlaczego 37 odbiorcow ryczaltowych jest w Sarnowie.
Pan Dyrektor oswiadczyl, iz intensywnie likwidowane sa^ ryczalty. Dodal, iz najwi?cej

odbiorcow ryczaltowych znajdowalo si? w Sarnowie i Sarnow jako ostatni byl podejmowany do
likwidacji. Pan Dyrektor nadmienil, iz rowniez s^problemy z odbiorcami.
Pani Malgorzata Pasek oswiadczyla, iz ma nadziej?, ze ilosc odbiorcow ryczaltowych
ulegnie zmniejszeniu w momencie pojawienia si? przyl^czy.
Ad.2 - Omowienie sposobow promocji Gminy.

Pani Malgorzata Pasek oznajmila, iz Czlonkowie Komisji uzyskali informacj? na w/w
temat. Przedstawila, iz Pan Wqjt zostal wyrozniony w postaci srebrnego klucza w konkursie na
samorz^dowca.

Pan Wojt poinformowal, iz kazdy wyjazd naszych organizacji poza teren Gminy (jak np.
KGW), to rowniez promocja naszego terenu. Dodal, iz wszystkie organizacje strazackie podj?ly
uchwaly o wl^czeniu zespolow spiewaczych pod patronat Ochotniczych Strazy Pozarnych, aby
mozna bylo brae udzial w przegl^dach zespolow strazackich. Pan Wojt poinformowal, iz D^bie
trzykrotnie zdobylo laury i dostalo si? do finalu ogolnopolskiego.
Pkt. 7 - Wykorzystanie obiektow komunalnych gminy.

Pani

Malgorzata Pasek - Zast^pca Przewodniczaxego

Komisji

oznajmila,

iz

zostala

przedstawiona informacja nt. wykorzystania obiektow komunalnych w poszczegolnych soiectwach.
Zapytala, czy radni maja^pytania do przedstawionej informacji.

Glos zabrala Pani Teresa Kosmala - Ga^sior ktora zadala pytanie dotycza^ce szkoly
w Gola^szy Gornej.

Pan Wojt objasnit, iz jest wycena budynku i nastaj)i ogloszenie przetargu.
Pkt. 9 - Mozliwosci realizacji kanalizacji sanitarnej gminy.
Pani Matgorzata Pasek oznajmila, iz radni otrzymali informacj? na w/w temat.

Pan Marian Koziel - Wojt Gminy uzupetnil informacje, iz ok 60 osob zadeklarowalo ch^c
przystapienia do programu przydomowych oczyszczalni sciekow.

Pan Szczepan Kotula zapytal. iz jesli mieszkaniec zlozy projekt, to kto wybuduje mu
kanalizacji; czy firm^ przedstawia Gmina.

Pan Wojt odpowiedzial, iz Urza^d Gminy nie chce doprowadzic do tego, aby byla jedna
firma, wskazana przez kogos. Oswiadczyl, ze mieszkaniec musi przedstawic faktur? (do 5 000 zl)
np. na urza^dzenie, ktore musi funkejonowac i dopiero mozna si? starac o dofinansowanie.
Pan Szczepan Kotula zapytal, czy zwrot pieni?dzy bylby tylko z materialow, a nie

z poniesionych kosztow na zalozenie kanalizacji.
Pani Skarbnik odpowiedziala, iz zwrot srodkow b^dzie na podstawie faktury (np. za
zatozenie oczyszczalni, czy zakup urza^dzenia wraz z osprzetem) i musi to funkcjonowac.
Pan Wojt uzupetnil wypowiedz, iz mieszkaniec otrzyma 50% wartosci, nie wiecej niz 5 000
zl.

Pan Jacenty Kubica oznajmil, iz moze si§ tak zdarzyc, iz Wojewodzki Fundusz zaza^da
audytu, gdyz trzeba uzasadnic alokacj^ srodkow, amortyzacj? urza^dzenia.

Pan Wojt poinformowal, iz jest to dopiero rozeznanie tematu. Przedstawiane wajpliwosci sa^
sluszne. Pan Wojt oznajmit, iz planuje zorganizowac wyjazd wraz soltysami, radnymi do gminy,
(koto Pszczyny),gdzie takie przydomowe oczyszczalnie sciekow funkcjonuja^.
Pkt.10 - Podjecie uchwal Rady Gminy Psary w sprawie:

1.

Wyrazenia zgody na zamianq nieruchomosci potozonej w Gorze Siewierskiej stanowiqcej

gminny zasob.

Pan Wojt poinformowat, iz jest to zamiana dziatki przy ul. Kamiennej w Psarach na dziatke^

o takiej powierzchni i wartosci na ,,czerwonym kamieniu". Zamiana b^dzie rowniez korzystna dla
gminy, bowiem pozyskanie dziatki stworzy lepsze warunki dla realizacji pianowanej inwestycji.
2.

Nieodplatnego przejgcia przez Gminq Psary nieruchomosci ozn. nr dzialek 920/13 k.nu
4,387/7, k.m.2polozonych w Sarnowie.

Pan Wojt poinformowat, iz sa. to niewielkiej powierzchni dziatki, ktore Urza^d zamierza
nieodptatnie przeja^c od Agencji Nieruchomosci Rolnej.
4.

Rozpatrzenia skargi Pana Jozefa Smyczyka.

Pani Malgorzata Pasek oznajmita, iz radni otrzymali projekt uchwaly wraz z uzasadnieniem.
Gtos zabrat Pan Jacek Gwozdz - ktory zapytat o sytuacj? ulicy Kosciuszki w Gorze
Siewierskiej.

Pan Wojt objasnit, iz w bieza^cym roku b^dzie zlecona dokumentacja.
Pan

Jacek

Gwozdz

-

Przewodniczaxy

Komisji

Rewizyjnej

dodat,

iz

skarga

byta

rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Poinformowai, iz Rada Gminy nie podejmowata
zadnej uchwaty w sprawie przykrycia rowu. Zostat zgtoszony jedynie wniosek na sesji. Pan Jacek
Gwozdz przedstawil stanowisko Komisji Rewizyjnej, iz w dalszym ci^gu

podtrzymuje swoje

stanowisko o bezzasadnej skardze.

5.

Zmiany uchwaly Nr XLI/320/2010 Rady Gminy Psary z dnia 4 stycznia 201 Or. w sprawie

budzetu gminy na 2010r.

Pani Joanna Przybytek - Skarbnik Gminy przedstawita, iz zmiana uchwaty w sprawie
budzetu gminy na 201 Or. byta podejmowana na poprzedniej sesji. Nadmienila, iz Regionalna Izba

Obrachunkowa wskazala, iz uchwala powinna miec inna^ form?. Pani Skarbnik oznajmita, iz
w paragrafie 1 projektu uchwaly nast?puje uchylenie uchwaly z miesiaca lutego br. Pozostaja^ dwa

punkty, ktore znajdujq, si? w paragrafie 2 z poprzedniej uchwaly - czyli ,,skreslenie zapisu
paragrafu 8 dotyczacego likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska" jak rowniez zmiana

paragrafu 11 uchwaly budzetowej, gdzie nast?puje zmniejszenie szczegolowosci upowaznienia dla
Wojta w zakresie przeniesienia wydatkow w budzecie. Pani Skarbnik poinformowala, iz
w paragrafie 3 zostajq okreslone zmiany w budzecie dotyczace Gminnego Funduszu Ochrony
Srodowiska. Zwi?kszenie dochodow budzetu gminy o kwot? wptywow i planowanych wplywow
Funduszu - 155 635,09 zl. oraz zwi?kszenie wydatkow o powyzsza^ kwot?. Pani Skarbnik dodala, iz
rowniez nastcypi wprowadzenie kwoty 1 500 zl. z darowizny z Zaktadu Energetycznego na projekt
,,Malyszomania" Osrodka Pomocy Spotecznej w Psarach.

6.

Zaciqgniecia

pozyczki

z

Wojewodzkiego

Funduszu

Ochrony

Srodowiska

na

termomodemizacje wraz z wymianq zrodla ciepla i instalacji grzewczej w budynku Osrodka
Zdrowia w Psarach.

Pani Skarbnik przedstawila, iz otrzymala decyzj? z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska o przyznaniu pozyczki w kwocie 250 214,00 zl na termomodernizacj? Gminnego
Osrodka Zdrowia oraz ponad 60 000 zl dotacji.

Matgorzata Pasek zadala pytanie, czy zostata wyloniona firma przetargowa.

Pani Skarbnik odpowiedziala, iz zostala wyloniona w przetargu firma ,,Medrewex".
Pani

Maigorzata

Pasek

zapytaia,

kiedy

rozpoczna.

si?

pierwsze

prace

przy

termomodernizacji budynku Osrodka Zdrowia w Psarach.

Pani Skarbnik objasnila, iz nie jest w stanie odpowiedziec na to pytanie.
Pani Maigorzata Pasek zapytaia, ile wyniesie deficyt budzetowy na koniec roku.

Pani Skarbnik odpowiedziala, ze deficyt jest taki, jaki zostat zaplanowany w uchwale
budzetowej, czyli 5. 500 000,00 zl. Uzupelnita wypowiedz, iz pozyczki oraz kredyty, ktore sa.
planowane na etapie uchwaly budzetowej sq okreslane poszczegolnymi uchwalami, ktore sa^

niezb?dne do wystapienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pani Skarbnik dodala, iz

przedstawiane uchwaly mieszcza^ si? w planowanym tegorocznym deficycie.
7.

Zaciqgniecia kredytu dlugoterminowego na pokrycie deficytu budzetowego.

Pani Skarbnik przedstawila, ze sytuacja w roku ubieglym ulegta skomplikowaniu, gdyz nie

zostaty sprzedane dziatki na ,,czerwonym kamieniu", ponad 800 000 zl bylo mniej podatku
dochodowego przekazanego przez Ministerstwo oraz do splacenia jest dlug wobec KZK GOP-u na

poziomie 1.000 000,00 zt. Pani Skarbnik wyjasnila, iz deficyt zostal zaplanowany w uchwale
budzetowej.
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8.

Wymzenia zgody na wyodrebnienie w budzecie gminy srodkow stanomqcych fundusz

solecki.

Pani Skarbnik oznajmila, iz jest to projekt uchwaly intencyjnej na wyodrebnienie
w budzecie gminy srodkow na ten eel.

Pani Malgorzata Pasek zapytala, czy srodki finansowe przeznaczone na fundusz solecki
b?da^ w takiej samej kwocie co w roku ubieglym.

Pani Skarbnik wyjasnila, ze sa^ one przeliczane na podstawie ilosci ludnosci, kwoty bazowej.
Wolne wnioski:

Pan Szczepan Kotula zapytal, od kiedy i w jakiej kolejnosci rozpoczn^ si? prace przy
budowie placow zabaw w poszczegolnych solectwach.

Pan Wojt objasnil, iz odbyl si? przetarg. Jesli chodzi o kolejnosc prac, to trudno powiedziec.
Dodal, iz do 1 czerwea place zabaw musza^zostac wykonane.

Pan Jacenty Kubica powrocil do tematu przydomowych oczyszczalni sciekow. Zwrocil si?
z prosba^ o pozostawienie informacji co do wyjazdu w biurze rady.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak zapytala, czy tak jak sa^ gospodarze obiektow przy LKSach, funkejonuja^ gospodarze, ktorzy dbaja^o porz^dek przy remizach OSP.

Pani Skarbnik odpowiedziala, iz nie ma gospodarzy przy obiektach OSP. Kazdy zarza^dca
dba o porz^dek przy swoim obiekcie.

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

Zastgpca Przewodniczqc^gjo Komisji Oswiaty
Podpisy Czlonkow Komisji:

1.

Pani Lidia Kubien

2.

Pani Teresa Kosmala-Gajsior

3.

Pan Jacek Gwozdz

4.

Pan Szczepan Kotula

5.

Pan Pawel Sitko

6.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak
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