RADA GMINY PSARY

42-512 Psary, ul Malinowicka 4
ROIV-0063-2-16/10

Protokol nr 43/10
z posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska

w dniu 25 maja 201 Or.

Posiedzenie Komisji odbylo si§ w Urz^dzie Gminy w Psarach. Rozpocz^lo si$ o godz. 14.30
i trwalo do godz. 16.30.
W posiedzeniu uczestniczylo 8 czlonkow Komisji:
1.

Pan Zbigniew Stanik

- Przewodnicza^cy Komisji,

2.

Pani Malgorzata Pasek

- Zastejtca Przewodniczajcego Komisji,

3.

Pani Lidia Kubieh

- Czlonek Komisji,

4.

Pani Teresa Kosmala-Gajsior

- 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 Marian Koziel

- Wojt Gminy Psary,

Pani Joanna Przybylek

- Skarbnik Gminy Psary,

Pan Jacenty Kubica

- Przewodniczqcy Rady Gminy Psary,

Pan Jerzy Wyporski

- Dyrektor Zakladu Gospodarki Komunalnej,

Pani Beata Imiolczyk

- Pracownik NZOZ Gminne Centrum Medyczne
Psary.

Posiedzenie Komisji prowadzil Pan Zbigniew Stanik -

Przewodniczaxy Komisji, ktory

powital gosci, a nast^pnie przedstawil porza^dek posiedzenia:
1.

Opieka zdrowotna mieszkancow na terenie Gminy Psary.

2.

Zabezpieczenie bezpieczenstwa mieszkancom gminy przez policj^.

3.

Przebieg prac inwestycyjnych na obiektach sportowych.

4.

Omowienie imprez sportowych w Gminie Psary.

5.

Kontrola zabezpieczenia mienia komunalnego w j ednostkach organizacyj nych Gminy.

6.

Analiza materialow na sesj? i sprawy biezajce.

Ad.l - Opieka zdrowotna mieszkancow na terenie Gminy Psary.

Pan Zbigniew Stanik - Przewodniczajcy Komisji Oswiaty oznajmil, iz Czlonkowie Komisji
otrzymali informacj? na w/w temat.

Pani Matgorzata Pasek zapytata, na jakim etapie jest termomodernizacja Gminnego Centrum
Medycznego w Psarach.

Pani Beata Imiotczyk odpowiedziala, iz termomodernizacja budynku ma zakonczyc si§
w miesia^cu sierpniu. Oznajmita, iz wymieniane sa^ okna i trwa dostosowywanie do potrzeb
unijnych.

Wobec braku pytan ze strony radnych, przystapiono do omawiania kolejnego tematu -

projektu uchwafy w sprawie przedtuzenia czasu obowiqzywania dotychczasowej taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wode na terenie Gminy Psary.

Pan Jerzy Wyporski - Dyrektor Zaktadu Gospodarki Komunalnej poinformowat, iz jest to
przedtuzenie dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wod?.

Pani Matgorzata Pasek zadata pytanie dotyczace przylaczy pod zegar w Sarnowie. Zapytata,
czy inwestycja ta, zostanie catkowicie zakonczona w bieza^cym roku.

Pan Dyrektor potwierdzit i dodat, ze prawdopodobnie w miesia^cu lipcu - sierpniu zostanie
ta inwestycja zakonczona.

Pani Matgorzata Pasek odniosla si? do tematu chodnika w Sarnowie. Oznajmila, iz jesli
zostat wytoniony wykonawca, to w pierwszej kolejnosci powinny zostac wykonane przyta^cza.
Pan Marian Koziet - Wojt Gminy Psary wyjasnit, iz jak tylko Powiatowy Zarzad Drog
rozpocznie prace, to robotnicy przejda^na druga^ strong.

Kontynuuja^c, Pani Matgorzata Pasek zapytata, po ktorej stronie b^dzie przebiegat chodnik.

Nadmienila, iz na ul. Wiejskiej sa^ rowy i jesli zajdzie taka koniecznosc, ze chodnik b^dzie po
prawej stronie, gdzie jest row.

Pan Wojt objasnit, iz w takim przypadku row zostanie zarurowany.

Pani Matgorzata Pasek zapytata, iz jesli mieszkaniec ma podtaczon^ z piwnicy wod? do
rowu, czy b^dzie odptyw.

Pan Wojt wyjasnit, ze tak to b^dzie jesli mieszkaniec wyrazi zgod§. Dodat, iz generalnie
ludzie nie wyrazajq. zgody na wypuszczanie wody z piwnicy.

Pani Matgorzata Pasek zasygnalizowata rowniez problem wjazdu do posesji, w momencie
powstania chodnika.

Pan Wojt odpowiedziat, iz nie jest w stanie udzielic odpowiedzi na to pytanie.
Gtos zabrat Pan Pawet Sitko, ktory zapytat, w ktorym kierunku powstanie chodnik
w Sarnowie.

Pan Wojt wyjasnil, iz prawdopodobnie b?dzie to po lewej stronie, w strong Preczowa.
Pan Pawel Sitko zadal pytanie dotycza^ce kanalizacji Domu Dziecka w Sarnowie.

Pan Wojt objasnil, iz Dom Dziecka stara si? o pozwolenie na przydomow% oczyszczalni?
sciekow.

Przewodnicza_cy Komisji Oswiaty zapytal, czy radni majq. pytania do przedstawionego
projektu uchwaly. Wobec braku pytan, przystaj>iono do analizy projektu uchwaly w sprawie
zaciqgniecia kredytu dlugoterminowego na sfinansowanie zadania p.n. ,,Termomodernizacja
budynku Gminnego Centrum Medycznego w Psarach ".

Pani Joanna Przybylek - Skarbnik Gminy Psary wyjasnila, iz planowane jest zaciaj>ni?cie

kredytu dlugoterminowego w kwocie 600 000 zl na sfinansowanie zadania. Kredyt wraz
z nalezytym oprocentowaniem b?dzie pokryty w latach 2011 - 2015. Pani Skarbnik dodala, iz
dodatkowo zostala podpisana umowa z Wojewodzkim Funduszem Ochrony Srodowiska na
pozyczk? w kwocie 180 000 zl + 43 000 zl dotacji.
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dlugoterminowego w kwocie 300 000 zl na sfinansowanie tego zadania. Jest to roznica mi^dzy

kwota^ faktyczna^ wynikaja^ z przetargu a kwota^ ktora^ ma si? dostac ze srodkow unijnych. Srodki
unijne zostanq. zabezpieczone przez Bank Gospodarstwa Krajowego na prefmansowanie srodkow
przekazanych z PROW-u.

Nast^pny projekt uchwaly dotyczy zmian w budzecie gminy Psary na 2010r. Pani Skarbnik

poinformowala, iz zmiana polega na wprowadzeniu do zalacznika uchwaly budzetowej pn. limity
wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2011 zadania pn. ,,przebudowa rozbudowa remizo swietlicy w OSP w Strzyzowicach przy ul. Belnej" przewidzianej do realizacji
w latach 2011 - 2012. Wyjasnila, iz w chwili obecnej mozna starac si? o srodki finansowe
w wysokosci 85% dofinansowania. Pani Skarbnik przedstawila, iz aby byla mozliwosc zlozenia

wniosku. potrzebny jest zapis tego zadania vv projekcie budzetu. Kwota 821 863 zl wynika
z dokumentacji projektovvej. czyli jest to tzvv. kosztorys invvestorski.
Przewodniczaxy Komisji Oswiaty zapytah czy radni maja, pytania.

Pan Jacek Gwozdz zapytal o calkowita wartosc kosztorysu inwestorskiego.
Pani Skarbnik powiorzyla. iz jest to kwota 821

863 zl.. jest to wartosc kosztorysu

inwestorskiego. Nadmienila. iz istnieje mozliwosc ubiegania si? o srodki finansowe \v wysokosci
85% dofinansowania.

Przewodnicza^cy Komisji Oswiaty zap\lal o przeznaczenie obiektu.

Pan Wojt wyjasnil, iz b?dzie to obiekt wielofunkcyjny.

Wobec braku pytan ze strony radnych przystapiono do omawiania kolejnego tematu.
Ad.4 - Omowienie imprez sportowych w Gminie Psarv.

Pani Joanna Przybylek - Skarbnik Gminy poinformowala. iz jesli chodzi o finansowanie

imprez sportowych w I polroczu 201 Or. to dotacje dla LKS-6w na rok biezacy zostaly w 50%
przyznane vvszystkim LKS-om.

Przewodniczaxy Komisji przedstawil \vykaz dziaialnosci LKS-ovv i UKS -u, m.in. odbywaja^

si? turnieje pilki noznej dla mlodziezy, turniej siatkowki plazowej dla dzieci i mlodziezy, turniej

pilki noznej, organizacja zawodow ptywackich, wyscigu kolarskiego, turniej koszykowki,

bowlingu, narciarstwa alpejskiego. Pan Zbigniew Stanik poinformowal, iz 12 czerwca br. odb?dzie
si? wyscig kolarski. Zapytal, czy radni maja^ pytania. Radni nie wniesli zastrzezen do
przedstawionej informacji.

Ad.2 - Zabe7.viec7.enie be7.piec7.emtwa mieszkancom sminy przez policjq.

Pan Zbigniew Stanik - Przewodnicz^cy Komisji Oswiaty poinformowal, iz Czlonkowie

Komisji otrzymali informacj? na w/w temat wraz z informacji 0 odbytych imprezach oraz jakie
najcz?sciej odnotowano wykroczenia.

Ad.3 - Przebiesprac inwestvcyjnych na obiektach sportowych.

Przewodniczacy Komisji oznajmil, iz radni otrzymali informacj? na temat przebiegu prac
inwestycyjnych na obiektach sportowych ze szczegolowym opisaniem klubu ,,Iskra Psary".

Pan Wojt poinformowah iz ,,Iskra Psary'" rozpocz?la finalizowanie projektu, w obiekcie
w D^biu nie ma prac inwestycyjnych, w Gorze Siewierskiej nie ma mozliwosci odebrania obiektu.

Ad.5- Kontrola zabezpieczenia mienia komunalneso w jednostkach orsanizacyinych Gminv.
Przewodniczacy Komisji przedstawil, iz Cztonkowie Komisji dyskutowali juz wielokrotnie
na ten temat, zwiazany m.in. z aktami wandalizmu.

Pan Pawel Sitko zapytal, czy powstaja^ce place zabaw b?dq_ monitorowane.

Pan Wojt odpowiedzial, iz wszystkie place s^ monitorowane. Nadmienil. iz 5 czerwca br.
odb^dzie si? uroczyste otwarcie placow zabaw.

Przystapiono do omawiania tematow na sesj?.

Pkt.6 - Stopieii zaawansowania prac proiektowych dotyczacy drpo sminnych.

Przewodniczacy Komisji Oswiaty oswiadczyl. iz radni uzyskali informacje na temat stopnia
zaawansowania prac projektowych dotyczacych drog gminnych.

Pan Szczepan Kotula zapytal. czy istnieje mozliwosc wykonania projektu na ulice
Kosciuszki w Gorze Siewierskiej w roku biezacym.
Pan Wojt potwierdzil.

Pkt.8 - Realizacia przedsiewziec finansowych z funduszv soleckich.
Przewodnicza^cy Komisji Oswiaty poinformowal, iz do chwili obecnej solectwo Malinowice
wykorzystalo srodki fmansowe w kwocie 15 151 zi z funduszu soleckiego.
Pkt.9 - Zasospodarowanie terenow budowlanych na ,,Czerwonvm Kamieniu"
Pan Zbigniew Stanik przedstawil, iz radni otrzymali informacj^ na w/w temat.

Pan Wojt poinformowal radnych, iz w wyniku przetargu nie zostala sprzedana ani jedna
dzialka na ,,czerwonym kamieniu".
Wolne wnioski:

Pan Jacek Gwozdz - Przewodnicza^cy Komisji Rewizyjnej poinformowai, iz zostanie
przygotowany
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i wprowadzenie jej do porzadku obrad sesji. Wyjasnil, iz Czlonkowie Komisji Rewizyjnej
rozpatrywali skargi na swoim posiedzeniu i wystajnli z wnioskiem o przygotowanie projektu
uchwaly o bezzasadnej skardze.

Pan Pawel Sitko zapytal, czy nie mozna w kazdej miejscowosci, przy kazdej ulicy ustawic

4 koszy na smieci. Jako przyklad podal solectwo Sarnow - ul. Glowna - Szkolna, ul. Glowna Zielona, ul. Wiejska - Glowna.

Pan Wojt wyjasnil, iz kazdy mieszkaniec ma obowiajzek podpisania umowy na wywoz

smieci. Dodat, iz nikt nie jest w stanie upilnowac takiej osoby, ktora wyrzuca smieci.
Przewodnicz^cy Komisji Oswiaty - Pan Zbigniew Stanik wobec wyczerpania tematow
zakonczyl obrady. Na tym posiedzenie zakonczono.

Przewo/ahiczqcy Komisji Oswiaty
Podpisv Cztonkow Komisji:
I.

Pani Malgorzata Pasek

2.

Pani Lidia Kubien

3.

Pani Teresa Kosmala-Gasior

4.

Pan Jacek Gwozdz

aj

5.

Pan Szczepan Kotula

6.

Pan Pawel Sitko

7.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak

Protokol sporzadzila:
Katarzyna Mucha

