RADA GMINY PSARY
42-512 Psary, ul Malinowicka 4

ROIV-0063-2-18/10

Protokol nr 45/10

z posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska
w dniu 24 sierpnia 2010r.

Posiedzenie Komisji odbylo sit? w Urz^dzie Gminy w Psarach. Rozpoczejo si§ o godz. 14:30

i trwalo do godz. 15.45. W posiedzeniu uczestniczylo 6 czlonkow Komisji. Nieobecni: radny
Zbigniew Stanik, radny Szczepan Kotula.

1.

Pani Malgorzata Pasek

- Zastejpca Przewodniczacego Komisji,

2.

Pani Lidia Kubien

- Czlonek Komisji,

3.

Pani Teresa Kosmala-Gajsior

- Czlonek Komisji,

4.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak

- Czlonek Komisji,

5.

Pan Jacek Gwozdz

- Czlonek Komisji,

6.

Pan Pawel Sitko

- Czlonek Komisji,

oraz

Pan Janusz Majczak

- Zastejica Wojta Gminy Psary,

Pani Joanna Przybylek

- Skarbnik Gminy Psary,

Pani Urszula Nocon

- Dyrektor Gminnego Osrodka Kultury,

Pani Agnieszka Sarnik

- Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej,

Pan Jerzy Wyporski

- Dyrektor Zakladu Gospodarki Komunalnej,

Pan Jan Kraskiewicz

- Prezes Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego.

Posiedzenie Komisji prowadzila Pani Malgorzata Pasek -

Zaste_pca Przewodniczacego

Komisji, ktory powitala gosci, a nast^pnie przedstawiia porzadek posiedzenia:
1.

Przebieg prac zwiazanych z przygotowaniem programu ,,eko gmina".

2.

Realizacja programu usuwania azbestu na terenie gminy.

3.

Przygotowanie szkol i przedszkoli do rozpocz^cia roku szkolnego 2010/2011.

4.

Sprawozdanie z organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i mlodziezy.

5.

Przygotowanie LKS-6w do rozgrywek rundyjesiennej.

6.

Analiza materialow na sesj$ i sprawy bieza^ce.

Ad.4 - Sprawozdanie z organizacii wvpoczvnku wakacyjnego dla dzieci i mlodziezy.

Pani Malgorzata Pasek - Zast^pca Przewodniczacego Komisji oznajmila, iz radni otrzymali

1

informacj§ na w/w temat.
Pani Urszula Nocon - Pani Dyrektor Gminnego Osrodka Kultury poinformowala, iz przeszly
formalnie 3 projekty: na szkolenie komputerowe (ponad 400 tys zl.), j^zyk niemiecki, j^zyk

angielski, udzielanie pierwszej pomocy.

Dodala, iz ,,Akcja Lato" przebiega zgodnie z planem,

jedynie w Preczowie odbywaja^ sie^ zaj^cia w ,,okrojonym" zakresie. Pani Dyrektor przedstawila, iz

odbyly sie^ dwa festyny rodzinne: w Sarnowie i w Gorze Siewierskiej. W najblizszym czasie
odb^dzie si§ jubileusz 35 - lecia Gminnego Osrodka Kultury, Dozynki Gminne jak i wystawa
fotograficzna, swi^to latawca, Regionalny Festiwal Piesni Maryjnych. Pani Dyrektor dodala, iz
miesiajo wrzesien jest bardzo bogaty w roznego rodzaju imprezy.

Pani Agnieszka Sarnik - Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej w Psarach poinformowala,

iz odbywajq. si$ wszelkiego rodzaju zaplanowane konkursy i turnieje. Podsumowanie programu
wakacyjnego nastaju 31 sierpnia br. Pani Kierownik oznajmila, iz odbyly sie^ 3 wycieczki. Ponadto
7

dzieci

nieodplatnie

wyjechalo

na

kolonie

organizowane

przez

Kuratorium

Oswiaty

w Katowicach: 2 dzieci do Ustki, 2 dzieci do Sarbinowa, 3 dzieci do Kucob. Nadmienila, iz
w miesia^cu wrzesniu przedstawi poniesione koszty z przeprowadzonego wypoczynku dzieci
i mlodziezy.

Glos zabrala Pani Lidia Kubien ktora przedstawila, ze Gimnazjum w Psarach zorganizowalo
w okresie wakacji wyjazd uczniow do Berlina, ktory calkowicie byl pokryty z projektu (25
uczniow). Uczniowie ponosili jedynie koszty za przejazd. Pani Lidia Kubien nadmienila, iz byl to
projekt dotyczqcy muzyki, ktory wspolnie byt organizowany z Bialorusia^, Ukraine Rosja^. Dodala,

iz wraz z nasza^ mlodziez powrocila mlodziez ukrainska, ktora nocowala w rodzinach polskich na
terenie naszej Gminy a nastejDnie pojechala do Zakopanego.

Wobec braku pytan ze strony radnych przystapiono do omawiania kolejnego tematu.
Ad. 5 - Przvgotowanie LKS-ow do rozgrywek rundy jesiennej.

Pani

Czlonkowie

Malgorzata

Komisji

Pasek

uzyskali

-

Zast^pca

informacj?

Przewodnicza^cego

na temat

Komisji

poinformowala,

przygotowania klubow

sportowych

iz

do

rozgrywek rundy jesiennej.

Pan Pawel Sitko - Prezes LKS z Sarnowa poinformowal, iz KS z Preczowa rozgrywa mecze
na stadionie w Sarnowie. KS z Sarnowa bierze udzial w rozgrywkach

oraz rozgrywa mecze

sparingowe.

Ad.3 - Przvgotowanie szkol ipnedszkoli do rozpoczecia roku szkolnego 2010/2011.

Pani Malgorzata Pasek - Zast^pca Przewodniczajcego Komisji poinformowala, iz radni otrzymali
informacj? na w/w temat.

Pani Teresa Kosmala - Gajsior oznajmila, iz placowki oswiatowe sa^ przygotowane do

rozpocz^cia roku szkolnego. Zostaly przeprowadzone remonty i przeglajiy obiektow.
Ad.1 - Przebiee prac zwiazanvch z przveotowaniem prosramu ..eko smina".

Pani Malgorzata Pasek - Zaste_pca Przewodniczacego Komisji przedstawila informacj?, iz 112 osob
zadeklarowalo che_c przystapienia do programu ,,eko gmina". Zapytala, co z gospodarstwami

domowymi, gdzie technicznie nie ma mozliwosci wykonania przydomowej oczyszczalni sciekow.
Zastejica Wojta - Pan Janusz Majczak wyjasnil, iz kazda sytuacja wymaga indywidualnego
rozpatrzenia sprawy. Nadmienil, iz 19 wrzesnia br. podczas Dozynek Gminnych zostana,
zaprezentowani producenci przydomowych oczyszczalni sciekow.

Pani Malgorzata Pasek oswiadczyla, iz ulica Wiejska w Sarnowie to 90% budynkow, ktore
nie posiadajq. gruntow, ugorow, lajc.

Zast^pca Wojta - Pan Janusz Majczak objasnil, ze w niektorych przypadkach moze si?
okazac, iz nie b?dzie mozna rozwi^zac sytuacji, jak w przypadku szczelnego szamba.
Glos zabrala Pani Magdalena Gdesz - Sobczak ktora zadala pytanie: kiedy be_dzie mozna
skladac wnioski na montaz altematywnych zrodel energii (kolektory sloneczne).
Zast^pca Wojta wyjasnil, iz najpierw rusza jeden program - przydomowe oczyszczalnie

sciekow. W jakiejs cz^sci zostaly zalatwione kwestie dotycz^ce azbestu. Zast^pca Wojta dodal, iz
nalezy wyczerpac mozliwosci dotyczace budowy przydomowych oczyszczalni sciekow. W sytuacji
gdzie nie b^dzie mozliwosci wybudowania indywidualnej oczyszczalni, b^dzie mozliwosc budowy
oczyszczalni dla kilku gospodarstw. Z ekonomicznego punktu widzenia nalezy brae takie
rozwiajzanie pod uwag?.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak zapytala, czy w sklad programu ,,eko - gmina" b?dzie
wchodzil montaz i urza^dzenie wiatrakow.

Zastfjpca Wojta objasnil, iz bylyby to tylko kolektory sloneczne.

Pani Malgorzata Pasek zapytala na jakim etapie jest oczyszczalnia sciekow Domu Dziecka
w Sarnowie.

Zastej>ca Wojta odpowiedzial,

iz rozmawial

z

Dyrektorem

Domu

Dziecka,

gdzie

poinformowal, iz sa^ srodki finansowe i w bieza^cym roku ma zostac rozstrzygni?ty przetarg.
Pani Malgorzata Pasek kontynuujac poruszyla problem kratki sciekowej na zakr^cie kolo

Domu Dziecka w Sarnowie. Zapytala, jak zostanie rozwiazany ten problem - czy kratka ta, zostanie
zlikwidowana czy zamkni^ta.

Zast^pca Wojta wyjasnil, iz przed zakr^tem zostala wykonana zatoczka. Dodal, iz kratka
musi zostac wyprofilowana.

Ad.2 - Realizac/a programu usuwania azbestu na terenie gminy.

Pani Malgorzata Pasek - Zastejxa Przewodniczacego Komisji zapytala, czy radni do

przedstawionego materialu maja^ pytania. Zapytala, czy s^ osoby zainteresowane programem
,,usuwania azbestu".

Zastsjpca Wojta - Pan Janusz Majczak wyjasnil, ze nie otrzymuje zadnego odzewu w tym
temacie.

Pani Malgorzata Pasek zapytala, co w przypadku gdyby byly osoby zainteresowane takim
programem, czy jest mozliwosc stworzenia subwencji, aby takim osobom udzielic pomocy.

Zastej)ca Wojta objasnil, iz na dzien dzisiejszy na ten eel nie zostaly przeznaczone zadne
srodki finansowe. Nadmienil, iz ilosc srodkow ktore Urzad moze pozyskac na jakis eel jest
limitowana wkladem wlasnym. Zast^pca Wojta oswiadczyl, iz cze_sto jest tak, iz najpierw nalezy
wylozyc srodki finansowe po to, zeby je potem odzyskac. Dodal, ze program zostal zakonczony.
Wobec braku pytan przystapiono do omawiania tematow na Sesj<?.

Zaste_pca Wojta - Pan Janusz Majczak poinformowal radnych, iz na najblizsza^ sesj§ zostanie

przygotowany projekt uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly Rady Gminy Psary w sprawie

zatwierdzenia ,,Planu odnowy wsi Grodkow" oraz projekt uchwaly w sprawie wyposazenia gminnej
jednostki

organizacyjnej

w

nieruchomosc

(Przedszkole

Publiczne

i

Szkola

Podstawowa

w Strzyzowicach).

Pkt. 6 - Ocena pracv ZGK w Dabiu za I polrocze 201 Or.

Pan Jerzy Wyporski - Dyrektor Zakladu Gospodarki Komunalnej poinformowal, iz zostal

przedstawiony bardzo obszerny material na w/w temat z uwzgl^dnieniem wynikow skladu wody
na terenie Gminy, ilosci wykonanych prac remontowych, stopnia zaawansowania prac przy

wymianie ruroci^gu w Da/biu oraz wydajnosci zrodel i sci^galnosci oplat. Pan Dyrektor oznajmil,
iz wszystkie badania dotyczace

uj<?c

wody

sq. wykonywane zgodnie

z harmonogramem

zatwierdzonym przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dabrowie Gorniczej. Wyniki skladu
wody sa^ prawidlowe i woda z uje_c jest zdatna do picia. Dodal, iz wyst?puje duza awaryjnosc sieci
co

spowodowane jest zabrudzeniami, nierownomiernoscia. rozbiorow wody.

Pan Dyrektor

oznajmil, iz odbyl si^ przetarg na budow^ wodoci^gu w Dabiu, Brzekowicach Dolnych, Gola^szy
Dolnej, gdzie zostal wyloniony wykonawca. Budowa zostanie prowadzona w ramach dotacji

z Unii Europejskiej. Zlikwidowano najwi^cej spraw w sprawie likwidacji ryczahow i zostaly
problematyczne sprawy. Wymieniono 90m wodocia^u w Psarach l^czajoego magistral?

fi 400

z grupa^domow. Drugim plusem jest fakt, iz ulegla poprawie wody w Grodkowie, gdzie wykonano
specie wodoci^gu w ul. Lesnej.

Pani Malgorzata Pasek zapytala, czy w Sarnowie dalej woda leci dwoma wodoci^gami.

Pan Dyrektor wyjasnil, iz ,,stary" wodoci^g zostal zakr^cony, zostala wykonana przepinka.
Pani

Malgorzata Pasek

zapytala,

czy

zostanie

przygotowane

porownanie

majace

odzwierciedlic zuzycie wody na ,,starym" wodoci^gu a na ,,nowym".
Pan Dyrektor odpowiedzial, iz nie ma koniecznosci wykonania takiego porownania.
Pkt.12 - Podjecie uchwal Rady Gminy Psary w sprawie:
4)

Rozpatrzenia skargi Pana Izydora Platka.

Pani

Malgorzata

Pasek

-

Zastejca

Przewodnicz^cego

Komisji

poinformowala,

iz

Czlonkowie Komisji Rewizyjnej rozpatrywali powyzszq. skarga.
Pani Agnieszka Sarnik - Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej w Psarach przedstawila, iz
skarga dotyczyla dwoch zagadnieri: skargi na pracownika socjalnego i odwolania od decyzji

odmownej. Skarga na pracownika socjalnego zostala rozpatrzona przez Pania^ Kierownik, gdzie

cala dokumentacja zostala przeanalizowana. Skarga zostata uznana za bezzasadnq.. Decyzja
odmowna byla spowodowana brakiem wystarczaja^cej wspolpracy. Pani Kierownik oznajmila, iz
skarzqcemu przystugiwalo prawo wniesienia odwolania, z czego nie skorzystal. Dodala, iz
Czlonkowie Komisji Rewizyjnej wnikliwie analizowali powyzsza^ skarga.

Pkt.ll - Stopien zaawansowania przy sporzadzaniu planow przestrzennego zagospodarowania.

Pani

Malgorzata

Pasek

-

Zast^pca

Przewodniczajcego

Komisji

oznajmiia,

iz

z przedstawionego materialu wynika, iz do dnia 2 wrzesnia br. solectwo Strzyzowice moze skiadac
uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy. Radni nie wniesli uwag do przestawionej
informacji.

Pan Janusz Majczak - Zast^pca Wojta poinformowal radnych, iz w dniu wczorajszym

nastajpilo przekazanie placu budowy zwiqzanych z budowy skrzyzowania na ulicy Jasnej (budowa
lewoskr^tu do ulicy Jasnej).
Pkt.12 - Podjecie uchwal Rady Gminy Psary w sprawie:

1)

Nieodpiatnego przej^cia przez Gmin^ Psary nieruchomosci ozn. nr dzialki 885/13,

k.m.4, polozonej w Psarach.

Zast^pca Wojta - Pan Janusz Majczak poinformowal, iz opisana nieruchomosc b^dzie
przej^ta z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi ul. Kasztanowej oraz usytuowanie urzajdzeh
odwadniaj a^cych.

2)

Zatwierdzenia

do

realizacji

projektu

pod

nazw^

,,Tata,

mama,

przedszkole

i ja"

wspoffinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego.

Pani Malgorzata Pasek - Zastejpca Przewodniczajcego Komisji przedstawila projekt uchwaly,
ktory b^dzie przedmiotem obrad Sesji Rady Gminy Psary.
3)

Zmian w budzecie Gminy

na 2010r. oraz zmiany uchwaly Nr XXXIX/308/2010

z 4.01.2010r. w sprawie budzetu gminy na 2010r.

Pani Joanna Przybylek - Skarbnik Gminy Psary przedstawila projekt uchwaly, ktory

dotyczy zwi?kszenia kwoty budzetu Gminy o kwot? 74 547,54 zl., wynikaja^cych z wplywow
z roznych dochodow. Zwi^kszenie kwoty w dziale administracja publiczna - 21 000 zl.- wplywy
z roznych dochodow; grzywny i inne kary pieni?zne od osob prawnych i innych jednostek

organizacyjnych - 3 553, 54 zl.- kary za nieterminowa^ realizacje_ umow podpisanych z Gminaj
w dziale oswiata i wychowanie - 3 610 zl; w dziale pomoc spoleczna ; w dziale gospodarka
komunalna i ochrona srodowiska 45 534 zl; - dotacja z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska na termomodernizacje, obiektu NZOZ-u. Zwi^kszenie wydatkow budzetu Gminy na

dzial gospodarka mieszkaniowa w kwocie 25 013,54 zt, z tego 20 000 zl na wydatki biezace
(ogloszenia o sprzedaz dzialek, aktualizacja kosztorysow), oraz na wydatki majatkowe o 5 013,54
zl. Zwi^kszenie wydatkow w dziale oswiata i wychowanie o kwot? 4 000 zl. na doksztalcenie
i doskonalenie nauczycieli. Przeniesienia w planie wydatkow budzetu na 201 Or. polegajq. na
zmniejszeniu wydatkow w dziale transport i tacznosc o kwot<? 125 000 zl z przeznaczeniem na

place zabaw. W dziale gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomosciami zwiejkszenie kwoty 2 000 zl. na wydatki biezace. Pani Skarbnik poinformowala, iz kolejna zmiana

dotyczy uchwaly budzetowej z dnia 4 stycznia 201 Or. Mianowicie w § 2 ust. 4 lit. b -jest 700 000
zl. na wyprzedzajace finansowanie zadan

finansowanych ze srodkow UE, a powinno bye -

281 716 zl. na wyprzedzajace finansowanie zadan finansowanych ze srodkow UE. W § 2 ust.4 lit. c
-jest 240 952 zl. zaci^ganych pozyczek, powinno bye - 659 236 zl. zaci^ganych pozyczek, w tym

418 284 zl. na wyprzedzajace finansowanie zadan finansowanych ze srodkow UE. Dokonanie
zmiany planu dochodow wlasnych jednostek budzetowych i wydatkow nimi finansowanych
zapisanych w § 6 ust.2, okreslonych w zalaczniku nr 4 poprzez zmiansj rozdziatu dochodow
i wydatkow z rozdz.80104 Przedszkola na rozdz. 80148 Stolowki szkolne i przedszkolne.
Sprawy biezace:

Pani Malgorzata Pasek - Zast^pca Przewodnicz^cego Komisji powrocila do tematu

chodnikow na ul. Jasnej w Sarnowie. Oznajmila, iz na ten eel miala zostac przeznaczona kwota
w wysokosci 20 000 zl. z przeznaczeniem na dokumentacj?. Zapytala, jakie kroki zostaly
poczynione w tym temacie.

Zastepca Wojta - Pan Janusz Majczak wyjasnil, iz ma nadziej?, iz uda si? zrealizowac ta^
inwestycj?.

Zastepca Przewodnicz^cego Komisji Oswiaty - Pani Malgorzata Pasek wobec wyczerpania
tematow zakonczyla obrady. Na tym posiedzenie zakonczono.

Malgorzata Pasek

Zast^pca Przewodniczacego Komisji Oswiaty

Podpisv Czlonkow Komisii:

1.

Pani Lidia Kubien

2.

Pani Teresa Kosmala-Gasior

3.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak

4.

Pan Jacek Gwozdz

5.

Pan Pawel Sitko

Protokot sporza.dzila:
Katarzyna Mucha

