RADA QMIHY PSARY

42-512 Psary, u! Maiinowickc 4
ROIV-0063-2-21/10

Protokolnr 48/10

z posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska
w dniu 28 wrzesnia 2010r.

Posiedzenie Komisji odbylo si? w Urzejdzie Gminy w Psarach. Rozpoczejo si? o godz. 14:30
i trwalo do godz. 16.30. W posiedzeniu uczestniczylo 8 czlonkow Komisji.
1.

Pan Zbigniew Stanik

- Przewodnicz^cy Komisji,

2.

Pani Malgorzata Pasek

- Zast^pca Przewodniczq.cego Komisji,

3.

Pani Lidia Kubien

- Czlonek Komisji,

4.

Pani Teresa Kosmala-G^sior

- Czlonek Komisji,

5.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak

- Czlonek Komisji,

6.

Pan Jacek Gwozdz

- Czlonek Komisji,

7.

Pan Szczepan Kotula

- Czlonek Komisji,

8.

Pan Pawel Sitko

- Czlonek Komisji,

oraz

Pan Marian Koziel

- Wojt Gminy Psary,

Pan Janusz Majczak

- Zast?pca Wqjta Gminy Psary,

Pani Joanna Przybylek

- Skarbnik Gminy Psary,

Pani Mirella Baranska - Sorn

- Dyrektor ZOSiP,

Pani Grazyna Trzcionka

- Dyrektor SP w D^biu,

Pani Malgorzata Baranska

- Dyrektor SP w Sarnowie,

Pani Dorota Pronobis - Koscinska

- Dyrektor SP w Strzyzowicach,

Pani Krystyna Kluszczyk

- Dyrektor PP w Strzyzowicach,

Pani Ewa Sus

- Dyrektor PP w Sarnowie.

Posiedzenie Komisji prowadzil Pan Zbigniew Stanik - Przewodnicz^cy Komisji, ktory
powital gosci, a nasttjpnie przedstawil porzadek posiedzenia:

1.

Wybitne osiaj>ni?cia dzieci i mlodziezy gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w roku szkolnym

2009/2010.

2.

Stopien realizacji regulaminu utrzymania czystosci i porza^dku w gminie.

3.

Przygotowanie szkol do proponowanych zmian oswiatowych w 2012r.

4.

Analiza materialow na sesj? i sprawy biezcj.ce.

Ad.l - Wybitne osiasniecia dzieci i mlodziezy simnazjalnei i ponadsimnazjalnei w roku szkolnvm
2009/2010.

Pan Zbigniew Stanik - Przewodniczaxy Komisji poinformowal, iz radni otrzymali

informacj? na w/w temat. Oznajmil, iz bardzo wiele jest osia£ni?c dzieci i mlodziezy w roznej
dziedzinie. Przewodniczacy Komisji nadmienil, iz poza osi^gniedami uczniow z gimnazjum
zostala przedstawiona lista osob - reprezentantow osia£ni?c wsrod mlodziezy ponadgimnazjalnej.

Glos zabrala Pani Malgorzata Pasek, ktora poinformowala, iz Patrycja Dankowska jest jedna^
z laureatek stypendium Wojta. Nadmienila, iz rowniez jej brat skladal takie podanie.

Pani Mirella Baranska - Sorn - Dyrektor Zespolu Obslugi Szkol i Przedszkoli wyjasnila, iz

wnioski o przyznanie stypendium zostaly zlozone dwa. Przy czym Patrycji Dankowskiej zostaio
przyznane stypendium, natomiast brat jest uczniem gimnazjum i oprocz osia^ni?c na skale co

najmniej ogolnopolsk^ brana jest pod uwage srednia ocen - 4,5.

Przy uczniach ponad

gimnazjalnych, srednia ocen nie jest brana pod uwag?. Pani Dyrektor poinformowala, iz komisja do
spraw stypendium wnioskowala o wprowadzenie poprawek do regulaminu, ktore zostana^
przedstawione na sesji pazdziernikowej.

Pan Zbigniew Stanik - Przewodniczacy Komisji oswiadczyl, iz stworzenie doskonalego

regulaminu to wielka sztuka, aby nikogo nie skrzywdzic. Chodzi o promowanie osia^niec, ale
i rowniez o ocen§ caloksztaltu danej osoby.

Gtos zabrala Pani Lidia Kubien, ktora poinformowala, iz w przedlozonym materiale nie

zostaio przedstawione jedno z najwazniejszych osia^ni^c uczniow gimnazjum, jakim bylo
zakwalifikowanie si? dwoch uczennic do finalu olimpiady przedmiotowej z matematyki.
Ad.3 - Przvsotowanie szkol do proponowanych zmian oswiatowych w 2012r.

Pani Mirella Baranska - Sorn - Dyrektor Zespolu Obslugi Szkol i Przedszkoli przedstawila,
iz zostal przedlozony material dotyczacy zakupu poszczegolnych sprzejow w danych placowkach

oswiatowych. Nadmienila, iz

na doposazenie szkol w zestawy meblowe, szafki dla dzieci,

krzeselka regulowane, stoliki trzeba b?dzie zabezpieczyc srodki fmansowe w wysokosci 27 600 zl.
Pani Dyrektor dodala, iz udalo si? pozyskac srodki fmansowe z rza^dowego programu ,,Radosna

szkola" w wysokosci 30 000 zl., jednak te srodki s^ obwarowane pewnymi wymogami. Zostal
przedstawiony katalog rzeczy, ktore mozna zakupic. Natomiast, nie mozna z tego programu zakupic
np. mebli, stolikow, krzesel, ktore s^ niezbedne do przyj?cia 6 - latkow do klas I. Pani Dyrektor

poinformowala, iz pozostaje do zakupienia: tablica tryptyk, zestaw meblowy, szafki dla dzieci,

l^ciki tematyczne, krzesetka, stoliki regulowane, dywan. Dodala, iz na dzien dzisiejszy jest jeden
6 - latek w I klasie w szkole w Grodkowie. Pani Dyrektor nadmienila, iz reforma oswiatowa
wchodzi w zycie z dniem 1 wrzesnia 2012r. Wyjasnila, ze w Szkole Podstawowej w Strzyzowicach

na pewno uczniowie sie^ nie pomieszcz^ i dwa oddzialy beda zaczynaly nauk$ na druga^ zmian^.
Przewodniczaxy Komisji zapytai dyrektorow poszczegolnych placowek, jakie maja^ zdanie
na temat wprowadzenia obowiazku nauki dla dzieci 6 — letnich.
Pani Krystyna Kluszczyk - Dyrektor Przedszkola w Strzyzowicach oznajmita, iz jest to zbyt
duze przyspieszenie dla dziecka. Srodowisko przedszkolne jest na tyle przyjaznym srodowiskiem
dla dziecka w tym wieku i spokojnie obowi^zek szkolny mogloby realizowac nadal w przedszkolu.
Pani Dyrektor dodala, iz dziecko 6 - letnie powinno funkcjonowac w mniejszym srodowisku, gdyz
szkoly na ten czas nie sa^ przygotowane.

Gtos zabrata Pani Ewa Sus - Dyrektor Przedszkola w Sarnowie, ktora oswiadczyla, iz
rozwoj emocjonalny, spoleczny nie jest przystosowany na warunki szkolne. Dodala, iz rok roznicy
mi^dzy dziecmi to jest duza roznica w rozwoju.
Pani Krystyna Kluszczyk uzupelnHa wypowiedz, iz rowniez nalezy brae pod uwag§ forme

aspektu godzinowego, gdzie przedszkole pracuje do godz. 17:00, natomiast warunki szkolne sa_
zupelnie odmienne (lekcje konczc| sie o godz. 13:00) i dziecko przebywa w swietlicy.
Pani Grazyna Trzcionka - Dyrektor Szkoly Podstawowej w Da^biu przedstawila, iz problem
rowniez tkwi w podstawach programowych. Dodala, iz sa_ podstawy programowe dla klasy I i one

sq. dostosowane do mozliwosci dziecka 6 - letniego. Natomiast drugi czlon podstaw - klasy II, III
s^ takie same osi^gni^cia a nawet wieksze wymagania. Pani Dyrektor nadmienila, iz dwa lata nauki
zostaly skumulowane, takie jak wiedza, umiej^tnosci. ksztalcenie kompetencji. Dodala, iz pojawia
si$ w szkole j?zyk obey, gdzie dziecko zdaje egzamin po klasie VI.

Przewodnicz^cy Komisji zapytal, czy radni maj^ pytania do przedstawionej informacji lub
do Dyrektorow placowek. Wobec braku pytan, przystapiono do omawiania kolejnego tematu, jakim
bylo realizacja budzetu za I potrocze 201Or.

Pani Joanna Przyblek - Skarbnik Gminy Psary poinformowala, iz Czlonkom Komisji
zostala przedlozona informacja w sprawie wykonania budzetu za I potrocze 2010r. Przedstawila
radnym opinie - uchwale

Regionalnej

orzekaja^cy wydai pozytywn^ opinie

o

Izby Obrachunkowej

w

Katowicach, gdzie V sklad

przedtozonym przez Wojta Gminy Psary informacji

o przebiegu wykonania budzetu za I polrocze 201 Or. Pani Skarbnik poprosila o zdawanie pytan.

Czlonkowie

Komisji

nie wniesli

zastrzezen do

przedstawionej

informacji.

Przystapiono

do

omawiania projektu uchwaly w sprawie zntian w budzecie gminy na 201 Or.

Pani

Skarbnik

przedstawila,

iz

przedlozony

projekt

uchwaly

obejmuje

zwiejkszenie

dochodow budzetu gminy na 201 Or. o kwote 112 242, 23 zt, ktore wynika z faktu, iz zostal przyj^ty
projekt Zespolu Obslugi Szkol i Przedszkoli pn. ,.Tata, mama, przedszkole i ja" w wysokosci
112 242, 23 zl na rok bieza,cy. Zwiekszenie wydatkow budzetu gminy o kwote 112 242, 23 zl.

Przeniesienia w planie wydatkow budzetu na 201 Or. miedzy dzialami przedstawiaja^ si?
w nastgnijacy sposob; z dziahi transport i lacznosc - 192 500 zl. oraz z dzialu gospodarka

komunalna i ochrona srodowiska - 700 000 zl. z przeznaczeniem na zaplat? srodkow dla KZK

GOP-u (892 500 zl).Pani Skarbnik poinformowala, iz kolejny projekt uchwaly dotyczy
zaciqgniecia kredytu dlugoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budzetu Gminy na

2010r. w kwocie 2 400 000 zl; z tego 400 000 zl. na zaplat? planu zagospodarowania
przestrzennego, 330 000 zl - pozostala czesc do zaplaty na termomodernizacje. Osrodka Zdrowia

w Psarach, 1 540 000 zl - zaplata srodkow na rzecz KZK GOP, 130 000 zl - koszt dokumentacji na

ulice Kasztanowa. w Psarach. Pani Skarbnik wyjasnila, iz przyczyna. tego, jest to, iz nie zostaly
sprzedane dziatki oraz nizszy wplyw z podatku dochodowego od osob fizycznych. Dodala, iz

subwencja nie pokrywa wydatkow na place szkol, gdzie co miesiac Gmina dopiaca ok. 150 000 zl.
Kolejny projekt uchwaly

dotyczy

zaciqgniecia kredytu

dlugoterminowego na

sfinamowanie inwestycjipn. Budowa wodociqgu gminnego Sarnow - Preczow w kwocie 300 000

zl. oraz projekt uchwaly w sprawie zaciqgniecia kredytu dlugoterminowego na sfinamowanie
zadania pn. Przebudowa nawierzchni ulicy Granicznej - Psary, Strzyzowice wraz z budowa
chodnika i odwodnienia na odcinku od ul. Belnej W Strzyzomcach do granicy miasta Wojkowice
na zaplate. prac, ktore sa_ wykonywane w I etapie na ul. Granicznej - 1.250 000 zl. Zgodnie

z kosztorysem wykonawczym wartosc wyniosla 880 000 zl., ale wynikneJy roboty dodatkowe, co
zwi^kszylo koszty (ponad 340 000 zl).

Pan Marian Koziel - Wojt Gminy Psary wyjasnil, iz kosztorys inwestorski na caiosc ulicy

Granicznej wynioslby 7.800 000 zl., na co zostala podjeta uchwala Rady Gminy. Po przetargu,
wygrata go firma z kwot^ 3.700 000 zl. Pan Wojt dodal, iz zostaly zlozcne wnioski na zwrot

srodkow finansowych na wykonane juz obiekty - Przedszkole w Strzyzowicach, GOK w Sarnowie,
Gminne Centrum Medyczne.

Przewodnicz^cy Komisji Oswiaty - Pan Zbigniew Stanik zapytal o stanowisko Komisji
Budzetu w sprawie projektow uchwal.

Pani Skarbnik objasnila, iz Komisja Budzetu nie wystapila z zadnymi wnioskami.

Glos zabral Pan Jacenty Kubica - Przewodniczqcy Rady Gminy Psary ktory dodal, iz
Czlonkowie Komisji Budzetu byli zaniepokojeni zaciqgni?tymi kredytami.

Pan Wojt oznajmil, iz od kilkunastu lat Rada podejmuje uchwaly o zaci4gni?Ciu kredytow
i dzi?ki temu, mozna cos na terenie Gminy wykonac. Dodal, iz Gmina rowniez dopiaca do plac
nauczycieli, sajo zobowiajzania stale.

Przewodnicz^cy Komisji Oswiaty oznajmil, iz bez zaci^gania kredytow, Gmina nie byla
w stanie nie zrobic. Jako przyklad poda! ulice_ Graniczna_.

Glos

zabral

Pan

Szczepan

Kotula

ktory

powrocil

do

tematu

sprzedazy

dzialek

na

,,czerwonym kamieniu" i brakiem ich sprzedazy. Poinformowal. iz na ,,czerwony kamieri" zostalo
przeznaczonych duzo srodkow finansowych.
Pan

Wqjt

wyjasnil,

iz

dzialki

na

,.czerwonym

kamieniu"

maja^

duza^ powierzchni?

i w zwiajzku z tym nie ma osob chetnych do ich kupna. Poinformowal. iz na ten temat rozmawial
z urbanistq i na pewno dzialki zostanq podzielone na dzialki 10 ar. Pan Wqjt dodal, iz nalezy
przystajiic do zmiany ,,planu" i tym samym powstan^ dwie drogi, co zwi^kszy atrakcyjnosc terenu.
Ad.2 - Stopien realizacji regulaminu utrzymania czvstosci iporzadku w gminie.
Przewodnicz^cy

Komisji

Oswiaty

przedstawil,

iz

Czlonkowie

Komisji

wielokrotnie

zajmowali si? tym tematem. Dodal, iz z przedstawionej informacji wynika, iz jest coraz wi^cej

podpisanych umow. Takim dobrym przykladem co do ilosci podpisanych umow na odbior odpadow
komunalnych jest solectwo Grodkow. Wobec braku pytan ze strony radnych, przystajiiono do
analizy kolejnego tematu.
Pkt. 7 - Stan zabezpieczenia p/powodziowego w gminie.

Przewodnicza^cy Komisji Oswiaty poinformowal, iz radni otrzymali material na w/w temat
wraz z uwzglednieniem interwencji Ochotniczych Strazy Pozarnych oraz stanu zabezpieczenia
p/powodziowego w Gminie. Zapytat, czy przepust kolo pawilonow zostal zakonczony.
Pan Wqjt odpowiedzial, iz prace zostaly zakonczone.

Glos zabral Pan Pawel Sitko ktory poinformowal, iz kolo boiska w Sarnowie woda wylewa
si$ na ulice.

Pan Wqjt wyjasnil, iz jest tam row chlonny i nalezy poprawic kratke. ktora tarn jest. Dodal,

iz zagrozenie stwarzala ,,kaluza", na skrzyzowaniu gromadzila sie woda, tworza^c rozlewisko. Pan
Wojt oznajmil, iz dlatego zostal wykonany row chlonny, aby zebrac wod? ze skrzyzowania.
Nadmienil, iz temat ten zostal zasygnalizowany na naradzie soltysow, gdzie byl przedstawiciel
Powiatowego Zarz^du Drog.
Pkt.8 - Ocena realizacji ,,planow odnowy solectw".

Przewodnicz^cy

Komisji

Oswiaty

poinformowal.

iz

zostal

przedstawiony

wykaz

wykonanych placow zabaw w poszczegolnych solectwach: D^bie, Gora Siewierska, Golajsza,
Grodkow, Malinowice, Sarnow, Strzyzowice. Preczow. Radni do przedstawionej informacji nie
wniesli uwag.
Pkt.9 - Pieniqdzepozabudjetowe w tym unijnepozyskaneprzez Gmine w 201 Or.
Przewodniczq_cy Komisji Oswiaty

oswiadczyl ze przedlozonej

informacji wynika, ze

pozyskane srodki finansowe pochodzily z programu Sekap, Akademia Przedszkolaka, Praca si^
oplaca.

Pan Wojt poinformowal, iz sa_ to srodki pozabudzetowe pozyskane przez Urzad Gminy,
natomiast jednostki organizacyjne rowniez pozyskuja pieniadze unijne, np. Gminny Osrodek
Kultury, Gimnazjum, Zaklad Gospodarki Komunalnej.

Glos zabrat Pan Janusz Majczak - Zastepca Wojta, ktory powrocit do tematu ,,planow
odnowy wsi". Poinformowal, iz istnieje mozliwosc pozyskania srodkow finansowych (doplata do

85%) na budowe boisk wielofunkcyjnych. Zast?pca Wojta zwrocil sie z prosba,, aby na najblizszej
sesji Rady Gminy zostaly wlaczone do porzadku obrad uchwaly w tym temacie.

Pan Wojt uzupemil wypowiedz, iz w ,,planach odnowy wsi" musz^ zostac dopisane cele,
kwota, termin realizacji co do budowy tych boisk.
Pkt.ll - Podiecie uchwal Radv Gminv Psary w sprawie:

1.
Wyrazenia zgody na oddanie w dzierzaw? na okres 3 lat nieruchomosci oZn. nr dzialek
523,524/3, zabudowanej budynkiem bylego Przedszkola Publicznego w Psamch, stanomqcej
zasob gminny.

Przewodniczacy

Komisji

zapytal,

czy

Czlonkowie

Komisji

maj^ pytania do

przedstawionego projektu uchwaly. Radni nie wniesli zastrzezen.

2.
Przeksztalcenia samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej pod nazwq
Glimcki Osrodek Adaptacyjno - Rehabilitacyjny dla Dzieci i Mlodziezy Niepelnosprawnej
w Gliwicach.

Cztonkowie Komisji nie wniesli uwag do przedstawionego projektu uchwaly.

7.

Mejscowego planu zagospodarowania pnestrzmnego dla terendw polozonych

w solectwie Golasza, Brzekowice, Dqbie.

8.

Miejscowego planu zagospodarowania pnestnennego

dla terenu polozonego

w solectwie Grodkow.

9.

Miejscowego planu

zagospodarowania pnestnennego

dla

terenu polozonego

zagospodarowania pnestnennego

dla

terenu polozonego

zagospodarowania pnestnennego

dla terenu polozonego

zagospodarowania pnestnennego

dla

w solectwie Malinowice.

10.

Miejscowego planu

w solectwie Preczow.

11.

Miejscowego planu

w solectwie Strzyzowice.

12.

Miejscowego planu

terenu polozonego

w solectwie Gora Siewierska.

Przewodniczacy Komisji Oswiaty - Pan Zbigniew Stanik poprosil o zadawanie pytan.

Gtos zabral Pan Jacek Gwozdz ktory poinformowai, iz miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego dla poszczegolnych solectw byly omawiane na posiedzeniu Komisji Wspolnej.

Oswiadczyl, iz na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspolnej radna Teresa Kosmala - Ga^sior
wystapila z wnioskiem co do wyl^czenia pewnego fragmentu w Gorze Siewierskiej.
Pan Wojt poinformowat, iz jest to wniosek Rady Gminy i projekt uchwaiy zostanie podany

pod glosowanie na najblizszej sesji. Oznajmil. iz jesli wszystkie decyzje b§da^ pozytywne, to jako
Wojt nie ma mozliwosci nie wydania warunkow zabudowy. Pan Wojt dodal, iz istnieje tez duze
prawdopodobienstwo, iz powstanie druga ferma. Nadmienil, iz przy nie uchwaleniu ,,planu" ta

osoba. bedzie mogta wystapic o warunki zabudowy.

Pan Wojt powrocil do tematu fermy,

przedstawil, iz trwa post^powanie sajdowe w tym temacie. Powtorzyl, iz jesli decyzje b^da^
pozytywne, to bedzie musiat wydac tak^ decyzje, gdyz Samorzqdowe Kolegium Odwotawcze moze
nakazac wydac takie pozwolenie o warunkach zabudowy.

Zast^pca

Wojta

-

Pan

Janusz

Majczak

przedstawil,

iz

nie

uchwalenie

planu

zagospodarowania przestrzennego Gory Siewierskiej w tym ukladzie przesuwa w czasie tq.
inwestycj^.

Pan Jacek Gwozdz zaproponowal uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego

sotectwa Gora Siewierska z wyfyczeniem tej spornej dziatki (fermy), czyli z uwzgl^dnieniem
ziozonego wniosku radnej.

Przewodnicza^cy Rady - Pan Jacenty Kubica osvviadczyl, iz z wypowiedzi Pana inz.

Andrzeja Adamczyka wynikalo, ze mozna w taki sposob postapic. Jezeli bylby zatwierdzony plan
to automatycznie osoba, ktora zamierza wybudowac tarn naste_pnq. ferm? nie bedzie miala takiej
mozliwosci.

Zast^pca Wojta - Pan Janusz Majczak po przeprowadzonej rozmowie telefonicznej z Panem

inz. Andrzejem Adamczykiem, wyjasnit, iz na sesji Rady Gminy Psary moze zostac podj^ta
uchwaia o zmianie granic opracowania planu miejscowego, czyli o zmianie zala^cznika graficznego.
Nastejpuje zmniejszenie obszaru, wowczas po podj^ciu tej uchwaiy, podaje sie do wiadomosci
obwieszczenie o nastapieniu zmiany granic opracowania i na nastepnej sesji uchwaia sie plan
o zmienionych granicach.

Wowczas obszar wylqczony z uchwalenia tego ,,planu" wymaga

sporz^dzenia od pocz^tku procedury.

Pan Wojt wyjasnit iz jaka decyzje podejmie Rada Gminy to taka^ bedzie musial wykonac.

Przewodnicz^cy Komisji Oswiaty - Pan Zbigniew Stanik wobec wyczerpania tematow
zakonczyl obrady. Na tym posiedzenie zakohczono.
Zbigniew Staiiik
v

—-

PrzewodMczsjcy Komisji Oswiaty

Podpisv Cztonkow

Pani Malgorzata Pasek

2.

Pani Lidia Kubieri

3.

Pani Teresa Kosmala-Gasior

4.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak

5.

Pan Jacek Gwozdz

6.

Pan Szczepan Kotula

7.

Pan Pawel Sitko

I'rotokol sporzi|dz?la:

Katarzyna Mucha

V-1

