RADA GMINY PSARY

42-512 Pstry, m Maflnowicka 4
ROIV.0012.2.18.2012

Protokol nr 20/12

z posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska
w dniu 28 sierpnia 2012r.

Posiedzenie Komisji odbylo sie. w Urz?dzie Gminy w Psarach w godzinach od 14:30 do
godz. 16:00. Wposiedzeniu uczestniczylo 8 radnych.
1.

Pani Grazyna Polasiak

- Przewodniczajca Komisji Oswiaty,

2.

Pani Teresa Kosmala - Ga^sior

- Czlonek Komisji,

3.

Pan Adam Adamczyk

- Czlonek Komisji,

4.

Pan Krzysztof Dulko

- Czlonek Komisji,

5.

Pan Aleksander Jewak

- Czlonek Komisji,

6.

Pan Szczepan Kotula

- Czlonek Komisji,

7.

Pan Przemyslaw Krason

- Czlonek Komisji,

8.

Pan Jaroslaw Nowak

- Czlonek Komisji,

oraz

Pan Tomasz Sadlon

- Wqjt Gminy Psary,

Pan Miroslaw Rabsztyn

-

Zastepca Wqjta Gminy Psary,

Pani Mirella Baranska - Sorn

-

Sekretarz Gminy Psary,

Pan Jacenty Kubica

- Przewodniczajcy Rady Gminy Psary,

Pani Ewa Wawrzak

- Dyrektor Gimnazjum w Psarach,

Pani Grazyna Trzcionka

-

Pani Malgorzata Baranska

- Dyrektor Zespolu Szkolno Przedszkolnego Nr 2

Dyrektor SP w Dajtiu,
w Sarnowie

Pani Dorota Pronobis - Koscinska

- Dyrektor Zespolu Szkolno Przedszkolnego Nr 1

Pani Krystyna Kluszczyk

- Wicedyrektor Zespolu Szkolno Przedszkolnego Nr 1

Pan Jerzy Wyporski

-

Pani Anna Kotela

- Kierownik Referatu Przedsiewziec Publicznych,

Pan Karol Poznar

- Kierownik Referatu Inwestycji i Remontow.

w Strzyzowicach,
w Strzyzowicach,
Dyrektor ZGK w Dabiu,

Posiedzenie Komisji prowadzila Pani Grazyna Polasiak - Przewodniczaca Komisji, ktora
powitala gosci, a nastejmie przedstawiia porzadek posiedzenia obejmujXcy:

1.

Sprawozdanie z organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i mlodziezy.

2.

Przygotowanie placowek oswiatowych do rozpocz?cia roku szkolnego 2012/2013.

3.

Wnioski z analizy pracy ZGK w I polroczu 2012r.

4.

Aktualizacja regulaminu o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminie.

5.

Analiza materialow na sesj? i sprawy biezajce.

W sprawach biezacvch zostaly zgloszone nastepuiace kwestie:

- Pani Grazyna Polasiak wrocila do tematu zglaszanego na wczesniejszym posiedzeniu Komisji,
a mianowicie odwodnienia rowu na granicy Gol^szy Dolnej i Brz?kowic Dolnych - ,,Poddzwonek".
Okolice rowu ss\. zarosni?te bylica^ trawa^ co utrudnia jego widocznosc. Zwrocila si? z prosba^
o interwencj? w Starostwie

Powiatowym w B?dzinie w celu zainstalowania tarn rury

odprowadzaj^cej wod?.

Zast?pca Wojta - Pan Miroslaw Rabsztyn wyjasnil, iz istnieje tarn problem wlasnosci
gruntu, ale rozmowy w tym temacie zostana^podj^te.

- Pan Przemyslaw Krason zwrocil si? z prosba^ o interwencj? w sprawie parkowania samochodow
przy ul. Zwycie_stwa w Grodkowie.

Zast^pca Wqjta wyjasnil, iz zadnej odpowiedzi nie bylo w tym temacie.
Ad.l - Sprawozdanie z or^anizacn wvpoczvnku wakacv'mego dla dzieci i mlodzieiy.

Pani Mirella Baranska - Sorn - Sekretarz Gminy wyjasnila, ze temat ten, zostanie
przedstawiony na wrzesniowym posiedzeniu Komisji, gdyz 31

sierpnia br. odb^dzie si?

zakonczenie akcji lato na terenie gminy i wtedy b?dzie mozna ja^podsumowac.
Ad.2 - Przvzotowanie vlacowek oswiatowvch do rozpoczecia roku szkolneeo 2012/2013.

Pani Grazyna Polasiak - Przewodniczaca Komisji Oswiaty poinformowala, iz Czlonkowie
Komisji otrzymali szczegolowe sprawozdanie z przeprowadzonych w okresie wakacyjnym
remontow i prac porzajdkowych w placowkach oswiatowych. Wszystkie placowki, jak co roku,
prowadzily wiele prac zwiazanych z przygotowaniem do nowego roku szkolnego.

Pani Ewa Wawrzak - Dyrektor Gimnazjum w Psarach poinformowala, iz w okresie

wakacyjnym uczniowie byli na dwutygodniowym obozie w Chorwacji i tygodniowym obozie
w Zakopanem. Ponadto, brali udzial w rozgrywkach sportowych organizowanych na terenie gminy.
Oprocz wzbogacania zaplecza sportowego, odbylo si? wiele prac remontowych i upi?kszajacych:
wycyklinowano i pomalowano parkiety w 4 pomieszczeniach, wyremontowano 2 sale lekcyjne,
pomalowano korytarz glowny, odremontowano pracowni? do zaj?c z ceramiki, modernizowano
siec komputerow^. Planuje si? takze wymian? drzwi wejsciowych z sali gimnastycznej na boisko.
Pani Dyrektor nadmienila, iz wszystkie te prace, byly wykonane ze srodkow zarobionych realizujac

program ,,aktywny w szkole, aktywny w zyciu".

Pani Grazyna Trzcionka - Dyrektor SP w Dabiu poinformowala, iz przeprowadzono remont

szatni oraz pracowni technicznej, pomalowano 2 sale lekcyjne i oddzial przedszkolny,
wyremontowano mocowania do tablic do pilki koszykowej na boisku szkolnym, naprawiono

instalacj? elektryczn^ piorunochronna, Przeprowadzono przeglady instalacji elektrycznej,
odgromowej, gazowej, grzewczo - kominowej, gasnic oraz pomiarow parametrow sieci
hydrantowej. Pani Dyrektor oznajmila, iz szkola zakwalifikowala si? do udzialu w innowacyjnym
projekcie edukacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach rza^dowego programu
,,Cyfrowa Szkola". W projekcie tym wezmie udzial 24 szkoly z calego kraju. W ramach tego
programu szkola otrzyma: pomoce dydaktyczne w postaci sprz?tu komputerowego, wyposazenie
sali lekcyjnej, siec WiFi, szkolenia dla nauczycieli biora^cych udzial w projekcie.

Pani Malgorzata Barafiska - Dyrektor Zespohi Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie

poinformowala o przeprowadzonych remontach w okresie wakacyjnym: pomalowaniu kuchni,
pomieszczen gospodarczych oraz korytarza prowadzjpego do pomieszczeh kuchennych, wejsciu na
sal? gimnastyczmt gabinecie nauczyciela w-f, dwoch lazienkach przy sali gimnastycznej,

lamperiach na klatkach schodowych oraz cz?sciowo na korytarzu, sufitach w klasach, lazience na
gornym korytarzu, gabinecie piel?gniarki oraz pomalowaniu sciany upami?tniajacej patrona szkoly.

Zakupiono meble i szafki do szatni szkolnej dla uczniow klasy I. Ponadto, na ostatni tydzien
sierpnia br. planowane sa^przegla_dy, m.in. szczelnosci instalacji gazowej.

Pani Dorota - Pronobis - Koscinska - Dyrektor Zespolu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1
w Strzyzowicach poinformowala o powstalym nowym placu zabaw. Ponadto, pomalowano

lamperie na 4 korytarzach, klasy pierwsze oraz gabinet piel?gniarki, wykonano 2 bezpieczne furtki
la^cza^ce teren przedszkola i szkoly, wyremontowano schody na boisko oraz cz?sc elewacji,
wymieniono por?cze przy schodach. Zakupiono meble dla klas I, do ktorej b?da^ ucz?szczac 6 latki.

Przewodniczaca Komisji Oswiaty - Pani Grazyna Polasiak zyczyla wszystkim Paniom
Dyrektor oraz nauczycielom owocnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego.
Ad.3 - Wnioski 7. analizv pracv ZGK w I polroc7.u 2012r.

Przewodniczaca Komisji Oswiaty poinformowala, iz Czlonkowie Komisji otrzymali
obszerne sprawozdanie z dzialalnosci ZGK za I polrocze 2012r.

Glos zabral Pan Jerzy Wyporski - Dyrektor ZGK ktory przedstawil informacj?

o wykonanych remontach sieci wodoci^gowej wraz z przyla^czami do budynkow mieszkalnych przy
ulicach: Belnej i Ogrodowej w Strzyzowicach, Kasztanowej i Polnej w Psarach, Zrodlanej

w Sarnowie, Brzeznej/D?bowej w Preczowie. Ponadto, przedstawil opracowany na biezajcy rok
plan remontow sieci wodoci^gowej, ktory obejmuje ponad 3 km. W dalszej cz?sci, Pan Dyrektor

poruszyl

temat

zadluzenia

mieszkancow

w

poszczegolnych

solectwach,

systematycznie

wysylanych wezwan do zaplaty.

Pan Jaroslaw Nowak zwrocil si? z prosba^ aby wziajc pod uwag? ul. Zielona^ w Preczowie.
Ad.4 - Aktiializacia regulaminu o utrzvmaniu czvstosci iporzadku w gminie.

Pani Anna Kotela - Kierownik Referatu Przedsi?wzi?c Publicznych poinformowala, ze
przedstawila, iz z dniem 1 lipca 2013r. wchodzi w zycie nowa ustawa, ktora zobowiajzuje gmin? do
przyj?cia obowiazkow m.in. wywozu odpadow od wlascicieli nieruchomosci. Pani Kierownik

wyjasnila, iz trwaja^ prace nad wypracowaniem zarowno regulaminu o utrzymaniu czystosci jak

i uchwal w tym zakresie. Ustawodawca zobowiazal gminy do podj^cia do dnia 31 grudnia 2012
powyzszych uchwal. Trwaja^ rozmowy z przedstawicielami gmin osciennych, aby opracowany
system byl w miar? mozliwosci spqjny. Wprowadzone zmiany nakladaja^ na samorzajdy gminne
obligatoryjne przej^cie od wlascicieli nieruchomosci obowiazkow w zakresie zagospodarowania

odpadow komunalnych oraz zorganizowanie przetargu na odbieranie odpadow komunalnych od

wlascicieli nieruchomosci, co wiaze si§ ze zwiekszeniem oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, czyli tzw. ,,oplaty smieciowej". W celu unikni?cia popelnienia bl^du przy obliczaniu
stawki oplaty za odbior i unieszkodliwianie odpadow ponoszonej przez wlasciciela nieruchomosci
planuje

si?

w

pierwszej

kolejnosci

ogloszenie

przetargu

na

wylonienie

przedsi?biorcy

odbierajacego i przekazuja^cego do unieszkodliwiania odpady, a nast^pnie przygotowanie i podj^cie
uchwaly w sprawie wysokosci stawki.

Glos zabral Pan Adam Adamczyk ktory, zapytal, czy odbior odpadow od poszczegolnych

domow b?dzie ujednolicony, czy tez wlasciciel posesji b?dzie okreslal cze_stotliwosc wywozu
nieczystosci.

Pani Kierownik odpowiedziala, iz ustala si? minimalna^ cz?stotliwosc wywozu odpadow.
Zast?pca Wojta uzupelnil wypowiedz, ze nalezy si? liczyc ze wzrostem wartosci odbierania
odpadow.

Glos zabral Pan Wqjt, ktory nadmienil, iz temat ten, z konkretnymi propozycjami zostanie
ponownie przedstawiony radnym w miesiajcu wrzesniu.

W dalszej cz?sci posiedzenia Komisji, Pan Przemyslaw Krasoh zapytal o mozliwosc zakupu
pojemnikow do segregacji smieci dla mieszkancow Grodkowa.

Pan Wojt odpowiedzial, ze w biezajoym roku nie planowano zakupu czteropakow, a obecnie

trwajq. prace nad wypracowaniem zarowno regulaminu o utrzymaniu czystosci jak i uchwal w tym
zakresie, w ktorym to, gmina przejmie obowiazki m.in. wywozu odpadow od wlascicieli

nieruchomosci.

Pkt 6 - Podiecie uchwalRadv Gminv Psarv w sprawie:

1.

Wyrazenia

zgody

na

zawarcie

umowy

partnerstwa

dla

realizacji

projektu

dqflnansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych - ETAPII
Bezpieczenstwo - Dostepnosc - Rozwoj.

Zastejpca Wojta wyjasnil, iz projekt uchwaly dotyczy wyrazenia zgody na zawarcie umowy
partnerstwa z Powiatem Be.dzinskim dla realizacji projektu publicznego pn. ,,przebudowa odcinka

drogi powiatowej 4783S oraz odcinka drogi gminnej ul. Kosciuszki w Gorze Siewierskiej"
dofinansowywanego w ramach NPPDL.

2.

Wyrazenia zgody na zawarcie z Zarzqdem Powiatu Bedzinskiego porozumienia

dotyczqcego powierzenia Gminie Psary zadania zarzqdzania publicznq drogq powiatowq 4783S

ul. Kosciuszki od skrzyzowania ul. Szopena do ul. Lesnej w Gorze Siewierskiej na czas realizacji
projektu dofinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych - ETAP II
Bezpieczenstwo - Dostepnosc - Rozwoj wraz z okresem gwarancjL

3.

Zawarcia porozumienia pomiedzy, Gminq Psary a Miastem Bedzin, Gminq Sosnowiec,

Gminq Slawkow, Gminq Siewierz oraz Gminq Dqbrowa Gornicza (Partnerstwo Gmin Zaglebia
Dqbrowskiego) w sprawie udzialu w projekcie predefiniowanym ,,Budowanie kompetencji do
wspolpracy

miedzysamorzqdowej

i miedzysektorowej jako

narzedzi rozwoju

lokalnego

i regionalnego" w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Pan Wojt poinformowal,

iz projekt predefiniowany jest projektem

doradczym

realizowanym przez Zwiazek Miast Polskich we wspolpracy ze Zwiajzkiem Powiatow Polskich

i Zwiazkiem Gmin Wiejskich oraz Norweskim Zwiazkiem Wladz Lokalnych i Regionalnych.
Celem projektu jest pomoc w utworzeniu lokalnych partnerstw dzialaj^cych na danym obszarze

funkcjonalnym, a nastepnie w przygotowaniu wnioskow o dofinansowanie projektow do konkursu
planowanego pod koniec roku 2012 w ramach wdrazanego przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego Programu Regionalnego finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata

2009
o

-

2014.

W

przypadku

dofinansowanie jednostki

wypracowania

wspolnego

projektu

samorzajdu tworzajce partnerstwo,

i

zlozenia

bedq. mogly

wniosku

ubiegac

si?

o dofinansowanie na opracowanie: strategii rozwoju swojego obszaru funkcjonalnego lub strategii
sektorowej dotyczacej wybranych, kluczowych dziedzin, a takze programow operacyjnych do tych
strategii, a nawet studium wykonalnosci oraz dokumentacji projektowo kosztorysowej pod

przedsie.wzie.cia planowane do realizacji w nastejwiej perspektywie fmansowej 2014 - 2020.
W ramach doradztwa partnerstwo otrzyma indywidualnego doradc§, ktory na biezaco swiadczyc
b^dzie pomoc w prowadzeniu procesu ustalen mi?dzy partnerami oraz w zakresie przygotowania

aplikacji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

4.

Okreslenia przystankow komunikacyjnych oraz warunkow korzystania z przystankdw

komunikacyjnych, ktorych wlascicielem i zarzadzajacym jest Gmina Psary.

Przewodniczaca Komisji Oswiaty przedstawila projekt uchwaiy wraz z zalacznikiem, ktory

stanowi wykaz przystankow komunikacyjnych, ktorych wlascicielem lub zarzadzajacym jest
Gmina Psary.

5.

Nadania nazwy ulicy w miejscowosci Preczow.

Glos zabral Pan Jaroslaw Nowak,

ktory zaproponowal (zgodnie z propozycjami

mieszkancow) nadanie nazwy ulicy: spokojna wz, skowronkow.

Pan Wqjt nadmienil, iz spotkal si? z przedstawicielami Zwiazku Pszczelarskiego, ktorzy

zwrocili si? z prosba^ o uhonorowanie i nadanie nazwy ulicy o znaczeniu pszczelarskim, np.
miodowa, pszczela.

Czlonkowie Komisji Oswiaty pozytywnie ustosunkowali si? do nazwy ulicy: miodowa
i skowronkow.

6.

Likwidacji Aglomeracji Psary.

Pan Wqjt wyjasnil, iz jest to istotny krok do uporzadkowania sytuacji z gospodark^

sciekowa^ na terenie gminy. Projekt uchwaiy dotyczy wyrazenia woli likwidacji aglomeracji Psary,

ktora swoim zasi?giem obejmuje miejscowosci: Psary, Strzyzowice i Gora Siewierska. Przy
opracowaniu

projektu

aglomeracji

bl?dnie

okreslono

wspolczynnik

ilosci

mieszkancow

przypadajacych na 1 km sieci. Do dlugosci sieci kanalizacyjnej wynikajacej z posiadanych
projektow budowlanych, ktora obejmuje fragmenty solectw wchodzacych w sklad aglomeracji
zostaia uwzgledniona calkowita ilosc mieszkancow tych solectw. Jak wynika z przeprowadzonej
analizy przyj?ta aglomeracja w rzeczywistosci nie przekracza wartosci 102 RLM/km sieci.
Ze wzgl?dow ekonomicznych nie jest zasadne utrzymanie aglomeracji, ktora nie obejmuje
120 RLM/km sieci.

7.

Rozpatrzenia skargi Panstwa Elzbiety, Jozefa, Jana Lorenc.

Pan Aleksander Jewak - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej oswiadczyl, iz skarga byla

szczegolowo omawiana na posiedzeniu Komisji, podczas ktorej uznano, ze strony skarzace nie

wniosly do sprawy nowych okolicznosci. Wobec powyzszego, skarga zostaia uznana za
bezzasadn^.

8.

Zmian w budzecie gminy na 2012r.

Pan

Wqjt

przedstawil,

iz

zmiany

w

budzecie

obejmuje zwi?kszenie

dochodow

i wydatkow budzetu gminy o kwot? 383 099,45zl z przeznaczeniem na dzial rolnictwo i lowiectwo,
gospodark? mieszkaniowa^ dzialalnosc uslugowa^ administracj? publiczna^ dochody od osob

prawnych, ochron? zdrowia, pomoc spoleczna^ gospodark? komunalnq. i ochron? srodowiska.
9.

Zmiany Uchwafy Nr IV/33/2011 Rady Gminy Psary z dnia 27 stycznia 2011 roku

w sprawie utworzenia rachunkow dochodow wlasnych oswiatowych jednostek budzetowych.
Pani Sekretarz przedstawila, iz w pierwotnej uchwale byl zapis mowiajsy o ,,utworzeniu

rachunkow dochodow wlasnych oswiatowych jednostek budzetowych, tj. przedszkoli publicznych,
szkol podstawowych i gimnazjum dzialaja^cych na terenie gminy", natomiast z racji utworzenia
Zespolow Szkolno Przedszkolnych, ten zapis zostanie zmieniony na zapis ogolny: ,,utworzenia
rachunkow dochodow wlasnych oswiatowych jednostek budzetowych dzialajajcych na terenie
gminy Psary".

Glos zabral Pan Wojt, ktory poinformowal o wylonieniu wykonawcy w drodze przetargu na
dowoz dzieci niepelnosprawnych zamieszkalych na terenie Gminy Psary do placowek oswiatowych
w ktorych realizuja^ obowiajzek szkolny oraz na dowoz dzieci zamieszkalych na terenie Gminy
Psary do placowek oswiatowych znajdujajcych si? na terenie gminy Psary.
Wolne wnioski:

Protokol z Komisji Oswiaty z dnia 19 czerwca 2012r. zostal jednoglosnie (8 glosami ,,za")
przyj^ty przez radnych.

Przewodniczajca Komisji Oswiaty wobec wyczerpania tematow, zakonczyla obrady. Na tym
posiedzenie zakonczono.
zyna Polasiak

Przewodniczajca Komisji Oswiaty, Kultury,
Zdrowia i Ochrony Srodowiska
Podpisy Czlonkow Komisji:

1.

Teresa Kosmala - Gajsior

2.

Adam Adamczyk

3.

Krzysztof Dulko

4.

Aleksander Jewak

5.

Szczepan Kotula

6.

Przemyslaw Krason

7.

Jaroslaw Nowak

Protokdl sporz^dzita:
Muc

