ROIV.0012.2.2.2016

Protokół nr 12/16
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska
w dniu 23 lutego 2016r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Gminy w Psarach w godzinach od 14:30 do
godz. 16:00. W posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych. Nieobecny radny Adam Adamczyk
1.

Pani Grażyna Polasiak

-

Przewodnicząca Komisji Oświaty,

2.

Pani Krystyna Kluszczyk

-

Członek Komisji,

3.

Pani Anna Gwiazda

-

Członek Komisji,

4.

Pani Joanna Kruszewska

-

Członek Komisji,

5.

Pan Krzysztof Dulko

-

Członek Komisji,

6.

Pan Wiesław Zarychta

-

Członek Komisji,

Pan Tomasz Sadłoń

-

Wójt Gminy Psary,

Pani Mirella Barańska – Sorn

-

Sekretarz Gminy Psary,

Pani Joanna Przybyłek

-

Skarbnik Gminy Psary,

Pan Jacenty Kubica

-

Przewodniczący Rady Gminy Psary,

Pani Grażyna Trzcionka

-

Dyrektor SP w Dąbiu,

Pani Dorota Pronobis – Kościńska

-

Dyrektor ZSP w Strzyżowicach,

Pan Łukasz Siwczyk

-

Dyrektor ZGK w Dąbiu,

Pan Karol Poznar

-

Pan Rafał Kubik

-

Kierownik Ref. Inwestycji i Remontów
w Urzędzie Gminy,
Zastępca Kierownika Ref. Przedsięwzięć
Publicznych w UG.

oraz

Posiedzenie Komisji prowadziła Pani Grażyna Polasiak – Przewodnicząca Komisji, która
powitała gości, a następnie przedstawiła porządek posiedzenia obejmujący:
1. Ocena pracy placówek oświatowych za I półrocze roku szkolnego 2015/2016.
2. Dyskusja nad możliwymi zmianami w funkcjonowaniu oświaty.
3. Ocena zabezpieczenia obiektów sportowych – wnioski.
4. Realizacja uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie.
5. Analiza materiałów na sesję.
6. Sprawy bieżące.
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Sprawy bieżące:
W sprawach bieżących zostały poruszone następujące kwestie:
1.

Pan Krzysztof Dulko:

- zgłosił interpelację w sprawie nowo wybudowanego chodnika – na skrzyżowaniu
ul. Malinowickiej i Wiejskiej w Psarach gdzie pojawił się problem odwodnienia, czego wynikiem
są ogromne kałuże. Dodał, że kanały ściekowe nie spełniają swojej funkcji.
2.
-

Pani Joanna Kruszewska:
zwróciła się z prośbą zaplanowania w budżecie gminy środków finansowych na poprawę

schodów przy kaplicy na cmentarzu w Strzyżowicach.
3.

Pani Grażyna Polasiak:

- w imieniu mieszkańców poprosiła o zainstalowanie wiaty przystankowej w Goląszy Dolnej (przy
mleczarni). Nadmieniła, iż po rozmowie z Dyrektorem ZGK otrzymała odpowiedź, iż nie ma tam
technicznej możliwości zainstalowania wiaty, bowiem chodnik jest bardzo wąski i nieopodal
znajdują się ogrodzenia i posesje prywatne. Pani Grażyna Polasiak poprosiła o zwrócenie się do
właścicieli posesji o wyrażenie zgody na użyczenie części nieruchomości w celu postawienia wiaty.
Ad.1 - Ocena pracy placówek oświatowych za I półrocze roku szkolnego 2015/2016.
Pani Grażyna Polasiak – Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, że Członkowie
Komisji otrzymali obszerny materiał na temat pracy placówek oświatowych za I półrocze roku
szkolnego 2015/2016.
Głos zabrała Pani Grażyna Trzcionka – Dyrektor SP w Dąbiu która oznajmiła, iż wszystkie
zaplanowane zamierzenia zostały zrealizowane. Dodała, że na terenie szkoły trwają prace związane
z budową boiska.
Pani Dorota Pronobis – Kościńska – Dyrektor ZSP w Strzyżowicach poinformowała, iż
placówka dostała się do programu „Bezpieczna +”, w wyniku którego zostało przeprowadzonych
wiele ciekawych zajęć oraz warsztatów. Nadmieniła, iż z niecierpliwością oczekuje na decyzję
w sprawie rozbudowy szkoły.
Ad2. - Dyskusja nad możliwymi zmianami w funkcjonowaniu oświaty.
Pani Krystyna Kluszczyk poinformowała o przeprowadzonej symulacji dotyczącej
zamierzonej formy likwidacji gimnazjum. Nadmieniła, iż Jej zdaniem rozbudowa szkoły
w Strzyżowicach jest potrzebna, z uwagi na pojawianie się tak dużej liczby dzieci, czego wynikiem
będą klasy podwójne.
Głos zabrała Pani Mirella Barańska – Sorn – Sekretarz Gminy która oświadczyła, że
w planach finansowych inwestycyjnych na rok 2017 zostało zaplanowane wykonanie dokumentacji
projektowej w zakresie rozbudowy szkoły.
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Przewodnicząca Komisji Oświaty poruszyła kwestię 6 – latków.
Pani Sekretarz wyjaśniła, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na
rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych
rekrutacja rusza od 1 marca br., po którym rodzice dzieci mieli czas na złożenie deklaracji
o pozostaniu dziecka w przedszkolu. Pani Sekretarz nadmieniła, iż na dzień dzisiejszy
z uzyskanych informacji wynika, że zadeklarowało się 58% sześciolatków, tj. w Strzyżowicach
15 dzieci, w Dąbiu – 11, w Gródkowie – 11, w Sarnowie – 15 dzieci. Na wspólnym spotkaniu
z dyrektorami szkół podjęto decyzję o utworzeniu klasy w przypadku minimalnego składu tj.
15 dzieci.
Głos zabrał Pan Jacenty Kubica, który zapytał o kwestię np. zbyt małej liczby dzieci 6 –
letnich do utworzenia I klasy.
Pani Sekretarz odpowiedziała, że w takim przypadku można rodzicom zaproponować
dowóz dzieci do szkoły sąsiedniej.
Podsumowując temat, Przewodnicząca Komisji Oświaty oznajmiła, że placówki oświatowe
dysponują obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem niezbędnym do realizacji zadań
statutowych, systematycznie analizowany jest stan obiektów, pomieszczeń i wyposażenia oraz
potrzeby w tym zakresie i podejmowane są działania w celu systematycznego zaspokajania potrzeb.
W placówkach oświatowych dzieci i młodzież mają zapewnione bezpieczne warunki nauki oraz
zajęcia opiekuńcze. Obiekty, pomieszczenia, wyposażenie placówek odpowiadają wymogom
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyposażenie placówek oświatowych jest właściwe utrzymane
i zabezpieczone, a także ciągle unowocześniane. Pracownicy odbywają szkolenia w celu
zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych, przynoszących wiele sukcesów w konkursach
i różnorodnej rywalizacji uczniowskiej. Placówki pełnią kulturotwórczą rolę w swoich lokalnych
środowiskach, współpracują także z wieloma instytucjami w celu realizacji planów dydaktyczno –
wychowawczych, realizują programy profilaktyczne, projekty krajowe i międzynarodowe.
Nauczyciele realizują wraz z uczniami innowacje pedagogiczne i programy własne, wspomagając
uczniów w ich rozwoju. Szkoły i placówki realizują przyjęte kalendarze uroczystości,
przestrzegając przyjętego ceremoniału.
Przewodnicząca Komisji Oświaty dla wszystkich pracowników oświaty złożyła podziękowania
oraz życzyła wielu dalszych sukcesów.
Ad.3 - Ocena zabezpieczenia obiektów sportowych – wnioski.
Przewodnicząca Komisji Oświaty oświadczyła, iż przedstawiony materiał zawiera
informacją na temat każdego sołectwa na terenie Gminy z opisem stanu zabezpieczenia
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poszczególnych obiektów. Planuje się wykonanie systemów kamer monitorujących teren, instalacje
alarmowe obiektów, systemy radiowęzłów. Planowane działania to kolejny krok w celu stworzenia
systemu monitoringu, który ma zapobiec negatywnym zachowaniom w miejscach publicznych na
terenie gminy. W budżecie gminy przewidziano 50 tys złotych i w 2016 roku planuje się
rozbudować system monitoringu, który ma obejmować kolejne miejsca publiczne a także
skrzyżowania dróg publicznych (np. wszystkie biblioteki publiczne, byłą szkołę podstawową
w Górze Siewierskiej).
Ad.4 - Realizacja uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie.
Przewodnicząca Komisji Oświaty oświadczyła, że Członkowie Komisji otrzymali
informację na w/w temat.
Głos zabrała Pani Krystyna Kluszczyk która zwróciła na kwestię utylizacji odpadów
medycznych. W wyniku uzyskanej odpowiedzi, jeśli odpady te, nie są zagrażającymi, to należy je
traktować jak odpady komunalne i można je składować w koszach z odpadami mieszanymi.
Ad.5 - Analiza materiałów na sesję.
Pkt. 6 – Omówienie wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami wsi
Grodków, dotyczącej zmiany urzędowej nazwy miejscowości Grodków, na Gródków.
Pkt.7 – Omówienie wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami wsi
Goląsza Dolna i wsi Goląsza Biska, dotyczących połączenia wsi Goląsza Dolna i wsi Goląsza
Biska w jedną wieś o nazwie Goląsza Dolna i zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Goląsza
Biska.
Pkt. 8 – Omówienie wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami wsi
Chroabkowe, dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości Chrobakowe, na wieś Dąbie
Chrobakowe.
Pkt.9 – Omówienie wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami
Brzękowic Dolnych części wsi Brzękowice – Wał dotyczących zmiany określenia rodzajowego
miejscowości Brzękowice Dolne – część wsi Brzękowice Wał, na Brzękowice Dolne – rodzaj wieś.
Pkt.10 – Omówienie wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Dąbia
– Swaty części wsi Dąbie, dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości Dąbie – Swaty
z jednoczesną zmianą określenia rodzajowego tej miejscowości z części wsi Dąbie na wieś Dąbie
Górne.
Pkt. 11– Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
1) Wyrażenia zgody na pomoc finansową dla powiatu będzińskiego.
Pani Joanna Przybyłek – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia
zgody na pomoc finansową dla powiatu będzińskiego w 2016 roku z przeznaczeniem na wykonanie
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zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych przebiegających przez Gminę Psary, przez
Starostwo Powiatowe w Będzinie.
Głos zabrał Pan Wiesław Zarychta, który zwrócił uwagę na wcześniej zgłaszaną interpelację
w sprawie wykonania odwodnienia na ul. Szkolnej w Psarach.
2) Planu

dofinansowania

form

doskonalenia

zawodowego

nauczycieli

zatrudnionych

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Psary.
Przewodnicząca

Komisji

Oświaty

przedstawiła

projekt

uchwały,

który

dotyczy

wyodrębnienia w budżetach szkół środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Ze środków tych dofinansowywane będą następujące formy
i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli: filologia angielska, język angielski
w wychowaniu przedszkolnym, logopedia, integracja sensoryczna, wychowanie fizyczne,
socjoterapia, zarządzanie oświatą.
3) Przyjęcia Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Pani Mirella Barańska – Sorn – Sekretarz Gminy poinformowała, że projekt uchwały
zawiera zapis o uchyleniu przyjętej przez radnych uchwały z dnia 26 listopada 2015r. i podjęciu
nowej z uwagi na poprawę „stylistycznych określeń”.
4) Zmian w budżecie gminy an 2016r.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków
budżetu gminy o 123 687,85 zł oraz sprostowanie błędnego zapisu w załączniku nr 5 do uchwały
budżetowej z 30 grudnia 2015r., zawierający plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach funduszu sołeckiego na 2016r.
Pani Skarbnik dodała, że w zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w celu wprowadzenia
środków finansowych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów jako końcowa płatność
z projektu „rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz” celem stworzenia
wspólnego markowego produktu turystycznego, kosztów ekspertyzy hydrogeologicznej i kary za
niezrealizowanie obowiązku szkolnego. Środki te przeznaczone zostaną na zwiększenie planu
wydatków majątkowych: budowy budynku socjalnego dla OSP w Dąbiu, zakupów inwestycyjnych
dla GOK-u w Gródkowie, projektu parkingu i otoczenia stadionu w Dąbiu.
5) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2016 – 2036.
Pani Skarbnik oznajmiła, że zmiana WPF obejmuje uaktualnienie kwot dochodów
i wydatków budżetu na 2016 rok oraz wprowadzenie w załączniku przedsięwzięć zadań pn.
„budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary” realizowanego w ramach RPO Woj.
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Śląskiego.
W dalszej części posiedzenia Komisji, Pani Skarbnik poprosiła o wprowadzenie do
porządku obrad Sesji projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do konkursu na
etatowego Członka Kolegium Regionalnej izby Obrachunkowej w Katowicach.
6) Nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzyżowice.
Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, że projekt uchwały dotyczy nadania
nazwy drodze wewnętrznej na terenie Gminy w miejscowości Strzyżowice, która zaliczona jest do
kategorii dróg publicznych, zaś działka na której jest zlokalizowana stanowi własność Skarbu
Państwa.
Członkowie Komisji Oświaty zaproponowali nazwę: ulica Szybowa.
7) Zmiany uchwały Nr XIV/152/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu
mieszkalnego z 67/150 części udziału w częściach wspólnych budynku i przynależnym budynkiem
gospodarczym wraz z 67/150 części udziału w działce gruntu nr 360/4, położonej w Dąbiu
ul. Dolna 31.
Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła projekt uchwały, wyjaśniając, iż jest to
konieczność uwarunkowania udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz
z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w działce gruntu.
8) Zmiany Uchwały Nr X/97/2015 Rady Gminy Psary z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie
wynajęcia nieruchomości oznaczonej numerem działki 167/6, zabudowanej budynkiem położonej
w Górze Siewierskiej, stanowiącej zasób gminny.
Przewodnicząca Komisji Oświaty oznajmiła, iż nastąpiła korekta powierzchni działki ozn.
nr 167/6, w celu konieczności poszerzenia drogi pożarowej dla OSP w Górze Siewierskiej.
Wolne wnioski:
–

Pani Krystyna Kluszczyk zwróciła uwagę na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek

oświatowych, gdzie powrót ze szkoły odbywa się po godzinie 15:00, gdzie ich zajęcia kończą
o godz. 12:30. Nadmieniła, aby przewoźnik dostosował się do tej formy, by te dzieci nie musiały
tak długo czekać w szkole.
Pani Sekretarz wyjaśniła, iż umowa z obecnym przewoźnikiem kończy się w czerwcu
i w lipcu zostanie ogłoszony nowy przetarg na dowóz dzieci. W przetargu zostały rozpisane
określone wymagania, a dodatkowe zapisy wiążą się z dodatkowymi kosztami.
–

Pani Joanna Kruszewska poddała pod rozwagę wprowadzenie regulaminu na terenie

cmentarza w Strzyżowicach (w nowej części) w sprawie usankcjonowania odstępów pomiędzy
grobami.
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Przewodnicząca Komisji Oświaty wobec wyczerpania tematów, zakończyła obrady. Na tym
posiedzenie zakończono.

Grażyna Polasiak
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Ochrony Środowiska

Podpisy Członków Komisji:
1.

Krystyna Kluszczyk

-

.........................................................

2.

Anna Gwiazda

-

….....................................................

3.

Joanna Kruszewska

-

........................................................…

4.

Krzysztof Dulko

-

…...................................................…

5.

Wiesław Zarychta

-

.….….…..….….…..…..…..….…….

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha
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