ROIV.0012.2.5.2016

Protokół nr 15/16
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska
w dniu 24 maja 2016r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Gminy w Psarach w godzinach od 14:30 do
godz. 16:30. W posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych.
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 Adam Adamczyk

-

Członek Komisji,

6.

Pan Krzysztof Dulko

-

Członek Komisji,

7.

Pan Wiesław Zarychta

-

Członek Komisji,

Pan Tomasz Sadłoń

-

Wójt Gminy Psary,

Pani Marta Szymiec

-

Zastępca Wójta Gminy Psary,

Pani Mirella Barańska – Sorn

-

Sekretarz Gminy Psary,

Pani Joanna Przybyłek

-

Skarbnik Gminy Psary,

Pan Jacenty Kubica

-

Przewodniczący Rady Gminy Psary,

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. Realizacja opieki zdrowotnej na terenie gminy – przedstawienie sprawozdania gminnych
służb medycznych.
2. Wnioski wynikające z realizacji pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w bieżącym
roku szkolnym.
3. Informacja o kosztach ogrzewania obiektów gminnych w sezonie grzewczym 2015/2016.
4. Przebieg prac projektowych dotyczących planowanych inwestycji.
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5. Prace remontowe planowane podczas przerwy wakacyjnej w placówkach oświatowych.
6. Analiza materiałów na sesję.
7. Sprawy bieżące.
Ad. 7 - Sprawy bieżące:
W sprawach bieżących zostały poruszone następujące kwestie:
1.

Pani Krystyna Kluszczyk zwróciła uwagę na utrudniony wyjazd z Góry Siewierskiej
w kierunku Stzyżowic – skrzyżowanie z drogą wojewódzką (m.in. gałęzie drzew przy boisku)

2.

Pani Anna Gwiazda zwróciła uwagę na umowę w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt,
która nie przewiduje zabierania rannych zwierząt.
Pani Anna Kotela – Kierownik Ref. Przedsięwzięć Publicznych wyjaśniła, że umowa
przewiduje opiekę nad zwierzętami w wypadku drogowym.

3.

Pani Anna Gwiazda ponowiła interpelację w sprawie umieszczenia znaków drogowych na
ul. Kolejowej w Psarach.

4.

Pan Adam Adamczyk: poprosił o szersze wykaszanie zakrętów przy ul. Dolnej w Dąbiu (przy
agronomówce)

5.

Pani Joanna Kruszewska: w imieniu mieszkańca z ul. Belnej w Strzyżowicach zgłosiła fetor
z szamba sąsiada. Zapytała, czy pracownik Urzędu Gminy może odbyć wizję w terenie w tym
zakresie.

6.

Pani Grażyna Polasiak: w imieniu mieszkańców Brzękowic Wału poprosiła o poszerzenie pasa
drogowego.
Przystąpiono do omawiania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B.J.

o przejęcie na rzecz Gminy Psary wybudowanego odcinka wodociągu.
Pan Łukasz Siwczyk – Dyrektor ZGK w Dąbiu przedstawił treść pism, które wpłynęły do
Zakładu Gospodarki Komunalnej. Nadmienił, iż w gminie obowiązuje regulamin budowy
i przekazania na rzecz Gminy Psary sieci wodociągowej przez prywatnych Inwestorów który mówi
na jakich zasadach odbywa się procedura budowy i przekazania sieci przez prywatnych
Inwestorów.
Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, iż skarga była rozpatrywana przez
radnych na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
Ad.1 - Realizacja opieki zdrowotnej na terenie gminy – przedstawienie sprawozdania gminnych
służb medycznych.
Pani Grażyna Polasiak – Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła informację
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dotyczącą realizacji opieki zdrowotnej nad mieszkańcami z terenu gminy. Przeprowadzane były
akcje profilaktyczne badania mammograficzne, badania przepływów żylnych kończyn dolnych,
badanie słuchu, badania poziomu cukru, badania spirometryczne i badania osteoporozy. Trwają
negocjacje w sprawie warunków przeprowadzenia innych akcji zdrowotnych.
Ad.2 - Wnioski wynikające z realizacji pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w bieżącym
roku szkolnym.
Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, że spectrum zajęć pozalekcyjnych jest
bardzo obszerne. Są to m.in. zajęcia: wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów, kółka
matematyczne, fizyczne, biologiczne, plastyczne, muzyczno – ruchowe, chemiczne, czytelnicze,
historyczne, logopedyczne, SKS, sportowe, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne.
Przewodnicząca Komisji Oświaty dodała, iż z przedstawionego materiału wynika, że prowadzone
zajęcia wspomagają harmonijny rozwój intelektualny dzieci, ich uzdolnienia, zainteresowania,
wspierają ciekawość, aktywność, samodzielność, a także kształtują wiadomości i umiejętności,
które są bardzo ważne w edukacji szkolnej. Doskonalą sprawność manualną, kształcą
spostrzegawczość, inspirują do działania.
Podczas rozmów dotyczących planów nauczania w przyszłym roku szkolnym rodzice sugerowali
zwiększenie ilości pozalekcyjnych zajęć z gimnastyki korekcyjnej i logopedii, robotyki, zajęć
ruchowych, lekkoatletycznych, piłki nożnej, przyrodniczych, z języka angielskiego.
Ad.3 - Informacja o kosztach ogrzewania obiektów gminnych w sezonie grzewczym 2015/2016.
Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, iż radni otrzymali zestawienia zużycia i
kosztów za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz śmieci i fekaliów w budynkach gminnych oraz
w poszczególnych placówkach gminnych i oświatowych.
Ad.4 - Przebieg prac projektowych dotyczących planowanych inwestycji.
Przewodnicząca Komisji Oświaty oznajmiła, iż zostały przedstawione 32 projekty
planowanych inwestycji.
Głos zabrała Pani Marta Szymiec – Zastępca Wójta która nadmieniła, że przedstawione dane
już są nieaktualne, gdyż należy jeszcze dodać kolejne 6 zadań, nie mówiąc o otwarciu ofert na inne
zadania inwestycyjne.
Ad.5 - Prace remontowe planowane podczas przerwy wakacyjnej w placówkach oświatowych.
Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła informację na temat organizacji prac
remontowych w placówkach oświatowych w przerwie wakacyjnej, gdzie w większości zostaną
przeprowadzone remonty sali i naprawy bieżące, a także malowanie niektórych sal lekcyjnych oraz
prace porządkowe na terenach placów zabaw.
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Ad.6 - Analiza materiałów na sesję.
2.

Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, że w związku ze zmianą przepisów należy

podjąć uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
3.

Zmieniająca uchwałę nr XVIII/200/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Będzińskim w sprawie
powierzenia Gminie Psary prowadzenia zadania pn. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa
budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni dróg gminnych i powiatowych w związku
z projektowaną budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Psary.
Pani Marta Szymiec – Zastępca Wójta Gminy Psary poinformowała, iż zmiana uchwały
nr XVIII/200/2016 z 28 kwietnia 2016r. w przedmiotowej sprawie ma na celu uwzględnienie
w uchwale konieczności zabezpieczenia środków finansowych na sfinansowanie zadania w latach
2016-2018 zgodnie z planowanym terminem realizacji zadania.
4.

Zmieniająca uchwałę nr XVI/172/2016 Rady Gminy Psary z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na pomoc finansową dla powiatu będzińskiego.
Pani Marta Szymiec – Zastępca Wójta Gminy Psary wyjaśniła, iż przedstawiony projekt
uchwały ma na celu rozszerzenie katalogu zadań inwestycyjnych planowanych przy drodze
powiatowej 4719S – ul. Pocztowa w Dąbiu o następujące pozycje: budowa chodnika przy drodze
powiatowej 4719S – ul. Pocztowa w Dąbiu, przebudowa drogi powiatowej 4718S – ul. Sosnowa,
Dębowa w Preczowie.
Głos zabrała Pani Krystyna Kluszczyk która zapytała o pkt dotyczący przebudowy drogi
powiatowej 4787S od km 0 +000 do km 2+050 – przebudowa chodnika w ul.Wiejskiej w Sarnowie,
gdzie zostały podane dane szczegółowe, natomiast takich zapisów nie ma w innych pozycjach.
Pani Urszula Pawlik – Naczelnik Wydz. Inwestycji i Rozwoju wyjaśniła, że projekt uchwały
dotyczy wprowadzenia tylko 2 dodatkowych zadań inwestycyjnych w pkt 10 i 11, natomiast
pozostała część nie została zmieniona i została podjęta uchwałą przez radnych 25 lutego 2016r.
Ponadto, powiat będziński jest już po przetargu na wybór wykonawcy i tytuł został powielony
z dokumentacji przetargowej.
5.

Wyrażenia zgody na wynajem na okres 1 roku lokalu użytkowego mieszczącego się

w budynku byłej szkoły podstawowej w Malinowicach, na podstawie kolejnej umowy zawieranej
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Pan Wójt przedstawił projekt uchwały, do którego nie wniesiono uwag.
6.

Wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Psary darowizny nieruchomości ozn. nr działki
4

387/9, k.m.2 o powierzchni 0,0629 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sarnów stanowiącej
własność Powiatu Będzińskiego, na realizację zadań publicznych.
Pani Anna Kotela – Kierownik Ref. Przedsięwzięć Publicznych objaśniła, że działka ozn.
387/9 w Sarnowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako
drogi publiczne o funkcji ulic lokalnych wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej i zostanie
wykorzystana pod poszerzenie gminnej drogi publicznej ul. Źródlanej w Sarnowie.
7.

Nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości ozn. nr działki 2546/9 położonej w Psarach,

stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych
S.A w Warszawie.
Pani Anna Kotela – Kierownik Ref. Przedsięwzięć Publicznych wyjaśniła, że
przedstawiona w projekcie uchwały działka, stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu
wieczystym PKP S.A. zostanie nabyta, celem zagospodarowania przestrzeni komunikacyjnej.
8.

Zmian w budżecie gminy na 2016r.
Pani Joanna Przybyłek – Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany w planie dochodów

i wydatków wynikają ze zmian klasyfikacji budżetowej w dziale 852 na realizację programu 500+
oraz konieczności dostosowania kwoty subwencji oświatowej na rok 2016 – do danych
Ministerstwa Finansów. Zwiększenie w planie dochodów i wydatków budżetu wynikają
z wpływów środków z kar umownych oraz darowizn w postaci pieniężnej.
9.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2016-2036.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy uaktualnienie kwot dochodów

i wydatków budżetu na 2016r. oraz wprowadzenie w załączniku przedsięwzięć zadania pod nazwą
kompleksowa modernizacja obiektu sportowego w Sarnowie.
10. Zmiany uchwały Nr XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Psary.
Pani Anna Kotela – Kierownik Ref. Przedsięwzięć Publicznych oznajmiła, że projekt
uchwały dotyczy wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Nr XIV/152/2011 z 22 grudnia
2011r. poprzez wprowadzenie zapisu „dochód brutto wszystkich członków gospodarstwa
domowego w przeliczeniu na jednego członka rodziny osiągnięty przez okres 3 miesięcy
poprzedzających kwalifikację wniosków nie przekracza 120% najniższej emerytury brutto na
członka gospodarstwa wieloosobowego i 150% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie
jednoosobowym”.
11. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa na rzecz realizacji projektu „Zakup
ciężkiego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowicach w ramach
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Pan Wójt poinformował, iż ten projekt uchwały nie będzie wprowadzany na czwartkowej
Sesji Rady Gminy Psary, gdyż nie ma możliwości podjęcia umowy partnerstwa z PSP w Będzinie
w tym zakresie, aby móc ubiegać się o dofinansowanie projektu pn. „zakup ciężkiego samochodu
bojowego dla OSP w Strzyżowicach” z Unii Europejskiej.
Wolne wnioski:
–

Członkowie Komisji Oświaty podjęli dyskusję w sprawie szaty graficznej sztandaru Gminy.

–

Pani Krystyna Kluszczyk ponowiła interpelację w sprawie wycinki 2 drzew przy krzyżu

w Górze Siewierskiej.
–

Przewodnicząca Komisji Oświaty pogratulowała Panu Wójtowi otrzymania statuetki

„Innowator 2016” w kategorii „innowacje społeczne” za promocję działań międzypokoleniowych
oraz wsparcie działalności sieci Uniwersytetów Dziecięcych oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
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.

Adam Adamczyk

-

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

5.

Krzysztof Dulko

-

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

6.

Wiesław Zarychta

-

.….….…..….….…..…..…..….…….

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha
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