ROIV.0012.2.8.2016

Protokół nr 19/16
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska
w dniu 25 października 2016r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Gminy w Psarach w godzinach od 14:30 do
godz. 16:00. W posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych. Nieobecna radna Anna Gwiazda i Adam
Adamczyk.
1.

Pani Grażyna Polasiak

-

Przewodnicząca Komisji Oświaty,

2.

Pani Krystyna Kluszczyk

-

Członek Komisji,

3.

Pani Joanna Kruszewska

-

Członek Komisji,

4.

Pan Adam Adamczyk

-

Członek Komisji,

5.

Pan Krzysztof Dulko

-

Członek Komisji,

6.

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 Jacek Kołacz

-

Dyrektor PZZOZ w Będzinie,

Pani Agnieszka Sarnik

-

Kierownik OPS w Psarach,

Pan Łukasz Siwczyk

-

Dyrektor ZGK w Dąbiu,

Pani Anna Kotela

-

Kierownik Ref. Przedsięwzięć Publicznych,

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 interpelacji i wniosków zgłaszanych przez radnych w okresie od X.2015r. do
X.2016r.
2. Zakres prac zrealizowany przez osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych.
3. Propozycje

inwestycyjne

na

2017r.

oraz

możliwości

wsparcia

ich

pieniędzmi

pozabudżetowymi.
4. Możliwości pozyskania nieruchomości gruntowych od Skarbu Państwa oraz Agencji
Nieruchomości Rolnych.
5. Analiza materiałów na sesję.
6. Sprawy bieżące.
Sprawy bieżące:
W sprawach bieżących zostały poruszone następujące kwestie:
1.

Pani Joanna Kruszewska:

- poinformowała o ubytkach w jezdni na parkingu koło sklepu Fresh Market w Strzyżowicach
- zwróciła się z prośbą aby zobligować najemcę sklepu do uprzątnięcia terenu wokół sklepu Fresh
Market w Strzyżowicach (w szczególności od strony chodnika w kierunku straży i placu zabaw dla
dzieci)
2.

Pani Krystyna Kluszczyk:

- poprosiła o terminy naprawy drogi ul. Ogrodowej w Górze Siewierskiej oraz nakładki asfaltowej
na tej ulicy
- ponowiła interpelację w sprawie wycięcia krzewów wokół szkoły w Strzyżowicach
- zapytała o roboty naprawcze na ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej
- zapytała o wizję lokalną w sprawie usytuowania przystanku – przy wjeździe do Góry Siewierskiej
od strony Siemoni.
Pani Anna Kotela – Kierownik Ref. Przedsięwzięć Publicznych wyjaśniła, iż zostało
skierowane pismo do KZK GOP-u, gdyż są organizatorami i mogą zwołać wizję lokalną.
- podziękowała za wycinkę drzew przy krzyżu.
Wolne wnioski:
Pani Grażyna Polasiak – Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, iż radni
otrzymali pismo od pracowników szpitala w Będzinie. Korzystając z obecności Dyrektora PZZOZ
poprosiła o

przestawienie stanu faktycznego i wyjaśnienie co mogło leżeć u podstaw

sformułowania treści takiego pisma.
Następnie głos zabrał Pan Jacek Kołacz – Dyrektor PZZOZ w Będzinie który wyjaśnił, iż w
treści pisma zostały zawarte m.in. kwestie oddziału ginekologiczno – położniczego i noworodków,
negatywne opinie na temat tych oddziałów oraz zarzuty na temat braku jakichkolwiek remontów
w wymienionych oddziałach.
Pan Dyrektor zwrócił uwagę, iż przez ostatnich 5 lat oddział ten, miał problem z tzw. wizją
przyszłości. W dalszej części posiedzenia Komisji, Pan Dyrektor przedstawił sytuację szpitala,
także sytuację przeszłą. Poinformował także, iż z przeprowadzonej analizy wynika, że rentowność

oddziałów noworodków i wcześniaków w 2014 r. wynosiła – 92%, gdzie strata tego oddziału
wynosiła 566 tys zł. W 2015r. oddział ten miał rentowność na poziomie – 70%, przy stratach 460
tys zł. Oddział noworodków za 6 miesięcy 2016r. rentowność miał na poziomie – 95%, przy
stratach 288 tys zł. Pan Dyrektor wyjaśnił, iż ta analiza w oparciu o ilość odbytych porodów przez
ostatnie lata została przedstawiona na Zarządzie i Radzie Społecznej, która przyjęła projekt
uchwały mówiący o tym, iż oddział noworodków i wcześniaków można by zlikwidować, natomiast
oddział położniczo – ginekologiczny przekształcić w oddział ginekologiczny.
Pan Dyrektor wyjaśnił, iż oddział ginekologiczno – położniczy i noworodków średnio rocznie
generują straty na poziomie 1,5 mln zł. W związku z tym faktem, iż maleje liczba porodów, pod
znakiem zapytania staje sens inwestowania w remont oddziału ginekologiczno – położniczego
w Czeladzi i przeniesienie go w takim kształcie w jakim jest. Są to uchwały Rady Społecznej, które
mają moc opiniującą, a nie Rady Powiatu. Pan Dyrektor wyjaśnił, iż prowadzone są rozmowy
z NFZ, oraz wystąpienie konsultanta wojewódzkiego o rozważenie utrzymania działalności
oddziałów w takiej formie jak funkcjonowały dotychczas.
W dalszej części posiedzenia Komisji radni podjęli dyskusję.
Pani Grażyna Polasiak – Przewodnicząca Komisji Oświaty podziękowała Panu Dyrektorowi
za przybycie oraz przybliżenie sytuacji szpitala wszystkim radnym.
Ad.1 - Realizacja interpelacji i wniosków zgłaszanych przez radnych w okresie od X.2015r. do
X.2016r.
Pani Grażyna Polasiak – Przewodnicząca Komisji Oświaty oznajmiła, iż radni otrzymali
szczegółowy materiał na temat realizacji wszystkich zgłoszonych interpelacji w okresie od
października 2015r. do października 2016r.
Uwag nie zgłoszono.
Ad.2 - Zakres prac zrealizowany przez osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych.
Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, iż Ośrodek Pomocy Społecznej
w Psarach przedstawił informację na temat zakresu prac zrealizowanego przez osoby zatrudnione
w ramach prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne łącznie wykonywało 10 osób,
zajmując się w głównej mierze pracami porządkowymi na terenie Gminy. Prace organizowane były
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbiu.
Ad.3 - Propozycje inwestycyjne na 2017r. oraz możliwości wsparcia ich pieniędzmi
pozabudżetowymi.
Temat ten, został przeniesiony na listopad br.
Ad.4 - Możliwości pozyskania nieruchomości gruntowych od Skarbu Państwa oraz Agencji
Nieruchomości Rolnych.
Pani Anna Kotela – Kierownik Ref. Przedsięwzięć Publicznych w Urzędzie Gminy

przedstawiła prezentację multimedialną terenów w zakresie możliwości pozyskania ich od Skarbu
Państwa i ANR.
Wolne wnioski:
–

Pani Grażyna Polasiak – Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pismo

z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w sprawie negatywnego
zaopiniowania projektu sztandaru gminy Psary.
–

W dalszej części, zostały przedstawione pisma z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosków co do zmiany urzędowej nazwy
miejscowości Grodków na Gródków, Brzękowice Dolne część wsi Brzękowice Wał na Brzękowice
Dolne, Chrobakowe na Dąbie Chrobakowe, Dąbie – Swaty na Dąbie Górne, połączenia
miejscowości Goląsza Dolna i Goląsza Biska w jedną miejscowość Goląsza Dolna. Negatywnie
został zaopiniowany rodzaj miejscowości tj. Goląsza Biska, przysiółek wsi Goląsza.
Ad.5 - Analiza materiałów na sesję.
Pkt. 9 – Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
1. Zaliczenia drogi w miejscowości Brzękowice Wał do kategorii dróg gminnych oraz określenia
przebiegu tej drogi.
Uwag nie wniesiono.
2. Określenia warunków i trybu finansowania sportu w gminie Psary.
Uwag nie wniesiono.
3. Zmian w budżecie gminy na 2016r.
Pani Joanna Przybyłek – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały informując, że
zmiany w planie dochodów wynikają z konieczności wprowadzenia do budżetu dochodów z tytułu
zwrotu z budżetu państwa 30% wydatków funduszu sołeckiego z 2015r. oraz zmiany paragrafu
dofinansowania wyjazdu dzieci na „zielone szkoły”. Zmiany w planie wydatków bieżących
i inwestycyjnych spowodowane są dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.
4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2016 – 2036.
Pani Joanna Przybyłek – Skarbnik Gminy objaśniła, iż zmiana WPF obejmuje uaktualnienie
kwot dochodów i wydatków budżetu na 2016r. oraz skorygowanie zapisów załącznika nr 2 –
wykazu przedsięwzięć poprzez usunięcie limitu zobowiązań podwójnie wprowadzonego zadania
bieżącego „zakupu ciężkiego samochodu bojowego dla OSP w Strzyżowicach” ujętego również
w wydatkach inwestycyjnych.
5. Rozpatrzenia skargi Pana J.J. (uchwała wprowadzona)
Pani Grażyna Polasiak przedstawiła skargę, która wpłynęła do Biura Rady. Skarga ta, była
omawiana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i dotyczy braku dojazdu do drogi publicznej oraz
modernizacji ul. Łącznej w Psarach. Wyjaśniono radnym, jakie są możliwości dojazdu na działkę

Skarżącego.
Przewodnicząca Komisji Oświaty wobec wyczerpania tematów, zakończyła obrady.
Przypomniawszy radnym o terminie najbliższej sesji zamknęła posiedzenie.
Grażyna Polasiak

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Ochrony Środowiska

Podpisy Członków Komisji:
1.

Krystyna Kluszczyk

-

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

2.

Joanna Kruszewska

-

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

3.

Krzysztof Dulko

-

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

4.

Wiesław Zarychta

-

.….….…..….….…..…..…..….…….

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha

