ROIV.0012.2.10.2016

Protokół nr 21/16
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska
w dniu 20 grudnia 2016r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Gminy w Psarach w godzinach od 14:30 do
godz. 16:00. Nieobecny radny Adam Adamczyk. W posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych.
1.

Pani Grażyna Polasiak

-

Przewodnicząca Komisji Oświaty,

2.

Pani Krystyna Kluszczyk

-

Członek Komisji,

3.

Pani Joanna Kruszewska

-

Członek Komisji,

4.

Pan Krzysztof Dulko

-

Członek Komisji,

5.

Pan Wiesław Zarychta

-

Członek Komisji,

6.

Anna Gwiazda

-

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,

Pani Helena Warczok

-

Dyrektor GBP w Psarach,

Pani Anna Nagły

-

Dyrektor GOK w Gródkowie,

Pan Łukasz Siwczyk

-

Dyrektor ZGK w Dąbiu,

Pan Aleksander Koćwin

-

Pracownik OPS w Psarach,

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. Informacja o budżecie gminy na 2017r.
2. Oferta kulturalna zaplanowana przez GOK i GBP na 2017r.
3. Analiza założeń do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Przemocy na 2017r.
4. Wymiana sieci wodociągowej w 2016r. oraz plan na 2017r.
5. Opracowanie planu pracy Rady Gminy i Komisji stałych.
6. Informacja o kondycji finansowej gminy na koniec 2016r.
7. Analiza materiałów na sesję.
8. Sprawy bieżące.
Następnie Przewodnicząca poprosiła zebranych o pozwolenie na zmianę kolejności omawianych
punktów z powodu poszanowania czasu zaproszonych gości.
Ponadto zapytała radnych- Członków Komisji, czy zapoznali się z treścią protokołu z
listopadowego posiedzenia i czy wnoszą uwagi do jego treści. Żaden z zebranych nie wniósł uwag.
Następnie przystąpiono do omawiania zaplanowanych zagadnień w następującej kolejności:
Ad.4 - Wymiana sieci wodociągowej w 2016r. oraz plan na 2017r.
Pani Grażyna Polasiak – Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Członkowie Komisji
otrzymali informację na temat wymiany sieci wodociągowej w 2016r., planu na 2017r. oraz zakresu
prac związanych z wymianą sieci wodociągowej w 2017r. M in. zostały wykonane przyłącza do
nowego wodociągu w Psarach i Strzyżowicach w ilości 632. Kolejnym zadaniem był montaż
nowego reduktora w studni redukcyjnej na ul. Parkowej w Strzyżowicach. Dokonano zakupu i
montażu nowej lampy UV na źródle powierzchniowym w Górze Siewierskiej wraz z niezbędną
modernizacją sieci na ujęciu. Kolejnym zadaniem wykonanym przez prywatnego inwestora było
wybudowanie i przekazanie na majątek ZGK odcinka sieci wodociągowej w ul. Akacjowej
w Psarach. Ponadto, został wyremontowany odcinek sieci wodociągowej w Brzękowicach Górnych
przed pracami remontowymi dotyczącymi odcinka drogi gminnej od skrzyżowania z droga
powiatową do nr 56. Zostało także wykonane przyłącze do placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego
w Brzękowicach Górnych oraz zakupiono urządzenia monitorujące, regulujące ciśnienie oraz
sterujące pracą źródła SD1 w Dąbiu.
Następnie głos oddała Panu Łukaszowi Siwczykowi – Dyrektorowi ZGK, który
poinformował, iż zostały podpisane umowy na budowę i wymianę 5 odcinków sieci wodociągowej
wraz z przyłączami z podziałem na 3 zadania:
- zadanie nr 1 obejmujące budowę i wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w Malinowicach od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiejskiej do Dąbia ul. Pocztowa i Krótka,
- zadanie nr 2 obejmujące budowę i wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w Brzękowicach Dolnych – Goląszy Bisce – zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Parkowa,

- zadanie nr 3 obejmujące budowę i wymianę sieci wodociągowej w Malinowicach ul. Słoneczna –
Sarnów ul. Źródlana do DK 86, Psary ul. Polna i Gródkowska, Strzyżowice ul. Żwirowa.
Zakład zlecił również projekty budowy lub przebudowy wodociągów: Brzękowice Górne, Dąbie
Górne; Gródków ul. Wspólna, Pokoju i Górna; Malinowice ul. Bukowa i Słoneczna (druga linia
zabudowy); Preczów ul. Dębowa.
W dalszej części omówiono projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego
zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy
Psary nadwyżki środków obrotowych.
W tym punkcie-Pani Joanna Przybyłek – Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż przedłożony projekt
uchwały dotyczy przedłużenia okresu obowiązywania uchwały na kolejne lata, tj. 2017- 2021 w
zakresie zwolnienia Zakładu z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Psary nadwyżki środków
obrotowych.
Sprawy bieżące:
W sprawach bieżących zostały poruszone następujące kwestie:
1. Pani Anna Gwiazda poprosiła o:
- umieszczenie w gazecie gminnej informacji nt. kolejności odśnieżania dróg
2. Pani Krystyna Kluszczyk poinformowała o:
- Ślizgawce i zbierającej się kałuży przed furtką domu p. Jadwigi Nowak, odwodnienie terenu
3.

Pani Joanna Kruszewska poprosiła o:

- Przeanalizowanie kwestii umieszczenia progu zwalniającego lub znaków drogowych na ul.
Szopena (p. Sielski) ze względu na brak chodnika i brak możliwości przejścia na drugą stronę
ulicy.
Ad.2 - Oferta kulturalna zaplanowana przez GOK i GBP na 2017r.
Przewodnicząca Komisji Oświaty oznajmiła, iż Członkowie Komisji otrzymali szczegółowy
materiał dotyczący oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie oraz Gminnej
Biblioteki Publicznej w Psarach.
Głos zabrała Pani Anna Nagły – Dyrektor GOK w Gródkowie która przedstawiła ofertę
kulturalną Ośrodka, zawierającą szereg imprez rożnego rodzaju m.in.: spektakle teatralne, koncerty
(kolęd, kapeli góralskiej, operetkowy, muzyki chopinowskiej), kino plenerowe, festyny
w poszczególnych sołectwach, wycieczki (np. do Warszawy, Wrocławia, Kurozwęk), turnieje (np.
szachowy, tenisa stołowego), spotkania autorskie. Ponadto, jak co roku będą odbywać się
tradycyjne imprezy i święta patriotyczne, jak: Zapusty, Dzień Kobiet dla organizacji społecznych,
Gminny dzień dziecka, Barbórka, Mikołajki, Obchody Święta Niepodległości, Gminne Dożynki,
Święto Chleba, Festyn Pieczonego Ziemniaka.
Nowością jest międzynarodowy festiwal folklorystyczny zaplanowany w dniach 15 – 20 czerwca

2017r., w którym swój udział zapowiedziały zespoły z Rumunii, Włoch, Węgier.
W dalszej części posiedzenia Komisji, Pani Krystyna Kluszczyk zwróciła uwagę na bardzo
skromne warunki w świetlicy wiejskiej w Górze Siewierskiej, które poprawią się po remoncie
placówki.
W następnej kolejności swoje plany na 2017 rok przedstawiła Pani Helena Warczok –
Dyrektor GBP w Psarach, która powiedziała, iż podobnie jak w latach poprzednich najważniejsze są
działania mające na celu promocję czytelnictwa, Biblioteki i Gminy. Jest to związane z organizacją
przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, a oferta Biblioteki kierowana jest do
wszystkich grup społecznych. Dla dzieci i młodzieży organizowane będą spotkania autorskie,
warsztaty edukacyjne, warsztaty literacko – dziennikarskie, konkursy, lekcje biblioteczne,
Uniwersytet Dziecięcy. Dla dorosłych: koncerty okolicznościowe, spotkania promujące twórców z
terenu gminy, spotkania autorskie z pisarzami, spotkania z „ciekawymi ludźmi”, Festiwal Nordalia,
Psarski Kinomaniak – seanse filmowe. Pani Dyrektor nadmieniła, iż planowane są również
działania integracyjne jak: warsztaty plastyczne dla niepełnosprawnych oraz prezentacja twórczości
WTZ z Będzina (koncert, kiermasz, spotkania integracyjne).
Dodała, iż w rankingu Rzeczpospolitej psarska biblioteka uzyskała III miejsce wśród gmin
wiejskich woj. śląskiego.
Głos zabrała Pani Anna Gwiazda która zwróciła uwagę na brak podjazdów dla osób
niepełnosprawnych w placówkach kulturalnych, zwłaszcza w bibliotekach. Nadmieniła, iż warto
byłoby zdobyć dodatkowe środki unijne na ten cel (np.winda zewnętrzna).
Ad.3 - Analiza założeń do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Przemocy na 2017r.
Pan Aleksander Koćwin – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił informację
dotyczącą analizy założeń do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Przemocy na 2017r., gdzie głównymi założeniami programu jest kontynuacja
szeregu działań mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Głównym
zadaniem programów w 2017 roku w zakresie problemów alkoholowych w rodzinie i narkomanii
jest profilaktyka realizowana poprzez programy:
- program wczesnej profilaktyki uzależnień „cukierki” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Celem zajęć jest przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających
i zagrożeń z nimi związanych, kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznanymi,
rozwijanie u uczniów postawy szacunku i zaufania do szkolnego personelu pedagogicznego, jako
osób mogących udzielić wsparcia w problemach pojawiających się na terenie szkoły;
- program profilaktyczno – edukacyjno – sportowy „Żyj marzeniami a nie uzależnieniami” - dla
uczniów kl. IV – VI szkół podstawowych, podczas których młodzież otrzymuje wiedzę o realnych

konsekwencjach pojawiających się w momencie następstw używania alkoholu, dopalaczy,
narkotyków;
- organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i ich rodziny,
np. ferie zimowe „bez narkotyków”, wakacje na sportowo bez alkoholu, narkotyków i nikotyny
„uśmiech, słońce i ja”;
- edukacja młodzieży w zakresie szkód związanych z piciem alkoholu, braniem narkotyków,
dopalaczy

przez młodych ludzi poprzez program profilaktyczno – edukacyjno – sportowy

„trzeźwość młodość to twoja przyszłość – niećpam”;
- uczestnictwo w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach promujących zdrowy styl życia,
- organizowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży, które wpływają na ich rozwój umiejętności
interpersonalnych;
- zagospodarowanie czasu wolnego dorosłym i rodzinom z problemem alkoholowym poprzez
umożliwienie nieodpłatnego uczestnictwa w różnych formach aktywności, np. gminny turniej
w piłce nożnej, gminny turniej siatkówki, ogólnopolski zlot rodzin abstynenckich.
Ponadto, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach można skorzystać dwa razy w miesiącu
z bezpłatnych porad prawnych.
Głos zabrała Pani Krystyna Kluszczyk, która zapytała o zakres – specjalizację bezpłatnych
porad prawnych.
Pan Aleksander Koćwin odpowiedział, iż jest to prawo cywilne.
Głos zabrała Pani Anna Gwiazda która zwróciła uwagę, iż warto taką informację umiećscić
w gazecie gminnej, aby mieszkańcy wiedzieli o takiej możliwości skorzystania.
Przystąpiono do omawiania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Gminnego
Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz

Programu

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Psary.
Pan Aleksander Koćwin przedstawił projekt uchwały wyjaśniając, że podstawowym celem
programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów, ograniczanie szkód zdrowotnych
i społecznych osób uzależnionych, propagowanie zdrowego stylu życia bez używek, promowanie
postaw prospołecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Rozmiar
występujących problemów alkoholowych i narkomanii stanowi poważne zagrożenie dla
społecznego i ekonomicznego funkcjonowania mieszkańców Gminy. Szczególną uwagę należy
zwrócić na problem spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież. Dlatego ważnym elementem
programu są działania zmierzające do wyeliminowania picia alkoholu przez dzieci i młodzież.
W tym celu konieczne jest wdrażanie programów profilaktycznych i propagowanie zdrowego stylu
życia.
Ad.1 - Informacja o budżecie gminy na 2017r.

Pkt. 7 – Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie: budżetu gminy na 2017r.
Pan Wójt poinformował, iż budżet na rok 2017 to budżet zrównoważony i bardzo ambitny,
który przewiduje podział środków finansowych we wszystkich obszarach działalności gminy,
w tym 1 mln złotych na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych. Całość
wydatków inwestycyjnych opiewa na kwotę ok. 21 990 000,00 zł. Dochody opiewają na kwotę
48 270 206,95 zł, z czego 40 652 204,90 to dochody bieżące, 7 618 002,05 zł dochody majątkowe.
Wydatki w łącznej kwocie 58 998 290,45 zł, z czego 36 704 691,78 zł to wydatki bieżące,
a 22 293 598,67 zł to wydatki majątkowe. Ustala się limit na sfinansowanie przejściowego deficytu
budżetu w kwocie 2 000 000 zł, a także dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na
łączną kwotę 2 291 000 zł, z tego 1 508 000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i 783 000 zł dla
Gminnej Biblioteki Publicznej.
Pan Wójt zwrócił uwagę na załączniki do uchwały budżetowej, które m.in. zawierają dochody,
wydatki, wydatki inwestycyjne, plan dochodów własnych jednostek budżetowych, plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, dotacje udzielane z budżetu
w 2017r. Nadmienił iż szczegółowa prezentacja budżetu gminy na 2017r. zostanie przedstawiona na
sesji Rady Gminy Psary.
Ad.5 - Opracowanie planu pracy Rady Gminy i Komisji stałych.
Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła Członkom Komisji propozycję planu pracy
Komisji na I półrocze 2017r. do której nie wniesiono uwag.
Ad.6 - Informacja o kondycji finansowej gminy na koniec 2016r.
Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, iż radni otrzymali informację na w/w
temat, do której nie wniesiono uwag.
Ad 7- Analiza materiałów na sesję.
Pkt. 7 – Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
1. Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Psary.
Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła projekt uchwały, wyjaśniając, że
w budżetach szkół wyodrębniono środki finansowe 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: studia magisterskie, podyplomowe, uzupełniające, kursy
kwalifikacyjne i doskonalące o specjalnościach: terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji,
logopedia, terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią, nauczanie j.angielskiego
w edukacji przedszkolnej, autyzm, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe –
diagnoza i terapia, wychowanie fizyczne, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno – ruchowym
dzieci, j.angielski.

2. Wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowych stanowiących
mienie komunalne gminy położonych w obrębie Preczów, Malinowice, Sarnów, Psary,
Brzękowice Wał, Góra Siewierska, Strzyżowice na podstawie kolejnych umów zawartych na czas
oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Uwag nie wniesiono.
3. Zmian w budżecie gminy na 2016r.
Pani Joanna Przybyłek – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały, objaśniając, że
zmian w budżecie gminy dokonano w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb w ramach
realizowanych zadań inwestycyjnych i bieżących.
4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2016 – 2036.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy uaktualnienia kwot dochodów
i wydatków budżetu na 2016r. oraz wprowadzenie zmian dokonanych w budżecie gminy.
5. Zgłoszenia kandydata do konkursu na etatowego Członka Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach.
Uwag nie wniesiono.
6. Zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej
z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Psary nadwyżki środków obrotowych.
Uwag nie wniesiono.
7. Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na I półrocze 2017r.
Uwag nie wniesiono.
8. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017r.
Uwag nie wniesiono.
9. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na
I półrocze 2017r.
Uwag nie wniesiono.
10. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na
I półrocze 2017r.
Uwag nie wniesiono.
11. Zmiany uchwały nr XXIV/267/2016 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2017r. oraz określenia wzoru informacji
i deklaracji podatkowej.
Pani Skarbnik objaśniła, iż projekt zmiany uchwały dotyczy wykreślenia z jej pierwotnej
wersji „zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli”.
12. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2017-2037.
Uwag nie wniesiono.
Wolne wnioski:
W dalszej części posiedzenia Komisji poruszono temat:
– termomodernizacji byłej szkoły w Górze Siewierskiej,
– reformy edukacji.
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
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Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha

