OIV.0012.2.4.2017

Protokół nr 25/17
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska
w dniu 25 kwietnia 2017r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Gminy w Psarach w godzinach od 14:30 do
godz. 15:30. Nieobecni: radna Grażyna Polasiak, radny Adam Adamczyk. W posiedzeniu
uczestniczyło 5 radnych.
1.

Pani Krystyna Kluszczyk

-

Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty,

2.

Pani Anna Gwiazda

-

Członek Komisji,

3.

Pani Joanna Kruszewska

-

Członek Komisji,

4.

Pan Krzysztof Dulko

-

Członek Komisji,

5.

Pan Wiesław Zarychta

-

Członek Komisji,

Pan Tomasz Sadłoń

-

Wójt Gminy Psary,

Pani Marta Szymiec

-

Zastępca Wójta Gminy Psary,

Pani Joanna Przybyłek

-

Skarbnik Gminy Psary,

Pan Jacenty Kubica

-

Przewodniczący Rady Gminy Psary,

Pan Lukasz Siwczyk

-

Dyrektor ZGK w Dąbiu,

Pani Anna Kotela

-

Pan Karol Poznar

-

Pan Rafał Kubik

-

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

oraz

Posiedzenie Komisji prowadziła Pani Krystyna Kluszczyk – Zastępca Przewodniczącej
Komisji, która powitała gości, a następnie przedstawiła porządek posiedzenia obejmujący:
1. Ocena bezpieczeństwa mieszkańców gminy w oparciu o działalność Policji.
2. Stan techniczny nawierzchni dróg gminnych po okresie zimowym.
3. Przebieg realizacji uchwały o utrzymaniu czystości w gminie.
4. Postęp prac związanych ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania.
5. Sprawy bieżące.
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Sprawy bieżące:
W sprawach bieżących zostały poruszone następujące kwestie:
1. Pani Joanna Kruszewska: w imieniu mieszkańców i rodziców dzieci zwróciła się z prośbą
wymiany piasku na placu zabaw w Strzyżowicach.
2. Pani Krystyna Kluszczyk zapytała o kwestię ul. Górnej w Górze Siewierskiej.
Pan Wójt wyjaśnił zarzut mieszkańca w tej kwestii i poinformował, że wraz z wykonawcą
odbyły się odwierty, które nie potwierdziły aby konstrukcja była niezgodna z projektem który
wówczas był realizowany.
Gos zabrał Pan Lukasz Siwczyk – Dyrektor ZGK który uzupełnił wypowiedź, że w ramach
bieżącego naprawiania zostaną poprawione krawężniki oraz poprawiona część asfaltu, która
popękała.
Kontynuując, Pani Krystyna Kluszczyk:
- zapytała: kiedy rozpoczną się prace przy OSP w Górze Siewierskiej.
Pan Wójt odpowiedział, że w dniu dzisiejszym zostało podpisane zapotrzebowanie na
udzielenie zamówienia publicznego. Trwają prace nad specyfikacją istotnych warunków
zamówienia publicznego.
Ponadto, Pan Wójt objaśnił zakres prac jaki będzie przewidziany do realizacji: budynek wraz z jego
odwodnieniem.
Ad.1 - Ocena bezpieczeństwa mieszkańców gminy w oparciu o działalność Policji.
Pani Krystyna Kluszczyk – Zastępca Przewodniczącej Komisji przedstawiła tabelę
obrazującą liczbę przestępstw ujawnionych na terenie gminy w latach 2015-2016. Nadmieniła, iż
przedstawiony materiał nie zawiera szczegółowych danych np. co do rodzaju przestępstw.
Pan Wójt poinformował o wstępnej pozytywnej decyzji aby w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Psarach stworzyć możliwość czasowej pracy dla policjanta, polegający na stworzeniu rewiru
dzielnicowego na terenie gminy. Drugą wiadomością jest to, iż zostanie zainstalowany fotoradar na
drodze krajowej w okolicach skrzyżowania z ul. Jasną w Sarnowie.
Ad.2 - Stan techniczny nawierzchni dróg gminnych po okresie zimowym.
Pani Krystyna Kluszczyk – Zastępca Przewodniczącej Komisji oznajmiła, iż Członkowie
Komisji otrzymali szczegółową informację na w/w temat. Ogólnie stan techniczny dróg gminnych
uznaje się za zadowalający. W dalszej części posiedzenia Komisji zostały przedstawione remonty
cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją pod ciśnieniem z remontera oraz zlecenia
pozostałych remontów dróg, które są w trakcie przygotowywania.
Głos zabrał Pan Lukasz Siwczyk – Dyrektor ZGK który uzupełnił wypowiedź, iż aktualnie
prowadzone są prace na ul. Kolejowej w Psarach, a następnie w dalszej kolejności będą
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wykonywane kolejne nawierzchnie dróg.
W dalszej części posiedzenia Komisji:
–

Pani Krystyna Kluszczyk zapytała o termin prac drogowych realizowanych przez powiat

będziński.
Pan Dyrektor ZGK wyjaśnił, że PZD w Będzinie po odbytym przetargu przeznaczy 200 000
zl brutto na remonty dróg na terenie całego powiatu będzińskiego.
–

Pani Anna Gwiazda zwróciła uwagę, aby co jakiś czas w gazecie gminnej była umieszczana

informacja nt. statusu drogi, czy jest to gminna czy powiatowa.
Ad.3 - Przebieg realizacji uchwały o utrzymaniu czystości w gminie.
Pani Krystyna Kluszczyk – Zastępca Przewodniczącej Komisji przedstawiła, iż zgodnie z
zawartą umową firma Remondis Tarnowskie Góry Sp.zo.o realizuje usługę odbioru odpadów
komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości położonych
na terenie gminy, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wykonawca zajmuje się
prowadzeniem i obsługą Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do którego
mieszkańcy mogą dostarczyć następujące asortymenty odpadów: przeterminowane leki, zużyte
akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady zielone, w limicie do 100 kg
na rok od właściciela nieruchomości. W drugiej połowie kwietnia wśród mieszkańców zostaną
przeprowadzone kontrole dotyczące prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Podobnie
w przypadku przyjęcia zgłoszenia o nieprawidłowościach w odprowadzaniu ścieków ze zbiorników
bezodpływowych prowadzona jest kontrola pod względem realizacji obowiązku opróżniania
zbiorników na ścieki przez właścicieli nieruchomości. Ponadto, zgodnie z regulaminem utrzymania
czystości i porządku dwa razy do roku na terenie gminy przeprowadzana jest akcja odszczurzania.
Pani Anna Kotela – Kierownik Ref. Przedsięwzięć Publicznych w UG Psary wyjaśniła, że
akcją byli objęci właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy, łącznie z placówkami
oświatowymi, placówkami medycznymi itp. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia
powszechnej akcji odszczurzania na terenie gminy zostało podane do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
oraz zamieszczone na tablicach informacyjnych w sołectwach.
Kontynuując, Pani Krystyna Kluszczyk dodała, że Gmina zawarła również umowę z firmą
Juko Sp.zo.o z Zawiercia m.in. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zbieranie martwych
zwierząt i przekazywanie ich do utylizacji.
W dalszej części:
–

Pani Anna Gwiazda nawiązała do kwestii przekazywania wyłapanych zwierząt

właścicielom, gdy istnieje możliwość ich ustalenia. Zwróciła uwagę na kwestię czipowania psa,
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gdzie koszt nie jest taki duży i umieszczenia takiej informacji w gazecie gminnej.
Ad.4 - Postęp prac związanych ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania.
Pani Krystyna Kluszczyk – Zastępca Przewodniczącej Komisji poinformowała, iż trwają
prace dotyczące zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Psary i Gródków.
W chwili obecnej do publicznego wglądu wyłożone zostały projekty uchwal wraz z prognozami
oddziaływania na środowisko. Ponadto, odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi
rozwiązaniami w projektach planów. Do dnia 5 maja br. można składać uwagi do przedłożonych
projektów planów. Po tym czasie Radzie Gminy zostaną przedłożone projekty uchwal celem ich
zatwierdzenia.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty wobec wyczerpania tematów, zakończyła
obrady. Na tym posiedzenie zakończono.

Krystyna Kluszczyk
Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska

Podpisy Członków Komisji:
1.

Anna Gwiazda

-

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

2.

Joanna Kruszewska

-

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

3.

Krzysztof Dulko

-

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

4.

Wiesław Zarychta

-

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

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha
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