ROIV.0012.2.9.2017

Protokół nr 30/17
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska
w dniu 24 października 2017r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Gminy w Psarach w godzinach od 14:30 do
godz. 15:30. W posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych.
1.

Pani Grażyna Polasiak

-

Przewodnicząca Komisji,

2.

Pani Krystyna Kluszczyk

-

Zastępca Przewodniczącej 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 Łukasz Siwczyk

-

Dyrektor ZGK w Dąbiu,

Pani Urszula Pawlik

-

Pani Anna Kotela

-

Pan Rafał Kubik

-

Pan Karol Poznar

-

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

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.2016r. do
X.2017r.
2. Wnioski wynikające z realizacji prac społecznie użytecznych.
3. Plany inwestycyjne na 2018r.
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4. Realizacja programów pro – ekologicznych.
5. Stopień wykorzystania funduszu sołeckiego za rok 2017 i założenia na rok 2018.
6. Analiza materiałów na sesję.
7. Sprawy bieżące.
Ad. 7 - Sprawy bieżące:
W sprawach bieżących zostały zgłoszone następujące sprawy:
1. Pan Adam Adamczyk: zgłosił obniżoną latarnię uliczną przy przystanku autobusowym Dolna
77 w Dąbiu, w kierunku na Dąbie Chrobakowe.
2. Pani Joanna Kruszewska:
- poinformowała o braku odpowiedzi na pismo w sprawie zamontowania progów zwalniających lub
zamontowania znaku drogowego „zakaz parkowania na poboczu” na ul. Szopena w Strzyżowicach.
- poinformowała, iż w momencie wykonywania alejek na cmentarzu w Strzyżowicach wykonawca
podkopał pod grobem. Poprosiła o zabezpieczenie ziemi pod grobem, by się nie wypłukiwała.
3. Pani Krystyna Kluszczyk:
- zapytała, czy jest możliwość wglądu do umowy dotyczącej budowy pierwszego etapu chodnika
(dot. zasiania trawy).
Pan Łukasz Siwczyk – Dyrektor ZGK wyjaśnił, iż prawdopodobnie w przedmiarze robót był
zapis dotyczący humusowania z obsianiem trawy. Dodał, iż trudne jest do udowodnienia, czy
wykonawca tam nie zasiał trawy. Pan Dyrektor uzupełnił wypowiedź, iż większym problemem jest
utrzymanie pobocza przez Powiatowy Zarząd Dróg.
Kontynuując Pani Krystyna Kluszczyk:
- zwróciła się z prośbą przeglądu chodnika (I fragmentu) oraz poinformowanie Jej o wizji.
4. Pani Anna Gwiazda:
- w imieniu mieszkańców podziękowała za wykonanie prac na ul. Wspólnej w Psarach.
5. Pani Grażyna Polasiak zwróciła się z prośbą:
- wystosowania pisma do Tauron-u o przycięcie gałęzi drzew przy Poddzwonku,
- przeanalizowania kwestii zainstalowania monitoringu placu zabaw w Goląszy Dolnej
- w imieniu mieszkańców Poddzwonka o zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie gminy
środków finansowych na utwardzenie drogi przy kapliczce oraz zainstalowanie dodatkowego
punktu oświetleniowego - prośba o pisemną odpowiedź.
W dalszej części posiedzenia Komisji, Członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie protokół
z posiedzenia Komisji Oświaty z miesiąca września br.
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Ad.1 - Realizacja interpelacji i wniosków zgłaszanych przez radnych w okresie od X.2016r. do
X.2017r.
Pani Grażyna Polasiak – Przewodnicząca Komisji Oświaty oznajmiła, iż radni otrzymali
informację o realizacji interpelacji, a także o sposobie jej załatwienia.
Głos zabrała Pani Anna Gwiazda która podziękowała za rzetelnie przygotowany materiał.
W dalszej części posiedzenia Komisji:
- Pani Krystyna Kluszczyk zwróciła uwagę na kwestię nacisku na mieszkańców którzy nie dbają
o ogrodzenia swoich posesji (mury) – spadające kamienie na drogę – wjazd od strony Kościuszki
po prawej stronie.
Ad.2 - Wnioski wynikające z realizacji prac społecznie użytecznych.
Pani Grażyna Polasiak – Przewodnicząca Komisji Oświaty oświadczyła, iż Członkowie
Komisji otrzymali informację na w/w temat z której wynika, że w ramach organizacji prac
społecznie użytecznych osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są
aktywizowane zawodowo. W ramach tych prac jest większa możliwość utrzymania porządku
i czystości na placach: zabaw, siłowni, w parkach, wokół obiektów gminnych oraz na terenie
budynku Ośrodka Pomocy Społecznej a także Ośrodka Kultury w Sarnowie.
Ad.3 - Plany inwestycyjne na 2018r.
Temat przeniesiony na listopad 2017r.
Ad.4 - Realizacja programów pro – ekologicznych.
Przewodnicząca

Komisji

Oświaty

przedstawiła

informację

na

w/w

temat

z wyszczególnieniem realizowanych programów pro – ekologicznych z podaną kwotą
dofinansowania:
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary,
- Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary
- Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary
- Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych
źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy
- Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary
- „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Psary.
Ad.5 - Stopień wykorzystania funduszu sołeckiego za rok 2017 i założenia na rok 2018.
Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła informację na temat stopnia realizacji zadań
w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. z podziałem na każde sołectwo oraz zgłoszonych
propozycji na rok 2018.
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Uwag nie wniesiono.
Pkt. 6 – Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
1.
2.
3.

Zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXI/341/2017 Rady Gminy Psary z dnia 21 czerwca
2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na II półrocze 2017r.
Zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXI/342/2017 Rady Gminy Psary z dnia 21 czerwca
2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017r.
Zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXI/344/2017 Rady Gminy Psary z dnia 21 czerwca
2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony
Środowiska na II półrocze 2017r.
Przewodnicząca Komisji Oświaty wyjaśniła, iż przedstawione projekty uchwał dotyczą

zmian w planach pracy: Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty oraz Rady Gminy na II półrocze
2017r. poprzez przeniesienia z października br. na listopad br. tematu dotyczącego założeń
inwestycyjnych na 2018r.
4.

Nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości oznaczonych numerami działek 590 i 604/1
położonych w Preczowie, stanowiących własność osób fizycznych.
Pan Wójt przedstawił objaśnił, iż w związku z planowaną w najbliższych latach inwestycją

dotyczącą budowy drogi dojazdowej do cmentarza parafialnego w Preczowie nabycie działek jest
niezbędne bowiem obecnie zlokalizowany jest na nich istniejący dojazd do cmentarza.
5.
6.

Wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Psary darowizny nieruchomości ozn nr działki
621/1 o powierzchni 0,0031 ha, położonej w Preczowie stanowiącej własność osób
fizycznych.
Procedury uchwalania budżetu gminy Psary oraz rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych do projektu budżetu gminy.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały, informując, że Regionalna Izba Obrachunkowa

w Katowicach stoi na stanowisku, że przyjęte przez Radę Gminy uchwały powinny zawierać tylko
i wyłącznie zapisy dotyczące m.in.: zakresu uchwały budżetowej.
7.
8.

Zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowania się
wieloletniej prognozy finansowej i wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury za I półrocze roku budżetowego.
Zmian w budżecie gminy na 2017r.
Pani Skarbnik poinformowała, iż zmian w planie dochodów budżetowych dokonano

w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.
Śląskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie projektu „upowszechnienie edukacji przedszkolnej
wśród dzieci w wieku 3 – 4 lat oraz poprawa jakości świadczonych usług w placówce wychowania
przedszkolnego na terenie gminy Psary” na kwotę 103 900,00 zł. Zmiany w planie wydatków
dotyczą wprowadzenia w/w projektu oraz dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.
9.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują

uaktualnienie kwot dochodów budżetu na 2017r. oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
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- aranżacja sali biesiadnej oraz modernizacja kuchni i pomieszczeń pomocniczych w budynku
remizy OSP w Preczowie,
- upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lat oraz poprawa jakości
świadczonych usług w placówce wychowania przedszkolnego na terenie gminy.
Wolne wnioski:
Poruszono następujące kwestie:
- Pani Joanna Kruszewska:
- poruszyła temat oświetlenia świątecznego w Strzyżowicach. Mieszkańcy proponują
umieszczenie takich iluminacji świątecznych wzdłuż drogi wojewódzkiej.
- zapytała o możliwość zagospodarowania działki za sklepem Fresh Market w Strzyżowicach.
- Pani Anna Gwiazda: zapytała o prace dotyczące projektowania kanalizacji w Gminie.
- Pani Krystyna Kluszczyk: nawiązała do fuzji dwóch klubów sportowych z terenu Gminy (Góry
Siewierskiej i Dąbia) i możliwości zwiększenia środków finansowych na ten cel.
- Pan Jacenty Kubica: przedstawił wniosek który wpłynął do Biura Rady w sprawie zmiany nazwy
ulicy Przygon.
Pani Grażyna Polasiak - 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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