ROIV.0012.2.3.2018

Protokół nr 35/18
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska
w dniu 26 marca 2018r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Gminy w Psarach w godzinach od 14:30 do
godz. 17:00. W posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych:
1.

Pani Grażyna Polasiak

-

Przewodnicząca Komisji,

2.

Pani Krystyna Kluszczyk

-

Zastępca Przewodniczącej Komisji,

3.

Pani Joanna Kruszewska

-

Członek Komisji,

4.

Pani Anna Gwiazda

-

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 Marcin Kaszuba

-

Pan Łukasz Siwczyk

-

Komendant
Komisariatu
w Wojkowicach,
Dyrektor ZGK w Dąbiu,

Pani Agnieszka Sarnik

-

Kierownik OPS w Psarach,

Pani Anna Kotela

-

Pan Rafał Kubik

-

Kierownik Ref. Przedsięwzięć Publicznych
w UG Psary,
Zastępca Kierownika Ref. Przedsięwzięć
Publicznych w UG Psary.

oraz

Policji

Posiedzenie Komisji prowadziła Pani Grażyna Polasiak – Przewodnicząca Komisji, która
powitała gości, a następnie przedstawiła porządek posiedzenia obejmujący:
1. Postęp prac przy projektowaniu sieci kanalizacyjnej w gminie.
2. Sprawozdanie Komendanta Gminnego OSP za 2017r.
3. Informacja o pracy Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017r.
4. Współpraca Urzędu Gminy z Policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom
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gminy.
5. Analiza materiałów na sesję.
6. Sprawy bieżące.
Ad. 6 - Sprawy bieżące:
W sprawach bieżących zostały zgłoszone następujące sprawy:
1.

Pani Joanna Kruszewska poprosiła o umieszczenie lustra przy wyjeździe z parkingu

kościelnego w Strzyżowicach (w stronę Wojkowic) oraz umieszczenie stojaków na rowery przed
kościołem.
2.

Pani Krystyna Kluszczyk:

a) zapytała o prace jakie są wykonywane na ul. Ogrodowej w Górze Siewierskiej.
Pan Łukasz Siwczyk – Dyrektor ZGK w Dąbiu odpowiedział, iż zarówno na ulicy
Ogrodowej i ulicy Górnej w Górze Siewierskiej w zeszłym tygodniu trwały intensywne
poszukiwania awarii wodociągowych, które zostały zlokalizowane i usunięte, a teren zostanie
uporządkowany.
b) ponowiła interpelację w sprawie przesunięcia toi toi-a usytuowanego przy domu cmentarnym
w kierunku lasu.
c) zapytała o kwestię zmiany organizacji ruchu na łączniku w Górze Siewierskiej.
3.

Pan Krzysztof Dulko zgłosił ubytek w chodniku przy wejściu do biblioteki w Psarach.
W dalszej części posiedzenia Komisji, Członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie protokół

z posiedzenia Komisji Oświaty z miesiąca lutego br.
Ad.4 - Współpraca Urzędu Gminy z Policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom
gminy.
Pani Grażyna Polasiak - Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, iż Członkowie
Komisji otrzymali informację z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie powiatu będzińskiego w roku 2017 oraz z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie o stanie bezpieczeństwa powiatu będzińskiego w zakresie
ochrony przeciwpożarowej za rok 2017.
Głos zabrał Pan Marcin Kaszuba – Komendant Komisariatu Policji w Wojkowicach który
przedstawił analizę na temat zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
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W dalszej części posiedzenia Komisji poruszono tematy:
a) Pan Krzysztof Dulko zwrócił uwagę na dobrą inicjatywę spotkań z mieszkańcami nt.
wzmożonych kradzieży czy wyłudzeń. Zaproponował organizowanie cyklicznych takich spotkań.
Pan Komendant wyjaśnił, iż spotkania takie dużo wnoszą i przyczyniają się do uzyskania
potrzebnych informacji. Dodał, że warto zapobiegać i jeśli tylko istnieje taka potrzeba to warto
podejmować takie inicjatywy.
Pan Komendant nadmienił, iż funkcjonuje również Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na
której można zgłaszać problemy, nanosić je na mapę oraz dokładać dokumentację zdjęciową, gdzie
w odpowiednim trybie sprawa jest realizowana.
b) Pani Krystyna Kluszczyk zwróciła uwagę na przyrost zdarzeń o charakterze przestępczym.
Zapytała, czy ilość pracowników zatrudnionych w Komisariacie Policji w Wojkowicach jest
wystarczająca.
Pan Komendant oznajmił, że na terenie Wojkowic nastąpił niewielki wzrost przestępczości,
tj. z 273 postępowań na 286, co jest wynikiem zmiany przepisów karnych dotyczących
niealimentacji. Należy zwrócić uwagę, na przestępstwa narkotykowe, gospodarcze gdzie wzrasta
liczba ujawnionych i stwierdzonych przestępstw. Z 270 przestępstw (tj. kradzieże, kradzieże
z włamaniem, bójki, pobicia, rozboje) w roku 2013 na 99; w rozbiciu na poszczególne gminy
(Bobrowniki, Wojkowice) i przy zdecydowanym zwiększeniu wykrywalności przestępstw. Pan
Komendant dodał, iż bardzo pozytywnie zostały ocenione działania dotyczące zapobiegania,
niedopuszczania do przestępstw przez Komendę Powiatową oraz Wojewódzką.
Jeśli chodzi o strukturę organizacyjną Komisariatu Policji w Wojkowicach to taka zmiana wymaga
akceptacji Komendy Wojewódzkiej, ale nie przewiduje się zwiększenia etatów. Dzięki staraniom
oraz inicjatywie Pana Wójta został zwiększony etat dzielnicowego na gminie.
c) Pan Jacenty Kubica :
- poprosił aby dzielnicowi gminni oprócz przejazdu samochodem od czasu do czasu przeszli po
gminie, gdyż mieszkańcy Ich nie znają.
- zwrócił uwagę na zabudowania naprzeciwko OSP Psary gdzie przebywa młodzież.
d) Pani Krystyna Kluszczyk zwróciła uwagę, aby na zebraniach wiejskich pojawiał się dzielnicowy.
Przewodnicząca Komisji Oświaty podziękowała Panu Komendantowi za przybycie oraz za
przygotowany materiał, który obrazuje m.in. podejmowane działania profilaktyczne np. na rzecz
bezpieczeństwa osób starszych; profilaktykę związaną z cyberprzestępczością prowadzoną na
płaszczyźnie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zarówno w trakcie
spotkań z uczniami oraz dyrekcją i pedagogami; tematykę handlu ludźmi realizowaną w formie
wykładów, profilaktykę w obszarze bezdomności i żebractwa a także działania obejmujące
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bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, w tym środkach komunikacji miejskiej.
Przewodnicząca Komisji Oświaty zwróciła uwagę na główne przyczyny wypadków drogowych
w 2017 roku którymi są: wypadki z winy kierującego (84,2%), wypadki z winy pieszego (9,5%),
wypadki ze skutkiem śmiertelnym z winy kierującego (9,5%), wypadki ze skutkiem śmiertelnym
z winy pieszego (3,1%).
Pan Komendant poruszył temat punktu przyjęć interesantów dla dzielnicowych na terenie
gminy.
Pan Wójt podziękował za dobrą współpracę z Gminą ale i za pomoc przy kontroli palenisk
u mieszkańców.
Ad.3 - Informacja o pracy Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017r.
Pani Agnieszka Sarnik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach poinformowała,
iż Ośrodek realizuje szereg programów, lokalnych programów zapobiegających wykluczeniu
społecznemu (m.in.: Klub Integracji Społecznej, Projekt Wioska Internetowa, Karta Dużej Rodziny,
Bezpłatny pakiet „Koperta życia”, Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Lokalny
program wsparcia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi „Nadzieja”), programów profilaktycznych
i promujących zdrowie (m.in.: program profilaktyczno – edukacyjny wczesnej profilaktyki
Cukierki, program profilaktyczno – edukacyjno – sportowy Żyj marzeniami a nie uzależnieniami,
mikołajkowy turniej piłki nożnej o puchar zdrowia, kampania profilaktyczno – edukacyjno –
sportowa dzieci gminy Psary „Trzeźwość, młodość to twoja przyszłość – niećpam”) a także
programów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W dalszej części, Pani Kierownik oznajmiła, iż budżet Ośrodka w 2017 roku wyniósł 9.880.154,70
zł, natomiast wykonanie 9.730.706,71 zł, co stanowi 98,49% planu budżetowego na 2017r. w tym:
zadania zlecone: 7 855 419,05 zł – 79% budżetu. W ślad za tymi środkami finansowymi wydawane
są decyzje administracyjne, których w 2017 roku zostało wydanych 1987.
Ponadto, 253 rodziny korzystały ze świadczeń pomocy społecznej co stanowi 4,6% liczby
mieszkańców.
Pani Kierownik poinformowała o nowych zadaniach realizowanych przez Ośrodek m.in.
zorganizowanie pikniku integracyjnego dla osób niepełnosprawnych; realizacja uchwały dot.
gminnego bonu żłobkowego, program 500+.
Przystąpiono

do

omawiania

projektu

uchwały

w

sprawie

zmiany

Uchwały

Nr XIII/134/2011 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/373/2017 Rady Gminy
Psary z dnia 31 sierpnia 2017r.
Pani Kierownik poinformowała, iż zmiany do statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
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w Psarach są wprowadzone w związku z realizacją zadań przewidzianych w wymienionych
ustawach.
Ad.5 - Analiza materiałów na sesję.
Pkt. 7 - Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Psary z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
Pani Agnieszka Sarnik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach przedstawiła
roczne sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny informując, że w 2017
roku zgodnie z postanowieniami sądu w rodzinach zastępczych przebywało 3 dzieci z terenu gminy.
W okresie sprawozdawczym w placówce opiekuńczo – wychowawczej (Dom Dziecka w Sarnowie)
przebywało jedno dziecko. Koszty finansowe za pobyt dziecka nie były ponoszone przez tutejszy
Ośrodek, gdyż dziecko było umieszczone w systemie pieczy zastępczej jeszcze przed
wprowadzeniem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2017r. było
zatrudnionych 2 asystentów rodziny na podstawie umów zleceń. Wsparciem asystenta rodziny
objęto 4 rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
Przewodnicząca Komisji Oświaty podziękowała na ręce Pani Kierownik wszystkim
pracownikom Ośrodka za pracę.
Ad.1 - Postęp prac przy projektowaniu sieci kanalizacyjnej w gminie.
Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, iż Członkowie

Komisji otrzymali

informację na w/w temat.
Głos zabrał Pan Wójt który uzupełnił informację, iż pracownicy Urzędu poszukują
możliwości pozyskania dotacji z różnych źródeł finansowania kanalizacji, gdyż jest to ogromne
przedsięwzięcie z którymi wiążą się bardzo duże koszty dla gminy.
Ad.2 - Sprawozdanie Komendanta Gminnego OSP za 2017r.
Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła sprawozdanie Komendanta Gminnego OSP
za 2017 rok.
Uwag nie wniesiono.
Ad.5 - Analiza materiałów na sesję.
Pkt. 8 – Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
1. Podziału Gminy Psary na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Psary.
Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła projekt uchwały, do którego radni nie wnieśli uwag.
2. Zmiany nazwy ulicy w miejscowości Strzyżowice.
Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, iż zgodnie z prośbą mieszkańców, na najbliższą
Sesję Rady Gminy Psary zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany
dotychczasowej nazwy ulicy Przygon w Strzyżowicach na ulicę Sportową.
3. Zmiany uchwały Nr XXXVIII/462/2018 Rady Gminy Psary z dnia 22 lutego 2018r.
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w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Będzińskim w sprawie
przekazania zarządzania drogami powiatowymi ul. Malinowicka w Psarach, ul. Kościelna
w Dąbiu i ul. Szopena w Górze Siewierskiej na czas realizacji inwestycji.
Pan Wójt poinformował, iż uchwała z 22 lutego 2018r. otrzyma brzmienie: w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia z powiatem będzińskim w sprawie przekazania zarządzania
drogami powiatowymi na czas realizacji inwestycji. Uchwała ta, pozwoli Gminie Psary na
rozszerzenie katalogu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę na drogach powiatowych
przebiegających przez teren Gminy Psary, a tym samym w znacznym stopniu poprawi warunki
życia mieszkańców. Ponadto, zostanie zawarte porozumienie z powiatem będzińskim w sprawie
powierzenia Gminie realizacji zadań:
- remont fragmentu nawierzchni drogi ul. Malinowickiej w Psarach
- remont fragmentu nawierzchni drogi ul. Kościelnej w Dąbiu
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej ul. Szopena w Górze
Siewierskiej
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej 4713S – ul. Belna
w Strzyżowicach
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 4782S w Brzękowicach
Górnych, Goląszy Górnej i Dąbiu Górnym
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4747S ul. Dolna w Dąbiu
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4783S w Goląszy Bisce
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4708S ul. Grodziecka
w Gródkowie
- przebudowa drogi powiatowej 3204S – budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Górze
Siewierskiej.
4. Uchylenia uchwały Nr XXXVIII/461/2018 Rady Gminy Psary z dnia 22 lutego 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na pomoc finansową dla powiatu będzińskiego.
Uwag nie wniesiono.
5. Zmian w budżecie gminy na 2018r.
Pani Skarbnik poinformował, iż zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu obejmują
wprowadzenie kwoty 447 066 zł zwiększającej subwencję oświatową w 2018r. oraz 34 611 zł
przyznane przez Wojewodę Śląskiego na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników.
Wprowadzono zadania inwestycyjne: budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa w Psarach w kwocie
25 000 zł oraz zagospodarowanie terenu przy boisku w Goląszy Górnej w kwocie 74 000 zł. Środki
finansowe na te zadania przeniesione zostały z zadania pn. przebudowa i adaptacja pomieszczeń
w budynku szkoły podstawowej w Gródkowie i przekształcenie istniejącego oddziału
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przedszkolnego na przedszkole, w kwocie 99 000 zł. Zmiany w planie przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego obejmują zwiększenie po stronie przychodów i kosztów
dotacji na budowę wodociągów na terenie gminy.
6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż przedstawiony projekt uchwały dotyczy m.in. przesunięć
w zakresie przedsięwzięć limitów wydatków planowanych do realizacji:
- utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Goląszy Górnej, skrócono
termin realizacji do 2019r.
- remont budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej ze zmianą użytkowania, wydłużono termin
realizacji do 2021r.,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary – Goląsza Górna,
skrócono termin realizacji do 2019r.,
- Zagłębiowski Park Linearny rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy
i Brynicy, wydłużono termin realizacji do 2021r.
Zmiany w wykazie przedsięwzięć spowodowane są terminami określonymi we wnioskach
o dofinansowanie ze środków unijnych.
Ponadto, Pani Skarbnik dodała, iż zmiany wprowadzone w WPF obejmują wprowadzenie zmian
wprowadzonych w budżecie uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta.
7. Zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.
„Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach Programu ograniczenia
niskiej emisji na terenie Gminy Psary – etap II”.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały, wyjaśniając, że pożyczka z WFOŚiGW na
dofinansowanie

zadania

inwestycyjnego

„termomodernizacja

budynków

jednorodzinnych

w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary – etap II” ujęta została
w budżecie gminy na 2018 rok i przeznaczona będzie na dalszą realizację projektu ograniczającego
niską emisję na terenie gminy.
8. Dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy
Psary instrumentami płatniczymi.
Pani Skarbnik objaśniła, iż w Urzędzie Gminy, w związku z uczestnictwem w programie
realizowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Krajową Izbę Rozliczeniową dotyczącym
upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej z wykorzystaniem
terminali płatniczych POS lub systemu WebPOS Paybynet, będzie istniała możliwość dokonywania
wpłat na rzecz Gminy za pomocą kart płatniczych lub telefonów komórkowych.
9. Przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
w Katowicach dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.
Uwag nie wniesiono.
10. Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
7

zwierząt na terenie Gminy Psary w 2018r.”.
Pani Anna Kotela – Kierownik Ref. Przedsięwzięć Publicznych w Urzędzie Gminy
w Psarach poinformowała, iż zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, rady gmin obowiązane są do
określenia corocznie do 31 marca, w drodze uchwały, programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Obejmuje on zagadnienia wymienione
w ustawie, tj. m.in.: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt,
obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, poszukiwanie
właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Ponadto, projekt programu został przesłany do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi
weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
działającym na obszarze gminy oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich,
działających na obszarze gminy.
11. Zmiany uchwały nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w sołectwie Psary.
Pani Anna Kotela – Kierownik Ref. Przedsięwzięć Publicznych w Urzędzie Gminy
w Psarach poinformowała, iż podstawą sporządzenia ww. projektu planu, jest Uchwała
z 26 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały z dnia
28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w sołectwie Psary, obejmującego 17 obszarów, o łącznej powierzchni ok. 44,07 ha.
W trakcie procedowania zmiany planu, obszar opracowania podzielono na dwie części – część 1 –
obszary wskazane w w załączniku graficznym, z uwagi na ważny interes społeczny – planowane
przedszkole gminne – uchwalono uchwałą 15 maja 2017r. i opublikowano w Dzienniku
Urzędowym Woj. Śląskiego. Przyjęto tekst jednolity poprzez Obwieszczenie w dniu 28 września
2017r. Obszary oznaczone numerami od 1 do 12 i 17, z uwagi na konieczność nieznacznego
ograniczenia obszarów podlegających uchwaleniu, przedstawiono na sesji w dniu 21 czerwca
2017r. Plan został uchwalony uchwałą w dniu 11 lipca 2017r., ale rozstrzygnięciem nadzorczym
Wojewody Śląskiego stwierdzono nieważność uchwały w całości. W związku z powyższym
dokonano korekty uchwały zgodnie z uwagami zawartymi w Rozstrzygnięciu i projekt zmiany
uchwały z 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w sołectwie Psary, obejmującej 13 obszarów, wyłożono ponownie do
publicznego wglądu. Celem zmiany uchwały z 28 października 2010r. było:
- przywrócenie przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową lub usługową, nieruchomościom które
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posiadały takie przeznaczenia w obowiązującym planie z 1993r., a które wskutek uchwalenia planu
w 2010r. przeznaczenia takie utraciły,
- przeznaczenie pod zabudowę terenów które zostały wskazane pod zabudowę w związku
z opracowaniem zmiany Studium,
- dostosowanie przeznaczenia terenów w planie do faktycznego zagospodarowania .
Plan określa zasady i warunki zagospodarowania, których realizacja przyczyni się do zachowania
ładu przestrzennego.
Projekt zmiany uchwały z 28 października 2020r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary, obejmującej 13 obszarów, został
ponownie wyłożony do wglądu. W wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag do
ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.
W obszarze objętym planem przewiduje się realizację inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należącej do zadań własnych gminy służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
wspólnoty, oraz określa się sposób ich realizacji oraz zasady finansowania.
Projekt planu, nie narusza ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy” uchwalonego 16 listopada 2009r. ze zmianami
wprowadzonymi Uchwałą w dniu 25 czerwca 2015r., nie zawierającego prognoz demograficznych
oraz analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, określonych w przepisach ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W chwili obecnej procedowana jest zmiana
Studium i jest na etapie zbierania wniosków do zmiany Studium.
Wolne wnioski:
Zostały omówione pisma które wpłynęły do Biura Rady:
• wniosek o zmianę sposobu zagospodarowania terenów w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy. Przedłożony wniosek zawiera m.in.: prośbę o zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Gminie w zakresie ustaleń planu dla terenu oznaczonego
symbolem 2UPS - tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej i magazynowej następujących
wskaźników zagospodarowania: nowe budynki o maksymalnej wysokości 20m; minimalny udział
powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej lub terenu – 20%;
wydzielenie miejsc postojowych według wskaźnika min. 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych
lub 3 miejsca postojowe na 1000m² powierzchni użytkowej.
W dalszej części posiedzenia Komisji:
- Pan Wiesław Zarychta zwrócił uwagę na wcześnie zapalające się światła na placu zabaw i terenie
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach.
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- Pani Anna Gwiazda:
- w imieniu mieszkańców zwróciła się z prośbą, aby w momencie zakładania paneli
słonecznych, mieszkaniec znał wcześniej ich koszt.
- zwróciła uwagę na kwestię podpisywania przez mieszkańców zgody na umieszczenie
studzienek na ul. Kolejowej oraz zasady liczenia kosztów z „deszczówki”.
- Pan Krzysztof Dulko zgłosił zatkaną kanalizację sanitarną od narożnika budynku OSP w Psarach
do szamba.
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.

Joanna Kruszewska

-

………………………………………………….

3.

Anna Gwiazda

-

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

4.

Adam Adamczyk

-

………………………………………………….

5.

Krzysztof Dulko

-

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

6.

Wiesław Zarychta

-

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

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha
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