RADA GMINY FSARY

42-512 Psary, ul Malinowicka 4

ROW-0063-3-10/08

ProtokolNr 26/08

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 24 pazdziernika 2008r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbylo si? w Urzedzie Gminy w Psarach. Rozpoczeto si?
o godz. 14:30 itrwaio do godz. 15.55.

W posiedzeniu uczestniczylo 5 czlonkow Komisji:

1. Pan Jacek Gwozdz

-

PrzewodniczacyKomisji,

2. Pan Remigiusz Olesinski

-

Czlonek Komisji,

3. Pani Teresa Kosmala - Gasior

-

Czlonek Komisji,

4. Pani Malgorzata Sobieraj

-

Cztonek Komisji,

5. Pani Malgorzata Pasek

-

Cztonek Komisji.

oraz

Pan Marian Koziel

-

W6jt Gminy Psary,

Pan Janusz Majczak

-

Zast?pca Wojta Gminy Psary,

Pani Joanna Przybytek

-

Skarbnik Gminy.

Posiedzenie prowadzil Pan Jacek Gwozdz - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej, ktory

powitai zebranych gosci. Poinformowal, iz do porza.dku posiedzenia Komisji zostanie dodany punkt
5 - wniosek - zazalenie wraz ze skarga, Pana Jozefa i Elzbiety Lorenc z Przeczyc.
Ad.1.

Przewodniczacy Komisji - Pan Jacek Gwozdz poinformowat, iz wszyscy cztonkowie
Kom1Sji otrzymali informacj? dotycz^ca. analizy realizacji planowanych projektow inwestycji na

2008r. Zostaly wyszczegolnione poszczegolne inwestycje oraz ich koszty, m.in.: budowa kanalizacji
sanitamej i oczyszczalni sciekow w gminie. Projekt ten zostat zakonczony, zatwierdzony decyzjami
pozwolenia na budow?. Wykonywala to zadanie firma ,,Eko - System". Koszt realizacji inwestycji

to 212 890,00 zl. Zostata wykonana dokumentacja projektowa na wodocia^i w Gorze Siewierskiej
na ^Czerwonym Kamieniu". Wykonywata to firma ,,Biuro Ushig Techniczno - Projektowych"

z Zabrza. Koszt projektu to 40 882,00 zl. Kolejna inwestycja to wykonanie dokumentacji projektu

budowy sieci wodoci^gowej w Sarnowie i Preczowie. Projekt zostal zatwierdzony decyzja.
pozwolenia na budow?. W miesiacu wrzesniu br. rozpoczeto procedur? przetargowa.. Koszt

dokumentacji to 29 280,00 zl. Most na Dabiu Chrobakowym, wykonanie pracy zostato odebrane

protokotem 30 wrzesnia. Koszt inwestycji to 361 926,00 zl. Kolejna inwestycja to wykonanie
dokumentacji budowy drog dojazdowych do dzialek na ,,Czerwonym Kamieniu" w Gorze
Siewierskiej. Obecnie jest projekt po uzyskaniu opinii w Zarzadzie Wojewodztwa Slaskiego
i Zarzadzie Powiatu (w trakcie zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym). Naste_pnie remont

chodnika w Sarnowie przy ulicy Szkolnej. Dokumentacja zostala wykonana i rozpoczeto procedure.
przetargowa^-

Glos zabrala Pani Malgorzata Sobieraj ktora zapytala, iz w przedstawionym materiale raz

jest mformacja o wykonaniu dokumentacji przez Pana Andrzeja Pawlika, a raz przez firm?
,,Ksedan". Zapytala, czy jest to Firma Pana Pawlika i wykonywala te prace.

Pani Skarbnik - Joanna Przybylek wyjasnila, ze Pan Andrzej Pawlik raz wykonuje prace na

siebie prywatnie, a raz na firm?- Jest to kwestia umowy, ktora. si? zawiera albo z firmq, lub z osoba.
prywatna,.

Pan Jacek Gwozdz kontynuujac przedstawii dalsze analizy dotycza.ce realizacji

planowanych projektow inwestycji na 2008r. Remont chodnika ulicy nawierzchni w Gorze

Siewierskiej. Umowa z wykonawca. zostaia zawarta na kwot? 65 tys.zl. Dostawa i montaz stolarki
okiennej do budynku OSP w Psarach na kwote. 10 600 zl. oraz montaz 6 szt. rolet materialowych.
Dostawa i montaz stolarki okiennej PCV i aluminiowej do OSP w Strzyzowicach na kwot?
44 tys.zl.

Na posiedzenie Komisji Rewizyjnej dolaczyta Pani Malgorzata Pasek. Pan Jacek Gwozdz

kontynuujac, przedstawil kolejne inwestycje, a mianowicie: zakup material budowlanych do
robot dekarskich na budynku OSP w Preczowie na kwote 1 764 zt. Nastepnie termomodemizacja
Przedszkola w Strzyzowicach, na kwote 1 178 000,00 zl. Uzbrojenie dzialek w siec energetyczn^

w Gorze Siewierskiej na ,,Czerwonym Kamieniu" na kwot? 32 490 zl. Projekt zostal zaopiniowany
przez Zaklad Energetyczny w B?dzinie.

Glos zabral Zast?Pca Wojta - Pan Janusz Majczak ktory objasnil iz do konca miesia.ca jest
czas by sfinalizowac to zadanie.

Przewodnicz^cy Komisji kontynuujac: 2 termomodemizacje budynkow Gmirmego Centrum

Medycznego, gdzie projekt zostal zatwierdzony decyzja. pozwolenia na budowe oraz Gminny
Osrodek Kultury w Samowie, na kwot? 65 tys.zl. Projekt jest w trakcie zatwierdzania w Starostwie
Powiatowym. Dostawa i montaz stolarki drzwiowej, 2 szt. drzwi do OSP w Gorze Siewierskiej, na
kwot? 9 743 zl.

Pani Skarbnik - Joanna Przybylek wyjasnila, iz s^ to drzwi wejsciowe plastikowe oraz

nastepne.

Pani Malgorzata Pasek zapytata, kiedy bedzie wymiana rury w Sarnowie, na ul. Wiejskiej.
Pani Skarbnik odpowiedziala, ze trwaj^ jeszcze prace przetargowe, 6 oferentow zglosilo

swoje oferty. Przetarg jest otwarty, komisja jest w trakcie sprawdzania dokumentacji. Dodala, ze
trzeba wszystkie oferty dokladnie sprawdzic.
Pani Maigorzata Pasek zapytala, kiedy be_dzie final koncowy.

Pani Skarbnik wyjasnila, iz final koncowy nastapi w momencie, gdy komisja skonczy
prace nad dokumentacji

Zaste_pca Wojta - Pan Janusz Majczak objasnil, iz oferty wymagaja. szczegolowego
rozpatrzenia.

Pani Matgorzata Pasek kontynuujac, zapytata czy wymiana rur nastaj)i w Sarnowie,
a w przyszlym roku w Preczowie, czy be_dzie to catosc zadania za kwot? 1 200 000,00 zt.
Zast?pca W6jta - Pan Janusz Majczak odpowiedziat, ze wszystko zalezy od tego ktora

oferta wygra, gdyz s^ rozne terminy. Dodal, ze jest przewodnicz^cym komisji i nie moze si?
wypowiadac na temat szczegotow post?powania przetargowego.

Pani Maigorzata Pasek podsumowujac, uzupetnita iz ok. 2 km be_dzie wymienionych rur w
tym roku.

Zast^pca Wojta dodat, iz moze bye inna sytuacja, wszystko zalezy od tego, jaka. technik?

wybierze wykonawca.

Pani Matgorzata Pasek skierowata pytanie, gdzie jest koncowka rury.

Zast?pca Wojta odpowiedzial, ze koncowka jest zarowno i w Preczowie i w Sarnowie.

Pani Maigorzata Pasek zwrdcila uwage_, iz nalezy wzi^c pod uwage, iz do konca grudnia
Zarzad Powiatu ma wykonac chodniki, a do 15 grudnia sporzadzic projekt.

Pani Skarbnik uzupemila, iz harmonogram, ktory zostal przedstawiony do dotacji
obejmowal wymian? 2 km rur na terenie Samowa.

Zast?pca Wojta dodal, ze protokot byl wysoki i rozbieznosci cen tez s^bardzo duze.

Pani Maigorzata Pasek zapytala, czy projekt na ul. Jasna_b?dzie przygotowany w tym roku.

Zaste_pca Wojta odpowiedzial, iz rozmawial z Panem Mularskim i zapowiedzial, ze ustalenia
co do ulicy Jasnej obowiazuja..

Pani Maigorzata Pasek poinformowala, iz chodzi o to, by Pan Mularski nie wycofal si?

z zobowiazan, moze si? okreslic ze wykona remont nawierzehni na przelomie 2009/2010r.
Zast?pca Wojta odpowiedzial, iz Pan Mularski ma zamiar wykonac remont nawierzehni
w przyszlym roku.

Pani Maigorzata Pasek konyunuujac, dodala iz najwazniejsze jest to, by kwota 220 tys.zt.

nie przepadla.

Pani Skarbnik wyjasnita, ze nie jest to kwota 220 tys.zl., lecz 22 tys.zt.

Ad.2.

Przewodnicz^y Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz przedstawil, iz wszyscy radni

otrzymali informal datyczqc* prac remontowo - budowlanych na obiektach gminy w 2008r.
DodaJ, ze wykonano 21 szt. wiat przystankowych, 4 wiaty w nowych miejscach, zdemontowano 17

starych. Zapytal, czy przy nowych wiatach przystankowych beA polozone z kostki chodniki.
Uzupemil, iz wiata przystankowa przy tartaku w Grodkowie, jadac od strony Psar, jest bardzo
wysoko posadowiona.

Glos zabrala Pani Matgorzata Sobieraj, ktora poinformowala, iz na ul. Wiejskiej, przy

Prodle, po drugiej stronie ulicy, gdzie nie ma chodnika, przed posesjami ludzi tworzy sie_ bajoro.
Zaproponowat, by zasypac to czyms, gdyz woda sph/wa do Prodia, bo tarn ma ujscie.
Zast?pca Wojta wyjasnil, iz byl na miejscu, rozmawial takze z Kierownikiem PZD - Panem

Krzysztofem Biachem, gdzie mialo to zostac wyasfaltowane. Dodal, ze na spotkaniu Sottys6w byla
ta sprawa zglaszana i najprawdopodobniej powiat polozy frez.

Pani Malgorzata Sobieraj powtorzyia, by cos zrobic w tym miejscu by woda nie stata
w miejscu. Jada.c od strony sklepu Pana Spyrzynskiego w strong Prodta, Po stronie gdzie nie ma
chodnika, woda ptynie calit szerokosci^.

Zast?Pca Wojta - Pan Janusz Majczak wskazal iz, potrzebne s^ argumenty gdzie t^ wod?
nalezy odprowadzic. Woda wczesniej sptywata do rowu. Problem polega na kwestii wfesnosci.
Pani Matgorzata Pasek nawiazala do problemu braku plytek przed przystankami.

Zast?pca Wojta - Pan Janusz Majczak wyttumaczyt, iz ptytki bed^ sukcesywnie
uzupeiniane. Dodal, ze rozumie niederpliwosc, lecz brygada remontowa wykonuje prace
w pomieszczeniach na dole Urz,du Gminy, pozniej b,d^ malowac w Biurze Rady. Najbardziej
widac to, co si? jeszcze nie wykonalo.

Glos zabrala Pani Teresa Kosmala - G^sior, ktora zwrocita uwag?, w jaki sposob zostaly

ulozone prytki w D^biu Gornym. Mianowicie wysepka konczy si? metr od kraw?dzi jezdni i na
odcinku 1m jest istae bagno. Dodala, ze jest gorzej niz bylo. Wysepka powinna sie konczyc przy
kraw?dzi jezdni, gdyz obecnie nie spelniato swojej roli.

Kontymmmc Pan Jacek Gwozdz - Przewodnicz^cy Komisji przedstawil dalsza. cz?sc

informacji, gdzie zostaly wyszczeg^nione inne prace przy drogach w poszczegolnych sotectwach.
W 2008r. nie bylo potrzeby udrazniania rowow ociekowych.

Glos zabral Pan Remigiusz Olesinski ktory powrocit do tematu rowow ociekowych.
Z Malinowic na D^bie Chrobakowe woda scieka z pobocza na ulic?, mialo to zostac wykonane,
gdyz moze dojsc do wypadku. Dodal, ze prace te nie zostaly wykonane Zaproponowai, by przeciac
asfalt i umiescic rur?.

Zaste_pca Wojta objasnit, ze asfalt byl przecie_ty na Da^biu Chrobakowym.

Pan Remigiusz Oiesinski dodat, ze chodzi tu o skrzyzowanie ul. Wiejskiej na Dabiu
Chrobakowym.

Pani Maigorzata Sobieraj uzupelnila, iz podobna sytuacja jest, gdy si? skr?ca z Gory
Siewierskiej w strong Brz?kowic.

Pan Jacek Gwozdz oznajmil, iz z taka.sytuacja.mozemy si? spotkac na zakr?tach w Psarach.

Pan Remigiusz Oiesinski zwrocit si? z prosb^ by uwzglednic t^ kwesti? udroznienia
przepustu pod droga. na Chrobakowe.

Zast?pca Wojta odpowiedziat, iz w przedstawionym miejscu nie ma przepustu.

Pan Remigiusz Oiesinski objasnil, iz zna te tereny, gdyz tarn si? urodzil i przepust tarn jest.

Pani Skarbnik oznajmiia, iz po prawej stronie na ul. Wiejskiej nie ma rowu, a tarn plynie
woda z samej gory do zakr?tu.

Pan Remigiusz Oiesinski uzupelnil, iz row jest prawie do Pagonu.

Pani Skarbnik wyjasnila, iz w tym miejscu trzeba by bylo zrobi6 row, gdyz innej mozliwosci
nie ma.

Pan Remigiusz Oiesinski kontynuujac zasugerowal, iz mozna by wyciac 400 mm na drodze

i wlozy6 rury.

Pani Skarbnik wyjasniia, iz aby zatrzymac wod?, to nie ma innej mozliwosci jak zrobienie

rowu po prawej stronie. Jak si? zrobi przepust na dole, to woda zamuli dot.
Pan Remigiusz Oiesinski zaproponowal by wykonac studni? ociekowa. i woda b?dzie
przepiywata pod drog^..

Glos zabrala Pani Malgorzata Pasek, ktora zasygnalizowala problem zgtoszony przez

mieszkank? Sarnowa. Mieszka ona przy stacji benzynowej, mostek jest zapchany i wszystkie
fekalia m.in. z Domu Dziecka prywaja.. Wszystkie l^ki s^ zalane.

Zast?pca Wojta - Pan Janusz Majczak odpowiedzial, iz sprawdzi ten problem, gdyz
podobny problem pojawil si? na ul. Starej.

Pan Jacek Gwozdz kontynuujac, poinformowat iz, wykonywane byly inne prace, drobne
remonty, prace porzadkowe przy drogach w poszczegolnych solectwach.

Pan Remigiusz Olesihski nawiazal do kwestii wycinania gat?zi drzew w obr?bie stacji

uzdatniania wody do Urz?du Gminy. Wyrastaja. tarn akacje na drog? i utrudniaj* przejscie. Dodal,
ze problem ten, jest zgfaszany juz kilkakrotnie, bez rezultatu.

Pani Maigorzata Pasek wspomniala o zglaszanych dwoch jarzebinach przy przystanku
z Osrodka Zdrowia, ktore utrudniaja, widocznosc.

Pan Remigiusz Oiesinski oznajmil, iz dia niego te sprawy si wazniejsze, niz drogi boczne.
Zajalby si? szczegolnie zrobieniem porz^dku i tadu na gtownych ulicach.

Ad.3.

Przewodniczacy Komisji - Pan Jacek Gwozdz przedstawii informacje. dotyczaca.reaiizacji prac
porza_dkowych i drobnych remontow w 2008r.

Pani Skarbnik uzupelniia, iz te prace sa. wykonywane przez brygade. Pana Wojciecha
Lukasika.

Pan Jacek Gwozdz poinformowai, iz duzy zakres prac zostal wykonany w szkolach na

terenie gminy, m.in. w Dabiu, Strzyzowicach. Odbyly sie. prace dekarskie na dachu Biblioteki
Publicznej w Psarach, w szkole w Malinowicach odbyio si? malowanie pomieszczen, cyklinowanie
oraz naprawa rynien. Wymiana drzwi wejsciowych w Gminnym Osrodku Kultury w Preczowie.
Pani Skarbnik - Joanna Przybylek wytlumaczyla, iz zostaly przekazane drzwi z Sali Slubow.
Przewodniczacy Komisji - Pan Jacek Gwozdz zakomunikowal, iz radni otrzymali

informal od Pana Wicestarosty B?dziriskiego - Mariusza Kozlowskiego, dotyczace rozwiazania
przysztego funkcjonowania Powiatowego Zespolu Zaktadow Opieki Zdrowotnej, gdzie
przedstawione zostato 5 wariantow. Dodat, ze kwesti? t^musiatby ktos omowic.

Zast?pca Wojta - Pan Janusz Majczak oznajmit, iz nie posiada zadnej dodatkowej wiedzy na

ten temat, poza t% ktom zostala przeslana. Jezeli chodzi o pizeksztatcenie PZZOZ w B?dzinie
w jednoosobowa. spotk? kapitalowa, gdzie 100% udzialu b?dzie nalezalo do powiatu, to jest to

jedynie zmiana formy. Obecnie funkcjonuje on na zasadzie zakladu budzetowego. Tendencja jest

taka, by dazyc do przeksztalcen zakladow budzetowych w spotki. Jest to rozwiazanie najmniej
bolesne z punktu widzenia ZOZ-u, gdyz nadal pozostaje na utrzymaniu powiatu, lecz jest

traktowany jako spolka prawa handlowego. Pan Janusz Majczak dodal, iz jest to proba znalezienia
punktu wyjscia odnosnie prywatyzacji. Przedstawiony wariant 1 daje szanse powiatu sprzedawania
udzia!6w.

Pan Jacek Gwozdz dodal, iz Wicestarosta Be.dzinski oczekuje odpowiedzi na pismo do dnia

30 listopada.

Zastejca Wojta odpowiedzial, iz jest to forma opinii i kazdy zarys zmierza do

przeksztaicenia do prywatyzacji.

Przewodnicz^cy Komisji zaproponowal, by zaprosic Dyrektora Kotacza lub prawnika na

przyszla^Komisj?.

Pani Malgorzata Sobieraj wyjasnila iz, na ten temat musza.sie_ wypowiedziec wszyscy radni.

Pani Malgorzata Pasek zapytala, czy kwestia ta dotyczy tylko powiatu, czy miast osciennych
rowniez.

Zaste.pca Wojta odpowiedziat, ze dotyczy to powiatu.

Na posiedzenie Komisji rewizyjnej dolaczyl Pan Marian Koziel - W6jt Gminy Psary.

Przewodnicz^cy Komisji wystapil z wniosktem, o

wspolne posiedzenie Komisji oraz

zaproszenie Pana Wicestarosty Bedzihskiego - Mariusz Koziowskiego i Dyrektora PZZOZ Jacka
Kotacza, w celu wyjasnienia i omowienia problematyki prywatyzacji szpitala. Kolejnymi tematami

Komisji byloby omowienie kwestii recyklingu oraz budzetu gminy na 2009r. Proponowany termin
wspolnego posiedzenia Komisji to 12.XI.2008r., godz. 14:30.

Glos zabral Pan Wojt ktory poinformowal, iz wczoraj odbyto si? spotkanie z Prezydentami,
Burmistrzami, Wojtami Zagiebiowskimi, gdzie dyskutowano na ten temat. Pan Wicestarosta

Mariusz Koziowski ktory byl obecny powiedzial, iz nie jest upowazniony do wypowiadania si? na
ten temat. Dodal, ze s% plany, lecz nie poinformuje jakie. Pan Wojt objasnil, iz wszyscy

Prezydenci,Burmistrzowie, Wojtowie sa_ zdania, by to powiat utrzymywal szpitale. Szpital
w Czeladzi jest zadluzony na 10 mln zl. Burmistrz Czeladzi zadeklarowal, iz chetnie przejmie
obiekty, tylko bez zadluzenia.

Pani Skarbnik przedstawita, iz skoro wysyla si? takie pismo o zaj?cie stanowiska, to trzeba

liczyc si? z faktem zadawania pytan.

Pan Wojt oznajmii, iz niektore gminy nie zapraszaR Wicestarosty Bedzinskiego na

spotkanie i odpowiadaj^ze sa.,,za" wariantem I, by szpitale pozostawic w powiecie.
Ad.5.

Przewodnicz^cy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz przedstawil wniosek - zazalenie

wraz ze skarga, Panstwa Lorenc z Przeczyc.

Pani Malgorzata Pasek zapytata dlaczego skarga dotaria do Urz?du Gminy, skoro Paristwo
Lorenc sa. z Przeczyc.

Zast?pca Wojta - Pan Janusz Majczak objasnil, iz w momencie gdy jest inwestycja liniowa,

decyzj? o warunkach zabudowy czy o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje gmina, na
ktorej jest najdluzszy odcinek przebiegu.

Glos zabral Pan Wojt, ktory poinformowal, iz 2 Sesje w powiecie byta rozpatrywana skarga
na Starost? B?dzmskiego.

Przewodniczacy Komisji oznajmii, iz Rada Gminy musi zaj^c stanowisko w tej sprawie.

Zast?pca Wojta wyjasnil, iz najpierw gmina wydala decyzj? o warunkach lokalizacji

inwestycji celu publicznego, ktora. Panstwo Lorenc zaskarzyli. Gmina przekazala t% skarg? do
organu II instancji, czyli do Kolegium. Kolegium uchylilo skarge, przekazalo do gminy, gmina
wydala zgodnie z zaleceniami Kolegium. Pan Lorenc znow si? odwolal i z powrotem trafilo do

Kolegium. Min^l termin odwolania, gdzie Pan Lorenc zazadal wznowienia post?powania.
Post?powanie zostato wznowione. Skarg? o wznowienie poSt?Powania rozpatruje organ, ktory
wydaljako ostatni decyzj?.

Pan Jacek Gwozdz zapytal, czy radni musza. odpisac na pismo Panstwa Lorenc, skoro jest

skierowane do Urz?du Gminy.

Zastepca Wojta - Pan Janusz Majczak odpowiedziai, iz pismo zostato skierowane na Rad?
Gminy zgodnie z trescia.materiatu, gdyz skarga jest na Wojta Gminy.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz zapytal, czy Pani Radca Prawny
przygotuje odpowiedz na pismo.

Pan Wojt - Marian Koziel wyjasnil, ze taka. odpowiedz zapewne Pani Radca pomoze

przygotowac. Przewodniczacy Komisji poinformowai, iz porzadek posiedzenia Komisji zostal
wyczerpany, poprosit o pytania i uwagi.

Glos zabrala Pani Matgorzata Pasek ktora poprosiia o wyjasnienie uchwaly w sprawie

ustalenia wysokosci ekwiwalentu dla cztonka ochotniczej strazy pozarnej ktory uczestniczyl
w dziaianiu ratowniczym. W dalszej cze_sci uchwaly pisze, ze ustala si? wysokosc ekwiwalentu
pienie_znego. Zapytala, o jakie dzialania ratownicze chodzi.
Pan Wojt wythimaczyi, iz wszyscy mysl% iz jesli strazak wyjedzie do pozaru, to otrzyma

9 zl/godz. Jest to absurd. Nasze postulaty byly takie, by po 30 latach udokumentowanej stuzby
w strazy, uhonorowac strazaka dodatkiem 2% do emerytury. Powstata ustawa, ktora nic si? nie
zmienita. Pan Wojt dodal, iz rozmawiat z radca. prawnym na ten temat, gdyz byly pewne
watpliwosci jak interpretowac art. 82 ustawy. Pani radczyni oznajmila, iz nie ma podstaw do
wyplacania ekwiwalentu pieni?znego za wyjazdy do pozaru. Uzupelnil, iz zostat dodany punkt, iz

Rada ustala wysokosc, stawke_ za godzin?. Pan Wojt wyjasnit, iz ten artykul i taka sytuacja juz byty.
Dodal, iz byty Pozary w Kuzni Raciborskiej, gdzie byly takie osoby, ktore utracliy zarobki,
przyniesli zaswiadczenie z pracy (np. ze pracowali na Kopalni Jowisz) i wtedy taki ekwiwalent

pienie_zny zostat im wyplacony. Nie sa_ przyznawane srodki pieni^zne od wyjazdow, tylko od
gotowosci bojowej.

Pani Malgorzata Pasek zapytala, czy w takim razie strazak dostanie 9 zl. jezeli pojdzie do
pozaru, a nie do pracy.

Pani Skarbnik wyjasnila, i± wtedy musi przyniesc zaswiadczenie, iz w tym czasie utracil
zarobek za te godziny.

Pan Wojt uzupelnit, iz jest to gratyfikacja dla tych, ktorzy utracili srodki fmansowe
w zakladzie pracy, np. z powodu powodzi czy pozaru.

Pani Malgorzata Pasek kontynuujac, dodata iz jest to podobna sytuacja jak z radnymi, ktorzy

s^ zwalniani na Komisje. czy Sesj?, rnusz^ te godziny odpracowac, lecz otrzymuja. srodki pieniezne
za udzial w Komisji czy Sesji.

Przewodniczacy

Komisji

uzupetnil,

iz potrzebne

b?d^ 2

zaswiadczenia: jedno

np. z Huty, iz mu nie zapiacono za ten dzieii, a drugie zaswiadczenie ze strazy ze brat udzial
w dzialaniu ratowniczym.

Pan Remigiusz Olesinski podsumowal temat, iz takie dzialania mobilizowalyby negatywnie

do podpalen.

Pan

Wqjt

-

Marian

Koziel

przedstawil

radnym

informacje.

odnosnie

recyklingu.

W planach jest rozbudowa istniejacych kwater. Gmina jako spolka kupila grunt od miasta
Wojkowic, poszerzono nieck? i by utrzymac wysypisko smieci, trzebaja_podniesc. Koszt to 1,5 mln
zl. Spolka chce wziaj; kredyt z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska, lecz ma za malo
zabezpieczenia tzw. kredytu. Zwracaja. sie. do wszystkich gmin odnosnie zabezpieczenia kredytu,
ktory wezmie spolka. Pan Wojt wyjasnil, iz na posiedzenie Komisji Budzetu zostala zaproszona

Pani Prezes Zarzadu - Krystyna Wisniewski, ktora_ zastapi Pani Ksie_gowa oraz Przewodniczacy
Rady Nadzorczej ,,Recykling" - Marian Pasamonik. Dodat, ze spolka nie oczekuje srodkow
finansowych, tylko zabezpieczenia na majatku gminy. Pan Wojt objasnil, iz jezeli sktadowisko
zostanie zamkniete, nie rozbudowane, to mozemy stance przed dylematem rekultywacji gminy. Nie
chcemy tego, reflektujemy zwi^kszyc pojemnosc skladowiska i pieniadze po rozbudowaniu bedq.

odkiadane na rekultywacje.. Dodai, ze to wysypisko juz by bylo zamkniete, smieci byloby za malo
by utrzymac to skladowisko, dlatego przyjmujemy smieci inne z gmin wspolnikow, sa^to tzw. ushigi
obce. Pan Wojt przedstawil, iz propozyeje gminy to zastaw jednej dziatki (nr 68) w Gorze

Siewierskiej. Te dziatki sa^ w planie do sprzedazy w roku nast^pnym. Oferta gminy to zastawienie
ostatniej dzialki, gdyz nie be_dzie ona sprzedana w ciagu ostatnich lat.

Glos zabrata Pani Skarbnik - Joanna Przybylek, ktora powrocila do tematu budzetu gminy
na 2009r. Poinformowala, iz do 15 listopada jest termin zlozenia projektu budzetu, wi?c na

wspolnym posiedzeniu komisji mozna ten temat omowic. Dodafa, ze nie chcialaby skladac projektu
budzetu bez uzgodnienia z radnymi. Pani Skarbnik uzupelnita, iz wydatki budzetu sa_ bardzo
sztywne, np. na szkoty - ponad 8,5 mln zl; 2,5 mln zl na KZK GOP.

Pani Matgorzata Pasek dodala, ze KZK GOP moze podwyzszac oplaty gminie co roku.
Pan Wojt wytlumaczyt, iz gmina nie ma innej mozliwosci. Popiera nas Prezydent B^dzina -

Radoslaw Baran, ktory jest cztonkiem Zarzadu. Pan Wojt dodal, ze od 10 lat wnioskuje o zmian?
systemu komunikacji, o mini - busy. Zastanawiano si? by stworzyc Zagl?biowska_ Komunikacj?,
lecz wydatki b?da, drozsze. Pyskowice i Piekary SHskie ktore kiedys wylaczyly si? z KZK GOP-u ,
powrocily z powrotem. Transport i administracja sq. taiisze. Gmina Psary placi 1,70 zt. za wkm, po
przetargu za to co dowozimy dzieci gminnym nimbusem piacimy 2,60 zl. Pan Wojt oznajmil, iz

Burmistrz Czeladzi przygotuje pismo, gdzie my - jako Zagle.bie protestujemy wobec takich dzialaii
KZK GOP-u i pienie_dzy nie zaptacimy w tym roku, chociaz i tak zaplacic b?dzie trzeba. Chcemy

pokazac nasze stanowisko. Pan Wojt dodal, iz KZK GOP zmienilo wzor naliczania - od ilosci ludzi
na wkm. Dazymy do zrniany tego wzoru, bo to nasi mieszkaiicy dopelniaja^ autobusy wi^kszych
miast. Powotano Komisje. StatutowEt, ale Przewodniczacy Zarzadu - Roman Urbanczyk wskazal
osoby, ktore maja^ bye w Komisji.

Przewodniczacy Komisji wobec wyczerpania tematu zakoiiczyt obrady. Kolejne posiedzenie

Komisji zaplanowano na dzien 17.XI.2008r., godz. 14:30. Na tym posiedzenie zakonczono.
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Pani Malgorzata Pasek
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