RADA QMinY PSARY

42-512 Psary, ut Malinowicka 4
ROIV-0063-3-25/10

Protokol Nr 46/10

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 16 czerwca 2010r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbylo si? w Urzedzie Gminy w Psarach. Rozpoczeb si?
o godz. 14:30 i trwalo do godz. 15:45.

W posiedzeniu uczestniczyto 5 czlonkow Komisji:

1.

Pan Jacek Gwozdz

- Przewodniczaxy Komisji,

2.

Pan Remigiusz Olesinski

- Czlonek Komisji,

3.

Pani Teresa Kosmala - Ga^sior

- Czlonek Komisji,

4.

Pani Maigorzata Sobieraj

- Czlonek Komisji,

5.

Pani Maigorzata Pasek

- Czlonek Komisji.

oraz

Pan Marian Koziel
Pan Jacenty Kubica

Pani Mirella Baranska - Sorn

- Wojt Gminy Psary,

- Przewodniczaxy Rady Gminy Psary,

- Dyrektor Zespolu Obslugi Szkol i Przedszkoli.

Posiedzenie prowadzil Pan Jacek Gwozdz - Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej, ktory
powital radnych i zebranych gosci, a naste.pnie przedstawil porzadek posiedzenia:
1.

Ocena pracy placowek oswiatowych za rok szkolny 2009-2010.

2.

Realizacja planowanych inwestycji na terenie Gminy Psary.

3.

Realizacja prac remontowo - budowlanych na obiektach gminnych.

4.

Realizacja prac porza^dkowych i drobnych remontow.

5.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na II polrocze 2010r.

6.

Sprawy biez^ce.

' Przewodnicz^cv Komisji Re.izvjnej przedstawil protokol Nr 45/10 z posiedzenia Komisji
w dniu 20 maja br. Protokol zosta! przyjety iejlnoglosme.- 5 glosami ..za" przez Czlonkow Kom.sj,.
Ad I - Oceni rrnrv plac(Sv"k niKialOKyl' V rnk a.kohn- 2009-2010.

Pan Jacek Gwozdz - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej oznajmil. iz Czlonkowie Komisji

otrzymali bardzo obszerne sprawozdanie z pracy placowek oswia.owych z terenu gmmy.
Informacja zawiera dane na tema. m,n, dzialalnosci dydaktyczno - wychowawczej. os.a^n.ec

uczniow, uroczystosci szkolnych.

Glos zabrala Pani Malgorzata Sobieraj, ktora pogratulowala osiajmi^c uczniow, ktorych
z roku na rok jest coraz wi^cej.

Pani Teresa Kosmala - Ga^sior podkreslila, iz oprocz podstawowej oferty wynikajacej

z podstawy programowej wiele jest realizowanych projektow. m.in. sajo innowacje pedagogiczne,
programy wlasne nauczycieli. Oferta jest na tyle szeroka, iz kazdy uczen, bez wzgle_du na
zainteresowania moze znalezc cos dla siebie.

Pani Mirella Baranska - Sorn - Dyrektor ZOSiP poinformowata, iz nauczyciele za darmo
realizowali ,,kolka". Tych srodkow finansowych nigdy nie bylo tyle, aby mozna byto zaspokoic
wszystkie potrzeby, zainteresowania dzieci. Pani Dyrektor oznajmiia, iz w biezacym roku pomogta

nowelizacja Karty Nauczyciela, gdzie nauczyciele mieli obowiazek dodatkowo
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godzin*?

w tygodniu odpracowywac z dziecmi. Dodala, iz od miesiaca wrzesnia beda^ to 2 godziny
obowia^zkowe. Pani Dyrektor nadmienila, iz sa^ to albo zaje_cia wyrownawcze, albo praca z uczniem

zdolnym. Wszystko zalezy od specyfiki przedmiotu, jaki dany nauczyciel realizowal i od potrzeb
danej szkoly.

Pani Teresa Kosmala - Ga^sior oznajmiia, iz taka dodatkowa 1 godzina pracy z uczniem byla
realizowana juz w poprzednich latach. Dodala, iz problemem w roku przysztym, moze bye
zatrzymanie uczniow w szkole, gdyz godziny odjazdu autobusu szkolnego o jednej godzinie sa_
powaznym ograniczeniem dla szkoly.

Pani Dyrektor oswiadczyla, iz stara si$ umozliwic dzieciom vvzi?cie udzialu w roznych
zaj^ciach.

Przewodnicza^cy Komisji Rewizyjnej zapytat, czy na terenie Gminy prowadzone sa^ zaj^cia
z etyki.

Pani Dyrektor wyjasnila. ze wszystkie szkoly prowadz^ takie zaje_cia. Przedstawita. iz
z reguly na takie zaj^cia ucz^szcza 3. 4 dzieci.

Pan Remigiusz Olesinski zapytat. jak przedstawia sie kwestia zatrudnienia nauczyciela od
etyki.

Pani Dyrektor objasnila, iz zaj^cia takie prowadza^ nauczyciele od historii. ktorzy posiadajq.

takie uprawnienia. Dodala, iz jest to dodatkowe obciqzenie dla nauczyciela. gdyz na takie zaj^cia
ucze_szcza np. 2, 3 dzieci. Pani Dyrektor uzupelnila wypowiedz. iz vv grupie np. 3 - osobowej

znajduje si? dziecko z klasy II i z klasy VI. Gromadzi sie wszystkie chetne dzieci do jednej grupy.
ktore chca ucz^szczac na lekcje etyki bez wzgledu na ich wiek. Pani Dyrektor oznajmiia. iz jest to
cie_zka praca. aby przekaz\rwac w taki sposob wiedze ab\- dotarla do kazdego dziecka. Dodala. iz
zaj^cia z etyki sq. organizowane jezeli jest chetnych wiecej dzieci niz dwoje.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej zapytal, czy radni rnaja, pytania do przedstawionego
sprawozdania. Wobec braku pytan, przysta^iono do omawiania kolejnego tematu.
Ad 2 - ReaUzncfa planownnvch inwestyrji na terenie Gminy Psary.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej przedstawil, iz radni otrzymali informacj? na w/w
temat z wyszczegolnieniem planowanych inwestycji. Poprosit o zadawanie pytan.

Pan Remigiusz Olesinski zwrocil si? z prosba. o wyjasnienie zapisu ,,realizowana jest

przebudowa chodnika przy ul. Malinowickiej w Psarach - etap II". Zapytal, czy w biezacym roku
b?dzie wykonywany chodnik w Malinowicach.

Pan Marian Koziel - Wojt Gminy Psary wyjasnil. iz sajo Malinowice. ul. Wiejska. Dodai, iz

taki zapis zostal umieszczony w projekcie. Pan Wojt dodal iz z informacji od Dyrektora
Kupajskiego wynika, iz zostala wyloniona firma na wykonanie chodnikow i w biezacym miesiacu
powinny ruszyc prace.

Glos zabrata Pani Malgorzata Pasek, ktora oznajmila, iz jesli chodzi o Sarnow, to prace

musz^ poczekac, do momenta az firma skonczy przylqcza. Kontynuuj^c, zapytala jak wyglada
sprawa wjazdow do posesji, czy znajduja,si? one w kosztorysie.

Pan Wojt oznajmil, iz nie jest w stanie odpowiedziec na to pytanie. Nadmienit, iz projekt nie
zaklada wjazdow. Pan Wojt oswiadczyt, iz wyrazit zgod?, aby przy ul. Szkolnej dorobic wjazdy.
Pani Malgorzata Pasek zapytata, na czyj koszt zostan^ wykonane prace (8m) kolo kosciola
w glab Domu Dziecka w Sarnowie.

Pan Wojt odpowiedzial, iz prace te, sa_uj?te vv II etapie przetargu.

Kontynuujac Pani Malgorzata Pasek zapytata, jak b?dzie wygladala kwestia cz^stych kaluz
na zakr?cie kolo Domu Dziecka.

Pan Wojt wyjasnil iz ta kwestia ma bye rozwi^zana w II

przetargu - udroznienie

przepustow.

Glos zabrala Pani Malgorzata Sobieraj. ktora zapytala. czy w biezacym roku zostanie

wykonane centralne ogrzewanie w bibliotece vv Psarach.
Pan wojt potvvierdzil.

Pani Mateorzata Sobieraj zvvrocila uvvage na przygrodzone studzienki. gdzie woda nie ma

gdzie'splywac. Zvvrocila si, z prosb, o zalatanie dziur przed posesjami (po prawej stronie). zostaj,
zalewiska.

Pan Wojt odpovviedzial. aby radna skierovvala pismo do Powiatowego Zarza.du Drog. a On

udzieli poparcia. Dodal. iz takich spraw na terenie Gminy jest bardzo wide.
Pani Malgorzata Pasek zvvrocita uwage. it na ulicy Starej znajduje sie znak ..uwaga na
drog? z pierwszenstwem przejazdu" ktory jest bardzo niewidoczny.

Glos zabrala Pani Teresa Kosmala - Gajsior ktora zapytala, jak przedstawiajq. si? szanse na
wymian? okien w remizie w Gol^szy.

Pan Wojt oswiadczyl, iz na dzieii dzisiejszy nie ma srodkow finansowych na ten eel. Dodal,
iz jesli stworz^si? z budzecie takie mozliwosci, to zostanie to vvykonane.
Ad.3 - Realizacja prac remontowo - budowlanych na obiektach gminnych.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz poinformowal, iz zostaly otwarte
place zabaw dla dzieci na terenie Gminy, ktore ciesza^ sie_ bardzo duzym zainteresowaniem.
Pani Malgorzata Sobieraj oznajmita, iz mozna tylko pozazdroscic innym solectvvom, gdyz
w Psarach nie ma ani jednego placu zabaw.

Pan Wojt poinformowat, iz taki plac zabaw b?dzie rowniez w Psarach (kolo OPS-u).
Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej przystapit do omawiania w/w tematu. Przedstawil, iz
w trakcie realizacji jest termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Medycznego w Psarach,
ktorego

zakonczenie

jest

piano wane

na

miesia^c

sierpieh.

Kontynuacja

remizy

OSP

w Strzyzowicach, budowa lokali socjalnych przy Osrodku Pomocy Spolecznej w Psarach. Zostaly

rowniez wykonane projekty budowlane, ktore czekaja^na zatwierdzenie Starostwa. Przewodniczajcy
Komisji dodal, iz trwaja^prace remontowe w klubach sportowych w Preczowie i w Strzyzowicach.
Na ukohczeniu sa^prace remontowe w remizie OSP w Preczowie.
Pan Jacek Gwozdz - Przewodnicza^cy Komisji Rewizyjnej zapytat, czy radni maja^ pytania
do przedstawionej informacji. Radni nie wniesli uwag.
Ad.4 - Realizacja prac porzctdkowycli i drobnych remontow.

Przewodniczaxy Komisji Rewizyjnej

poinformowat, ze Czlonkowie Komisji otrzymali

informacji na temat realizacji prac porzajdkowych i drobnych remontow, z ktorej dowiaduja^ si?, iz
budynek

starej

szkoly

w Malinowicach.

ktory jest po

remoncie

cieszy

si? zadowoleniem

mieszkancow. Kolejne prace i drobne remonty to m.in.: naprawa instalacji elektrycznych i wymiana
elementow oswietlenia w Urz?dzie Gminy, prace remontowo - budowlane w budynku OSP
w Preczowie oraz prace drogowe dotycza^ce naprawy nawierzehni drog gminnych.

Pan Wojt poinformowal, iz jesli tylko warunki pogodowe pozwola^, to do koiica tygodnia
zostanq, uzupelnione ubytki w jezdni (la_cznie z G6ra_ SiewierskaJ.
Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej uzupelnil informacj?. iz zostaly rowniez czyszczone

przepusty na drogach gminnych oraz prace w placowkach oswiatow\ch. Zwrocil sie z prosba
o zadawanie pytaii. Radni nie wniesli zastrzezeii.
Ad.6 - Sprawy biejqee.

Przewodniczacy Komisji Rewizvjnej - Pan Jacek Gwozdz przedstawil. iz wplynelo kolejne
pismo ..wniosek. skarga wraz z zazaleniem" Paiistwa Lorenc. Poinformowat. iz Samorzadowe
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Koleghun Odwolawcze zawiadomilo, iz przestato dokumentacje do Warszawy, gdz,e me majeszcze

w tym temacie odpowiedzi. Przewodni^cy Komisji Rewizyjnej wysW* z vnioMem, a>y na
po<b,a»ie art. 234 pkt 1 kodeksu posHpowania administracyjnego, pismo pnekazac do
Samorzadovego Megiun. OdWota.czego » Katomcacn z u»agi na tnvajace postman*.

W glosowaniu bralo udzial 5 Czlonkow Komisji, ktorzy jednogiosnie przyjeli wniosek.
Pan Jacek Gwozdz poinformowal, it do Biura Rady wplyneil ,,wniosek» mieszkancow
BE?ko«ic G6mych wraz z li* mieszkancow o zabbkowanie wniosku Agnieszki i Katarzyny

Borek na budow, fermy drobiu, obreb Gora Siewierska. Do wniosku zosta! zal^czony protokot
z zebrania wiejskiego w soiectwie Go!,sza, k.ore odbyto sie 29 kwietnia 2010, Przewodnioz,cy
Komisji zwrocil uwag?, iz jednym z wnioskow radnych byto, aby poinformowac mieszkancow
Brzekowic o raporcie oddzialywania na srodowisko w/w inwestycji.

Pan Wojt oswiadczyt, iz w protokole z zebrania wiejskiego z Gola^szy znajduja. s,e

niescislosci. Chodzi o jego wypowiedz, mianowicie ,,w uzupelnionej informacji na tema,

planowanej inwestycji glos zabrat Wojt - Marian Koziel, przypomniat, iz m,mo protestu
mieszkancow, Wojt Gminy nie ma podstaw do wstrzymania inwestycji". Pan Wojt oznajrml, ,z ten

zapis nie jest pelny. Przedstawil, iz na wniosek mieszkancow, ich protesty wstrzyma!, zaw,es,i
decyzje o wydaniu warunkow zabudowy i zaz^da! decyzji srodowiskowej. Pan W6jt oswiadczyt, >z
jesli decyzja bedzie pozy^wna, to jako organ nie ma prawa wstrzymania tej decyzji, czy wydac
decyzje odmowna, Nadmienit, iz pod pismem podpisalo sie 78 mieszkancow, ktorych gtosu
sprzeciwu nie motna ignorowac. Pan W6j.pow.6rzy., iz jesli bedzie musial wydac .aka. decyzje, .o
a.

Przewodnicz^cy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz zwrocit si, z prosba, aby radm
zostali zapoznani z raportem oddziaiywania na srodowisko wraz z informal z Wojewodzbego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska. Wyst^il z wioskiem, aby poinformovac strony, iz w tej chmh
Urztd czeka na informal raportu oddziafy^ania na srodonisko vraz z informacja
z Wojevodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodoviska. W glosowaniu bralo udzial 5 Czlonkow
Komisji, ktorzy jednogiosnie przyj?li wniosek.

Pani Malgorzata Pasek poinformowala, iz na jej rece i Przewodnicza^cego Rady wplyneia
uwaga do projektu zagospodarowania przestrzennego, ktora dotyczy ulicy, ktorej me bylo
w studium a ktora jest w planach.

Pan Wojt odpowiedzial, iz w studium nie moze bye drog. Nadmienil, iz temat ten, b?dZ1e

rozpatrywany.

aa * - Pln» pracv Kom^ji ^wJ7xine] na II polrocze 2010r.

Przewodniczscy Komisji Rewizyjnej przedstawil projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na

II polrocze 2010r. ktory zostanie zatwierdzony na najblizszej sesji. Radni do projektu planu pracy
Komisji nie wniesli zastrzezen.

Wobec wyczerpania tematu Przewodniczaxy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz
zakonczyi obrady. Na tym posiedzenie zakonczono.

Przewodnic:

Podpisy czlonkow Komisji:

1.

Pan Remigiusz Olesinski

2.

Pani Teresa Kosmala - Ga^sior

3.

Pani Malgorzata Sobieraj

4.

Pani Malgorzata Pasek

Protokot sporzqdziJa:
Katarzyna Mucha

mjQ_

/lace.

Rewizyjnej

