ROIV.0012.3.1.2014

Protokół Nr 26/17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 19 kwietnia 2017r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w Urzędzie Gminy w Psarach w godzinach od
14:30 do 16:00. W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji.
1. Pan Aleksander Jewak

- Przewodniczący Komisji,

2. Pan Remigiusz Olesiński

- Członek Komisji,

3. Pan Adam Adamczyk

- Członek Komisji,

4. Pan Jarosław Nowak

- Członek Komisji,

5. Pan Wiesław Zarychta

- Członek Komisji,

oraz
Pan Tomasz Sadłoń

- Wójt Gminy Psary,

Pani Joanna Przybyłek

- Skarbnik Gminy Psary,

Pan Lukasz Siwczyk

- Dyrektor ZGK w Dąbiu,

Pani Anna Kotela

- Kierownik Referatu Przedsięwzięć Publicznych w UG
Psary,
- Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów w UG Psary.

Pan Karol Poznar
Pan Rafał Kubik

- Zastępca Kierownika Ref. Przedsięwzięć Publicznych
w UG Psary.

Posiedzenie Komisji prowadził Pan Aleksander Jewak - Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, który powitał radnych i zebranych gości, a następnie przedstawił porządek posiedzenia
który obejmował:
1. Realizacja uchwały o utrzymaniu czystości w gminie.
2. Postęp prac dot. zmian planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Stan techniczny nawierzchni dróg gminnych po okresie zimowym.
4. Ocena bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez pracę Policji.
5. Analiza wykonania budżetu za 2016r.
6. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
7. Sprawy bieżące.
Ad.7 - Sprawy bieżące.
Nie zgłoszono.
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Ad.3 - Stan techniczny nawierzchni dróg gminnych po okresie zimowym.
Pan Aleksander Jewak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż w marcu br.
przeprowadzono objazd dróg gminnych w celu przeprowadzenia oceny stanu technicznego ich
nawierzchni po okresie zimowym. Ogólnie stan techniczny dróg gminnych uznaje się za
zadowalający. Jedynie ze względu na niezadowalający stan techniczny, kapitalnemu remontowi
podlega jezdnia drogi Brzękowice Wal.
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 zabral Pan Lukasz Siwczyk – Dyrektor ZGK w Dąbiu który uzupelnil wypowiedź o
informacje w zakresie remontów dróg gminnych które miały miejsce w ostatnim czasie. Ponadto,
poinformował, iż powiat będziński przeznaczył 200 tys zł. na naprawy dróg powiatowych na terenie
gminy.
Ad.1 - Realizacja uchwaly o utrzymaniu czystości w gminie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił, 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.
Głos zabrał Pan Adamczyk, który nawiązał do przestawionego materiału dotyczącego
informacji, iż w drugiej połowie kwietnia wśród mieszkańców zostaną przeprowadzone kontrole
dotyczące prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.
Pan Wójt wyjaśnił, iż kontrole zostaną przeprowadzone przez pracowników Urzędu Gminy
oraz pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbiu. Ponadto, zostanie wykonana
inwentaryzacja odpadów od przedsiębiorców.
Pan Wójt poinformował o działaniach jakie są podejmowane co do ogłoszenia przetargu na odbiór
odpadów komunalnych na nowy okres.
Pan Aleksander Jewak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pozytywnie odniósł się do
wyrywkowych kontroli wśród mieszkańców.
Ad.2 - Postęp prac dot. zmian planów zagospodarowania przestrzennego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, 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
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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.
Ad.4 - Ocena bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez pracę Policji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił informację obrazującą liczbę przestępstw
ujawnionych na terenie gminy w latach 2015 – 2016r.
Ponadto, 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.5 - Analiza wykonania budżetu za 2016r.
Pan Wójt przedstawił informacje na temat wykonania budżetu gminy za rok 2016
informując, że budżet gminy został uchwalony przez radnych w grudniu 2015r. W trakcie roku
budżet był zmieniany, poprzez 29 zarządzeń i 11 uchwal.
Pan Wójt zwrócił uwagę, iż rozchody i spłaty zostały wykonane w całości, dług gminy na koniec
ubiegłego roku wyniósł ok. 7 mln 963 tys zł, nadwyżka operacyjna wyniosła 4 mln 560 tys zł.
Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Sprzedaż działek była na bardzo dobrym poziomie –
1,5 mln zł.
Warto wspomnieć, iż ubiegły rok, to rok bardzo dobrego wzrostu podatku dochodowego od osób
fizycznych. Wykonanie wyniosło na 102,1%, z czego 14 mln zł z tego tytułu dochodów do budżetu
gminy. Wydatki zostały wykonane na poziomie 43,8 mln zł, z czego wydatki majątkowe 9,5 mln zł.
Kontynuując, Pan Wójt zwrócił uwagę na realizację bardzo wielu zadań inwestycyjnych, których
było 96 zadań, z czego 23 zadania to zadania kontynuowane z roku poprzedniego, a 73 zadania to
nowe przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy.
Ad.6 - Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji dotyczący udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok.
Członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie (5 glosami „za”) przyjęli wniosek dotyczący
udzielenia Wójtowi Gminy Psary absolutorium za rok 2016.
Wobec wyczerpania tematu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Aleksander Jewak
zakończył obrady. Na tym posiedzenie zakończono.
Aleksander Jewak
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
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Podpisy członków Komisji:
1. Remigiusz Olesiński

-

……………………………………………

2. Adam Adamczyk

-

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

3. Jarosław Nowak

-

…………………..……………………….

4. Wiesław Zarychta

-

…………………………………………

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha

4

