ROIV.0012.3.7.2017

Protokół Nr 30/17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 25 września 2017r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w Urzędzie Gminy w Psarach w godzinach od
13:30 do 14:30. 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 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 Anna Kotela

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

Pan Rafał Kubik

Posiedzenie Komisji prowadził Pan Aleksander Jewak - Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, który powitał radnych i zebranych gości, a następnie przedstawił porządek posiedzenia
który obejmował:
1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r.
2. Informacja o przebiegu prac projektowych związanych z kanalizacją gminy.
3. Ocena pracy ZGK za I półrocze 2017r.
4. Sprzedaż mienia komunalnego w I półroczu 2017r.
5. Sprawy bieżące.
Ad.5 - Sprawy bieżące.
W sprawach bieżących zostały zgłoszone następujące sprawy:
1. Pan Wiesław Zarychta:
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- przypomniał o złożonej wcześniej interpelacji w sprawie złego stanu drogi przy cmentarzu
w Psarach (za ogrodzeniem). Poprosił o doraźne uzupełnienie drogi.
Pan Wójt oznajmił, iż skontaktuje się w tym temacie z księdzem oraz Burmistrzem
Wojkowic, gdyż jest to na Ich terenie.
Pan Wójt poinformował o pozyskanym dla parafii kruszywie wartości ok. 20 000 zł.
2. Pan Remigiusz Olesiński:
- zwrócił uwagę na zaniedbane gabloty na ogłoszenia w Malinowicach
- poinformował, iż przy opadach deszczu, woda z ul. Szkolnej spływa na ul. Wiejską, aż do
przystanku.
Zaproponował, aby zastanowić się nad skierowaniem wody pod chodnikiem.
- zwrócił uwagę na poobrywany chodnik przy ul. Wiejskiej w Malinowicach (na zakręcie).
- poinformował o zarośniętej działce przy studni głębinowej (między ulicą Słoneczną a wjazdem do
studni głębinowej). Pan Remigiusz Olesiński poprosił o wykoszenie terenu.
3. Pan Adam Adamczyk:
- podziękował za zabudowanie latarni przy szkole podstawowej w Dąbiu.
- zwrócił się z prośbą interweniowania w sprawie rozbitej bariery energochłonnej w Dąbiu.
4. Pan Aleksander Jewak:
- ponowił interpelację w sprawie wykonania przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem
w Sarnowie -Wiejska – Główna (od strony Preczowa).
- poprosił o przycięcie gałęzi drzew przy przedszkolu w Sarnowie.
Ad.1 -Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r.
Pan Aleksander Jewak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż Członkowie
Komisji otrzymali informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017r.,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu
finansowego przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2017r.
Pan Tomasz Sadłoń – Wójt Gminy Psary poinformował, iż realizacja budżetu za I półrocze
2017 roku przebiegała zgodnie z oczekiwaniami. Wykonanie budżetu za I półrocze 2017r.
przedstawiało się następująco:
- dochody 22 685 677,44 zł tj. 49,70% planu
- wydatki 23 432 060,26 zł tj. 37,82% planu
- wynik budżetu 746 382,82 zł.
Realizacja planu dochodów przebiega prawidłowo zarówno w zakresie dochodów majątkowych jak
i dochodów bieżących i wyniosła 49,70% w stosunku do planu rocznego, a dochody majątkowe
wyniosły 44,3%.
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Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2017r. po stronie wydatków wyniosło 23 432 060,26 zł
w tym: wydatki bieżące 19 470 475,20 zł, które stanowią 31,4% planu wydatków ogółem. Wydatki
majątkowe w I półroczu 2017r. wyniosły 3 961 585,06 zł co stanowi 16,3% planowanych
wydatków majątkowych tj. 24 277 220,67 zł.
Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega zgodnie z planowanymi terminami, jednakże płatności
za wykonane prace realizowane będą w II półroczu br. Pan Wójt nadmienił, iż warto zwrócić uwagę
na dobrą sprzedaż działek budowlanych na terenie Gminy. Dodał, iż budżet gminy na rok 2017 oraz
na kolejne lata jest ze sobą powiązany.
Ponadto, Pan Wójt poinformował, iż w najbliższym wydaniu gazety gminnej ukaże się
dodatek specjalny poświęcony odpadom komunalnym, tj. zostaną opisane wyniki kontroli
u mieszkańców, zasady segregacji oraz nowe zasady odbioru odpadów zielonych.
Ad.2 - Informacja o przebiegu prac projektowych związanych z kanalizacją gminy.
Pan Wójt przedstawił radnym informację dotyczącą przebiegu prac projektowych
związanych z kanalizacją gminy. Jeśli chodzi o budowę gminnej oczyszczalni ścieków, to
wykonawca przedstawił koncepcje oczyszczalni ścieków, ponadto zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydala postanowienie o nałożeniu obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz ustalił
zakres raportu, który został złożony. Wykonawca złożył projekt budowlany do zatwierdzenia.
Pan Wójt uzupełnił wypowiedź, iż wykonawca wnioskuje o wydłużenie terminu zakończenia prac.
Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – została przedstawiona koncepcja kanalizacji
w Gminie. Projektanci przekazali kompletną dokumentację projektową budowy kanalizacji
ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej dla drogi wojewódzkiej DW 913 w Strzyżowicach,
Psarach, Gródkowie oraz ul. Podwale i ul. Zielona. Obecnie trwają prace nad projektami dla
obszaru „A” wg przedstawionego modelu w tym dla ul. 1 Maja, Belnej cz.I, Cichej, Bocznej,
Szosowej, Podwale cz.II w Strzyżowicach oraz ul. Reymonta w Psarach. Jednocześnie trwają prace
projektowe nad pozostałym zakresem objętym umową. Termin zakończenia prac to 31 grudnia
2018r.
Głos zabrała Pani Marta Szymiec – Zastępca Wójta Gminy Psary która uzupełniła
wypowiedź, iż jeśli chodzi o kanalizację sanitarną to zadanie było podzielone na 3 etapy, gdzie dwa
z planowanych etapów zostały zrealizowane. Firma działa zgodnie z harmonogramem.
Jeśli chodzi o budowę gminnej oczyszczalni ścieków, to firma wystąpiła z pismem o wydłużenie
terminu realizacji zadania, przy czym prośba ta, nie została poparta konkretną datą, a mianowicie
miałby być to termin wydłużony od momentu uzyskania decyzji środowiskowej.
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Ad.3 - Ocena pracy ZGK za I półrocze 2017r.
Pan Łukasz Siwczyk – Dyrektor ZGK w Dąbiu przedstawił Członkom Komisji
sprawozdanie Zakładu za I półrocze 2017r. informując, że Zakład prowadził działalność związaną
ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę, a także realizował zadania własne Gminy
o charakterze bieżącym w zakresie m.in.: gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami
użytkowymi; utrzymania dróg, ulic, mostów, placów; organizacji ruchu drogowego; zieleni gminnej
i zadrzewień; administrowania i utrzymania cmentarza komunalnego.
Zakład zaopatruje mieszkańców w wodę wydobywając wodę z własnych ujęć jak również
prowadząc zakup z gmin ościennych.
Zostały podpisane umowy na budowę i wymianę 5 odcinków sieci wodociągowej wraz
z przyłączami z podziałem na 3 zadania:
–

zadanie nr 1 obejmuje budowę i wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami

w Malinowicach od stacji uzdatniania wody przy ul. Wiejskiej do Dąbia ul. Pocztowa, Krótka
o łącznej długości 3 560,00m oraz przyłącza o łącznej długości 1106,00m. Termin realizacji zadania
do 28 czerwca 2019r. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w sierpniu br.
–

zadanie nr 2 obejmuje budowę i wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami

w Brzękowicach Dolnych – Goląszy Bisce – zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Parkowa
o łącznej długości 5 400,00m oraz przyłącza o łącznej długości ponad 1000,00m. Termin realizacji
zadania do 28 czerwca 2019r. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w sierpniu br.
–

zadanie nr 3 obejmuje budowę i wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami

w Malinowicach, ul. Słoneczna – Sarnów, ul. Źródlana do DK 86, Psary ul. Polna i Gródkowska,
Strzyżowice ul. Żwirowa o łącznej długości 3 100,00m oraz przyłącza o łącznej długości ponad
650,00m. Termin realizacji do 30 czerwca 2017r. Realizacja tego zadania zakończyła się w terminie
umownym. PINB nie zgłosił sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania wybudowanej
w przedmiotowym zadaniu sieci wodociągowej.
Pan Dyrektor poinformował, iż na dzień 30 czerwca br. Zakład obsługiwał 4149 odbiorców na
terenie Gminy. Woda badana była cyklicznie zgodnie z ustalonym harmonogramem badań przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej na ujęciach wody
i końcówkach sieci wodociągowych, przez ZGK jak również dodatkowo przez pracowników Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej w ramach nadzoru sanitarnego.
Na dzień 30 czerwca 2017r. stan należności Zakładu wyniósł 219 360,26 zł netto ogółem,
zobowiązania: 55 129,63 zł netto ogółem, stan należności wymagalnych z tytułu zużycia wody oraz
odprowadzania ścieków wynosił 149 296,84 zł.
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Pan Dyrektor oznajmił, iż Zakład wykonywał w I półroczu 2017r. szereg zadań zleconych przez
Urząd Gminy z zakresu m.in.: utrzymania dróg, ulic, mostów, placów, utrzymania na terenie Gminy
czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zieleni gminnej i zadrzewień, zapewnienie frontu pracy i organizacja pracy osobom
zatrudnionym w porozumieniu i na zlecenie PUP do zadań realizowanych przez zakład, nadzór
i organizacja pracy nad osobami kierowanymi przez sądy do wykonywania nieodpłatnej
kontrolowanej pracy na cele społeczne, a były nimi m.in.: budowa miejsc postojowych przy
Ośrodku Zdrowia w Psarach, prace remontowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach, prace
remontowe w budynku szatni Klubu Sportowego Błyskawica w Preczowie, zakup i montaż ławek
parkowych przy OPS w Psarach, remont nawierzchni odcinka drogi gminnej przy ul. 1 Maja
w Górze Siewierskiej, odwodnienie odcinka drogi ul. Kolejowej w Gródkowie, remont placów
zabaw na terenie gminy, prace przy oznakowaniu poziomym i pionowym na drogach gminnych,
przebudowa rowów i dróg przy ul. Słonecznej w Malinowicach, prace remontowe w budynku OSP
w Dąbi, malowanie pomieszczeń i kotłowni w budynku byłej szkoły w Malinowicach, konserwacja
i czyszczenie boisk sportowych, odbudowa zniszczonego przepustu na ul. Kolejowej w Gródkowie,
koszenie trawy, mycie wiat przystankowych i znaków drogowych, czyszczenie przepustu na ul.
Leśnej w Gródkowie, wykonanie nasadzeń krzewów i trawników dywanowych, montaż
potrzaskanych szyb przystankowych w Sarnowie i Gródkowie oraz szereg mniejszych prac.
W dalszej części posiedzenia Komisji:
–

Pan Remigiusz Olesiński zwrócił uwagę, że przy budowie wodociągu między Malinowicami

a Dąbiem nie zostały zabezpieczone końcówki rur.
Pan Dyrektor odpowiedział, iż sprawa ta, była wielokrotnie zgłaszana wykonawcy i ponownie
zostanie wystosowane pismo w tej kwestii.
Ad.4 - Sprzedaż mienia komunalnego w I półroczu 2017r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż radni otrzymali informację na w/w
temat wraz z obrazem graficznym ilustrującym działki sprzedane w I półroczu 2017 roku, działki
przeznaczone do sprzedaży w październiku oraz działki przeznaczone do sprzedaży w przyszłości.
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
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