ROIV.0012.3.3.2020

Protokół Nr 14/20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 14 maja 2020r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w Ośrodku Kultury w Dąbiu w godzinach od
14:00 do 15:30. W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji: 4 członków Komisji osobiście
i 1 osoba zdalnie - radna J. Kruszewska.
1.
Pan Adam Adamczyk
- Przewodniczący Komisji,
2.
Pani Joanna Kruszewska
- Członek Komisji,
3.
Pan Jarosław Nowak
- Członek Komisji,
4.
Pan Wiesław Zarychta
- Członek Komisji,
5.
Pan Aleksander Jewak
- Członek Komisji,
oraz
Pan Tomasz Sadłoń
- Wójt Gminy Psary,
Pani Marta Szymiec
- Zastępca Wójta Gminy Psary,
Pani Mirella Barańska – Sorn
- Sekretarz Gminy,
Pani Agnieszka Adamus – Stępień
- Skarbnik Gminy Psary,
Pan Łukasz Siwczyk
- Dyrektor ZGK w Dąbiu,
Pani Aldona Kubańska
- Kierownik Ref. Ochrony Środowiska
i Zarządzania Drogami w UG Psary,
Pani Agnieszka Medaj
- Zastępca Kierownika Ref. inwestycji i remontów
w UG Psary.

Posiedzenie Komisji prowadził Pan Adam Adamczyk - Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, który powitał radnych i zebranych gości, a następnie przedstawił porządek posiedzenia,
który obejmował:
1. Ocena wykonania budżetu za 2019r. - absolutorium.
2. Realizacja uchwały o utrzymaniu czystości w gminie – przebudowa PSZOK-u.
3. Prace związane z budową placów zabaw – siłownie.
4. Możliwości wykonania bezpiecznych przejść dla pieszych.
5. Sprawy bieżące.
Ad.5 - Sprawy bieżące.
W sprawach bieżących zostały zgłoszone następujące sprawy:
1. Pan Aleksander Jewak: w imieniu mieszkańca Sarnowa zapytał o etap odwodnienia ul. Krótkiej.
Wyjaśnień udzieliła Pani Agnieszka Medaj – Zastępca Kierownika informując, że projekt ma
być zrealizowany do września br. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną,
wykonawca zwrócił się z prośbą wydłużenia terminu realizacji tego zadania. Na chwilę obecną
Gmina nie ustosunkowała się do powyższej prośby.
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2. Pan Adam Adamczyk poprosił o:
a) zwrócenie się do PZD o uzupełnienie ubytków poboczy na ul. Dolnej w Dąbiu (przy
numerach 37, 45 jadąc w kierunku autostrady Kuźnice, po lewej stronie, przy nowo
wybudowanym chodniku).
b) rozeznanie kwestii, czy ZGK nie mógłby stworzyć na potrzeby „Akademii” roztworu do
dezynfekcji sprzętu sportowego.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lutego 2020r. został przyjęty jednogłośnie przez
radnych.
Przystąpiono do omawiania tematyki posiedzenia Komisji:
Ad.2 - Realizacja uchwały o utrzymaniu czystości w gminie – przebudowa PSZOK-u.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż radni otrzymali szczegółową
informację na w/w temat.
Głos zabrała Pani Aldona Kubańska - Kierownik Ref. Ochrony Środowiska i Zarządzania
Drogami w UG Psary która zwróciła uwagę, że omówieniu został poddany projekt rozporządzenia
w sprawie określenia szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.
Należy podkreślić, że w świetle obowiązujących przepisów Gmina może nie zapewniać
przyjmowania bioodpadów przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jeżeli
w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości zapewnia odbieranie tych
odpadów z miejsc ich wytwarzania.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poddał pod rozwagę trzy uwagi do przeanalizowania:
- ustawienie kamery w kierunku PSZOK-u, z uwagi na wyrzucane śmieci przed posesją oraz
wprowadzenie kary za pozostawianie zanieczyszczeń poza miejscem ich składowania,
- zastosowanie kontenera zamykanego dla przedmiotów, które pod wpływem wody czy wilgoci
zwiększają swoją objętość ciężarem,
- zapytał, w jaki sposób materiały wyjeżdżające z PSZOK-u są kontrolowane przez gminę.
Pani Aldona Kubańska wyjaśniła, że materiały przyjeżdżające na PSZOK powinny być
ważone. W składanym raporcie z obsługi PSZOK-u oraz z raportu wagowego widnieją dane, które
powinny się zgadzać (tj. odpady przyjęte do PSZOKu i odpady odebrane przez firmę).
Pan Wójt uzupełnił wypowiedź, iż na najbliższych posiedzeniach Komisji odbędzie się
dyskusja na temat stawki opłaty za gospodarowanie odpadami oraz o nadchodzących zmianach
w tej dziedzinie.
Głos zabrał Pan Jarosław Nowak, który oznajmił, iż dobrym pomysłem byłoby ważenie
śmieci przez firmę odbierającą odpady.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, iż na majowych posiedzeniach Komisji,
zarówno Oświaty jak i Budżetu będzie omawiany temat szeroko pojętego zagadnienia odpadów
komunalnych.
Na zakończenie tematu, głos zabrał Pan Wójt, który wyjaśnił, iż samorząd terytorialny jest
w najgorszej sytuacji jakiej może być, gdyż jest organizatorem przetargu ale nie ma żadnego
wpływu np. na warunki przetargu czy zasady w jakich prowadzi się gospodarkę odpadami
w Polsce. Politycy zdecydowali wyeliminować państwo i czynnik społeczny z całego systemu,
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ograniczając jego rolę tylko i wyłącznie do organizacji przetargu. Problemem jest również to, że
państwo czy instytucje publiczne gwarantowałyby przejrzystość i dawałyby dużą gwarancję, że ten
system jest szczelny i wszystko funkcjonuje należycie.
Ad.3 - Prace związane z budową placów zabaw – siłownie.
Przewodniczący Komisji przedstawił informację na w/w temat, informując, że w ramach
zawartej umowy z wykonawcą wykonano 5 projektów placów zabaw, tj. w Malinowicach
ul. Szkolna (obok budynku byłej szkoły) i przy ul. Wiejskiej; w Dąbiu na ul. Pocztowej (plac szkoły
podstawowej); w Strzyżowicach na ul. Belnej – Szosowa (teren obok budynku CUS); w Preczowie
na ul. Sosnowej (teren obok budynku OSP Preczów).
Na placach zabaw została zaprojektowana nowa nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa, nowe
urządzenia zabawowe dla dzieci, jak również elementy małej architektury – kosze, ławki.
Dodatkowo w Malinowicach przy ul. Wiejskiej została zaprojektowana siłownia zewnętrzna.
Informację uzupełniającą przybliżyła Pani Agnieszka Medaj – Zastępca Kierownika
Referatu inwestycji i remontów informując, że zlecono opracowanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej dla „budowy siłowni zewnętrznej na terenie placu zabaw w Górze Siewierskiej”.
W ramach projektu na terenie placu zabaw zamontowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej,
altana oraz ławki.
Ad.4 - Możliwości wykonania bezpiecznych przejść dla pieszych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił informację na w/w temat.
Uzupełnienia tematu dokonał Pan Wójt, który objaśnił, iż z powodu panującej w kraju
sytuacji epidemiologicznej zaplanowane wyjazdy w teren z przedstawicielami instytucji zostały
odwołane.
W dalszej części posiedzenia Komisji, poruszono następujące zagadnienia:
- Pan Aleksander Jewak: ponowił kwestię wykonania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej
ul. Wiejskiej w Sarnowie, w kierunku Preczowa (za skrzyżowaniem z ul. Główną).
- Pan Jarosław Nowak: ponowił prośbę wykonania „pasów” za skrzyżowaniem na ul. Szkolnej
w Preczowie oraz zlikwidowanie podwójnych pasów na skrzyżowaniu w Preczowie,
- Pan Adam Adamczyk: zwrócił się z prośbą wyregulowania czujników zamontowanych przy
przejściu koło SP w Dąbiu.
Sprawy bieżące:
W sprawach bieżących zostały poruszone następujące kwestie:
a) pismo z IPN-u w Katowicach w sprawie nadania imienia OK w Sarnowie
b) uzupełniona informacja tematu przedstawionego z kwietnia br. nt.: „kosztów energii
i ogrzewania poniesionych w obiektach gminnych, udziału energii elektrycznej pozyskanej
z ogniw fotowoltaicznych”.
Ad.1 - Ocena wykonania budżetu za 2019r. - absolutorium.
Pan Wójt przedstawił sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 r. ,
dziękując Pani Skarbnik za jego wykonanie.
Najistotniejszą część sprawozdania zajmuje opis wykonania budżetu Gminy za 2019 rok,
zawierający faktyczne wielkości zrealizowanych dochodów i wydatków. Zrealizowane dochody
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bieżące (55. 854.299,84 zł) były wyższe niż pierwotnie planowane (50.570.522,14 zł) a wykonane
wydatki bieżące (48.405.417,86 zł) znacznie niższe niż zakładał plan po zmianach. Doprowadziło
to do sytuacji, w której nadwyżka operacyjna czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami
bieżącymi a wydatkami bieżącymi, planowana pierwotnie na poziomie 5,3 mln zł została
ostatecznie wykonana w wysokości 7,4 mln zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w 2019 roku
w wysokości ponad 21 mln złotych. Stanowi to ponad 30% wydatków wykonanych ogółem.
Zrealizowane wydatki majątkowe to kapitał Gminy ulokowany w zrealizowanych
przedsięwzięciach drogowych, w wybudowanych i wyremontowanych budynkach komunalnych,
w zrealizowanych inwestycjach wodociągowo – kanalizacyjnych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu gminy za rok 2019 została dołączona informacja o stanie mienia
komunalnego gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę, iż w przedstawionej informacji brakuje
danych o placu zabaw i siłowni w Dąbiu Chrobakowym, a część gminnych ośrodków kultury
funkcjonuje jako ośrodek kultury, natomiast część jako strażnica OSP.
Odpowiedzi udzieliła Pani Sekretarz wyjaśniając, że ośrodki kultury są w Sarnowie
i Gródkowie, natomiast w Dąbiu, Górze Siewierskiej, Goląszy funkcjonują świetlice wiejskie.
Porządek Komisji został wyczerpany. Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie
Komisji.

Adam Adamczyk
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Podpisy członków Komisji:
1. Joanna Kruszewska

-

……………………………………………

2. Jarosław Nowak

-

…………………..……………………….

3. Wiesław Zarychta

-

……………………………………………

4. Aleksander Jewak

-

……………………………………………..

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha
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