ROIV.0012.2.5.2020

Protokół nr 18/20
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska,
Sportu i Spraw Społecznych
w dniu 18 maja 2020r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Ośrodku Kultury w Dąbiu od godziny 14:00
do 17.00. W posiedzeniu uczestniczyło 8 radnych: 7 Członków Komisji osobiście i 1 osoba zdalnie
– radna Joanna Kruszewska.
1. Pani Krystyna Kluszczyk
Przewodnicząca Komisji,
2. Pan Adam Adamczyk
Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Pani Anna Gwiazda
Członek Komisji,
4. Pani Joanna Kruszewska
Członek Komisji,
5. Pan Krzysztof Dulko
Członek Komisji,
6. Pan Mirosław Kozieł
Członek Komisji,
7. Pan Wiesław Zarychta
Członek Komisji,
8. 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 Psary,
Pani Agnieszka Adamus – Stępień
Skarbnik Gminy Psary,
Pan Łukasz Siwczyk
Dyrektor ZGK w Dąbiu,
Pani Anna Kotela
Naczelnik Wydz. Przedsięwzięć Publicznych
w UG Psary,
Pani Aldona Kubańska
Kierownik
Ref.
Ochrony
Środowiska
i Zarządzania Drogami w UG Psary,
Pani Aleksandra Bensel
Kierownik Ref. Rozwoju i Pozyskiwania
środków zewnętrznych w UG Psary,
Pani Agnieszka Czernikiewicz
Zastępca Kierownika Ref. Podatków i opłat
w UG Psary.
Posiedzenie Komisji prowadziła Pani Krystyna Kluszczyk – Przewodnicząca Komisji,
która powitała gości, a następnie przedstawiła porządek posiedzenia:
1) Ocena wykonania budżetu za 2019r.
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) Analiza materiałów na sesję.
6) Sprawy bieżące.
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Oświaty został przyjęty jednogłośnie przez radnych.
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Ad. 6 - Sprawy bieżące:
W sprawach bieżących zostały zgłoszone następujące kwestie:
1) Pan Mirosław Kozieł ponowił interpelację w sprawie interwencji w PZD w Rogoźniku
w sprawie wycinki drzewa znajdującego się w pasie drogi powiatowej w Brzękowicach
Dolnych przy posesji nr …….
2) Pan Krzysztof Dulko ponowił interpelację w sprawie
zanieczyszczenia rowów
melioracyjnych, którymi płynie Psarka od źródła aż do Stachowego.
3) Pani Anna Gwiazda
a) zapytała: na jakim etapie są prace związane z remontem ul. Kolejowej w Psarach i kanalizacji,
b) zapytała: czy w bieżącym roku będzie remont kanalizacji ul. Wolności w Psarach,
c) zgłosiła przechylony krawężnik i odsuniętą kostkę na ul. Wspólnej w Psarach, naprzeciwko
nr …....
d) zadała pytanie w sprawie rzekomej likwidacji schroniska w Zawierciu.
Odpowiedzi udzieliła Pani Anna Kotela – Naczelnik Wydz. Przedsięwzięć Publicznych
wyjaśniając, iż oficjalnie nie ma takiej informacji, ale pojawiła się wiadomość na stronie
internetowej schroniska, że ich przyszłość stoi pod dużym znakiem zapytania. Ma to związek ze
zbliżającym się końcem dzierżawy działki na której stoi schronisko.
4) Pani Joanna Kruszewska zapytała o termin odbioru wielkogabarytów w tym półroczu.
Pani Naczelnik odpowiedziała, iż Gmina ma zakontraktowany z firmą Remondis na ten rok
odbiór wielkogabarytów. Zostało wystosowane pismo do firmy z prośbą o określenie terminu
i przedłożenie harmonogramu odbioru.
5) Pani Krystyna Kluszczyk:
a) ponowiła interpelację w sprawie umieszczenia „lustra” po prawej stronie wjazdu na ul. Leśną
w Górze Siewierskiej.
Radna nadmieniła, iż otrzymała ok. pół roku temu odpowiedź z powiatu będzińskiego, że
w ramach posiadanych środków finansowych zostanie to zrealizowane. Okres już ten minął i brak
jest jakichkolwiek działań.
b) wycinka drzew przy przystanku na ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej (jadąc od Strzyżowic
w kierunku Góry Siewierskiej). Problem własności gruntu.
c) zgłosiła wysypywane duże kamienie, które uniemożliwiają przejazd samochodów tą drogą
(droga polna, jadąc ul. Leśną w prawo).
Pani Naczelnik odpowiedziała, że wyjeżdżona droga na tym terenie w znacznej części jest
na nieruchomościach prywatnych.
d) zadała pytanie dot. opłaty stałej za żłobek (okres od marca br.)
Pani Sekretarz odpowiedziała, że Gmina nie będzie pobierać opłaty za żłobek za ten okres,
w którym były one zamknięte (czyli do 18 maja), natomiast rodzi się problem, kiedy od 25 maja br.
żłobek będzie takie usługi świadczył, a rodzice dziecka nie będą chcieli z nich skorzystać. Jest to
zupełnie inny stan prawny i w tym temacie trwają rozmowy.
Pani Sekretarz dodała, iż opłata za żłobek za miesiąc maj będzie wynosiła ¼ opłaty (4 tygodnie).
Kontynuując, Pani Krystyna Kluszczyk:
e) zapytała o pracowników oświaty w dobie panującej pandemii,
f) w ramach propozycji do budżetu: zgłosiła wykonanie placu zabaw przy przedszkolu
w Strzyżowicach.
Przystąpiono do omawiania tematyki posiedzenia Komisji:
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Ad.1 - Ocena wykonania budżetu za 2019r.
Pani Skarbnik poinformowała, iż chcąc przedstawić pełny obraz zmieniającego się planu
finansowego Gminy w ubiegłym roku, przedstawione dane zostały podzielone na trzy kategorie. Na
wstępie prezentowany jest plan pierwotny, wynikający z uchwały z 17.12.2018r., w której to
uchwale prognozowaliśmy dochody i określaliśmy limity wydatków na rok 2019. Następnie
przedstawiany jest plan na dzień 31.12.2019r., czyli po zmianach których dokonano w ciągu rok
uchwałami i zarządzeniami Wójta. Wszystkie te zmiany miały na celu dostosowanie gminnego
budżetu do zmieniających się okoliczności. Najistotniejszą część sprawozdania zajmuje opis
wykonania budżetu Gminy za 2019r., zawierający faktyczne wielkości zrealizowanych dochodów
i wydatków.
Zrealizowano dochody bieżące w wysokości 55. 854.299,84 zł ; dochody majątkowe w wysokości
ponad 10 mln zł; wydatki bieżące - 48.405.417,86 zł.
Nadwyżka operacyjna czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami
bieżącymi została ostatecznie wykonana w wysokości 7,4 mln zł.
Stan zobowiązań budżetu na koniec 2019 roku wyniósł 35.900.658,23 zł i stanowi 52%
wykonanych dochodów.
Uzupełnienia informacji dokonał Pan Wójt oznajmiając, że zrealizowane dochody 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.
Ad.2 - Realizacja uchwały o utrzymaniu czystości w gminie – przebudowa PSZOK-u.
Przewodnicząca Komisji Oświaty wyjaśniła, że Członkowie Komisji otrzymali informację
na w/w temat, która oprócz szczegółowego wyjaśnienia tematu zawiera informację, iż na ten
moment, nie istnieje konieczność przebudowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
Głos zabrał Pan Wójt który odniósł się do tematu i objaśnił, że pomimo dynamicznej
sytuacji w przepisach prawnych z zakresu gospodarowania odpadami, zdecydowaliśmy się na taką
wersję, że Gmina weźmie na siebie ciężar prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, gdzie nie musi spełniać wymogów związanych z siecią monitoringu. Wprowadzając
dodatkowy odbiór odpadów zielonych spod posesji mieszkańca, nie trzeba będzie przywozić takich
odpadów do PSZOK-u. Gmina będzie zatrudniać pracownika, który będzie na PSZOK-u
przyjmował odpady i prowadził ich ewidencję.
Uwag nie wniesiono.
Ad.3 - Prace związane z budową placów zabaw – siłownie.
Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła informację na w/w temat.
Głos zabrał Pan Wójt, który poinformował, iż w wyniku ogłoszonego przetargu oraz
w ramach zawartej umowy z wykonawcą wykonano projekty pięciu placów zabaw:
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).
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Przewodnicząca Komisji Oświaty jako propozycję do budżetu zgłosiła wykonanie placu
zabaw przy przedszkolu w Strzyżowicach.
Ad.4 - Możliwości wykonania bezpiecznych przejść dla pieszych.
Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, iż Członkowie Komisji otrzymali
informację na w/w temat z której wynika, iż gmina jest w trakcie analizy dotyczącej wykonania
bezpiecznych przejść dla pieszych: w Strzyżowicach na ul. 1 Maja; w Psarach: ul. Szkolna – przy
OPS-ie i przy szkole.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na zgłaszaną już wielokrotnie kwestię dodatkowego
bezpiecznego przejścia dla pieszych przy DW 913.
Głos zabrał Pan Wójt, który nawiązał do podobnej sytuacji przy szkole podstawowej
w Gródkowie. Przedstawił stanowisko Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w temacie
projektowania przejścia dla pieszych przy szkole w Gródkowie które na chwilę obecną jest takie, iż
prace projektowe zostały wstrzymane, z uwagi na to, iż nie mogą zagwarantować środków
finansowych by móc wykonać takie przedsięwzięcia w przyszłości. Jest to podyktowane sytuacją
epidemiczną w Polsce.
Pkt.6 - Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a) Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Psary.
Głos zabrał Pan Wójt, który objaśnił, że zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, która nałożyła na samorządy nowe obowiązki, niezbędne jest
dostosowanie uchwały w sprawie regulaminu (…) do zapisów ustawowych.
Pan Wójt przedstawił częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
z terenu nieruchomości.
Dyskusja nad projektem uchwały:
a) Pan Mirosław Kozieł odniósł się do zapisu z rozdziału 3 projektu uchwały mówiącego, że
„właściciel wyposażając nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy w pojemniki na
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne winien uwzględnić średnią ilość
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych, która wynosi 60l na osobę na miesiąc”. Odbiór odpadów minimum 2 razy w miesiącu.
Pan Mirosław Kozieł zwrócił uwagę, czy cena za odbiór odpadów nie powinna być uzależniona od
częstotliwości ich odbioru od mieszkańca.
Wyjaśnień udzielił Pan Wójt informując, iż to, że odpady zmieszane mają być odbierane
2 razy w miesiącu nie jest decyzją gminy, gdyż jest to wymóg ustawowy (minimum dwa razy
w miesiącu). Samorządy zostały postawione w bardzo niekorzystnym świetle i to na nie spadną
wszelkie roszczenia mieszkańców.
Uzupełnienia tematu dokonała Pani Aldona Kubańska – Kierownik Ref. Ochrony
Środowiska i Zarządzania Drogami która wyjaśniła, że ustawa precyzuje zapis, mówiący o tym, że
odpady zmieszane od kwietnia do października muszą być odbierane minimum dwa razy
w miesiącu.
b) Głos zabrał pan Adam Adamczyk odnosząc się do zapisu odbioru odpadów zmieszanych dwa
razy w miesiącu.
Dwukrotny odbiór odpadów prowokuje całkowite zapełnienie pojemnika 60l.
Pan Wójt zwrócił uwagę, iż gmina nie może limitować ilości odbieranych nieruchomości.
Uzupełnienia tematu dokonała Pani Anna Kotela - Naczelnik Wydz. Przedsięwzięć
Publicznych zwracając uwagę na zapisy ustawowe, tj. rodzaje i minimalna pojemność pojemników
lub worków, przeznaczona do zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem średniej ilości
odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych.
b) Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
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komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła projekt uchwały, zwracając uwagę na jakość
worków dostarczana przez firmę.
c) Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki takiej opłaty.
Przedstawienia tematu dokonał Pan Wójt, który zwrócił uwagę na przedłożony materiał
dotyczący systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. symulację kosztów systemu po
1 lipca 2020r., który porównuje ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przed
1 lipca 2020r. i po 1 lipca 2020r.
Rosnące koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające: z nowych cen
jednostkowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, będących rezultatem
postępowania przetargowego na świadczenie tej usługi; nowych rodzajów odpadów obligatoryjnie
odbieranych od właścicieli nieruchomości w ramach systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi spowodowały, że wpływy z opłat pochodzące od właścicieli nieruchomości nie
pozwalają na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę.
Przedmiotowa wysokość stawki jest niezbędna do zapewnienia samofinansowania się systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Psary. Oznacza to, że gmina nie może
systemu finansować z innych źródeł swoich dochodów. Pokrywanie kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi z innych źródeł jest wobec wymogów ustawowych zabronione.
Pan Wójt przedstawił bardzo szczegółowe wyliczenia, m.in. symulację rocznych kosztów odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych bez bioodpadów po 1 lipca 2020r.; stawki opłat za
odbiór i zagospodarowanie odpadów w gminach ościennych a także finalną symulację miesięcznej
stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi dla 1 osoby w gminie od 1 lipca br.
Pan Wójt nadmienił, iż można zaobserwować tendencję, że przez ostatnich 6 lat co roku ubywa
odpadów zmieszanych. Mieszkańcy coraz lepiej segregują odpady i w związku z tym, odpadów
zmieszanych które są najdroższe w całym systemie, jest coraz mniej. Równocześnie jest więcej
śmieci segregowanych, które zdrożały.
Przyczyny podwyżki nie są zależne od władz gminy. Ten problem dotyczy wszystkich
samorządów w kraju. Według Pana Wójta decyzja o podwyżce nie jest łatwa, ale konieczna i
została poprzedzona drobiazgowymi wyliczeniami i analizami. W całej Polsce, system
gospodarowania odpadami musi się sam finansować. Gmina nie może do niego dopłacać. Do tej
pory odbiór bioodpadów w gminie był usługą dodatkowo płatną. Od 1 lipca bioodpady będą
odbierane w usłudze standardowej, co wpłynie na wysokość stawki podstawowej.
Propozycja miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynosiłaby 27,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku, kiedy odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ponadto, kolejna uchwała wprowadza
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów
gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Zwolnienie o którym mowa
wynosiłoby 3 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Poruszono następujące kwestie:
a) Pani Anna Gwiazda zapytała, w jaki sposób mieszkańcy otrzymają nową deklarację.
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, informując, jak wyglądałoby informowanie mieszkańców
o wprowadzonych zmianach od 1 lipca 2020r.
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b) Pani Krystyna Kluszczyk zwróciła uwagę, że mogą pojawić się problemy mieszkańców
w wypełnieniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pan Wójt poinformował, iż trwają prace nad przygotowaniem „kalkulatora śmieciowego” dla
mieszkańców, gdzie będzie można wypełnić interaktywną deklarację (przy podaniu swoich
danych), a także wraz z deklaracją zostanie dołączony wzór wypełnionej deklaracji.

Przewodnicząca Komisji Oświaty poprosiła o przedstawienie informacji nt. ściągalności
opłat i zadłużenia mieszkańców w tym temacie.
Pani Agnieszka Czernikiewicz - Zastępca Kierownika Ref. Podatków i opłat
poinformowała, że zaległości na koniec roku 2019 wyniosły 101 853 zł, co stanowi ok. 6%
mieszkańców, którzy nie uiszczają opłaty regularnie. Wg stanu na dzień 18 maja br. - zaległości
wynoszą 102 118 zł.
Do końca roku mieszkańcy powinni zapłacić 2,5 mln zł za śmieci.
Uzupełnienia tematu dokonał Pan Wójt, informując, że przedstawiona stawka to koszt
systemu po nowych stawkach z postępowania przetargowego, od 1 lipca br., bez włączenia długów
w tą opłatę.
W dalszej części posiedzenia Komisji odbyła się dyskusja radnych nad zaproponowaną
stawką za odbiór odpadów:
a) Pan Mirosław Kozieł oznajmił, iż jest przeciwko podwyżce o taką kwotę.
b) Pan Adam Adamczyk poinformował, iż samorządy (wójta i radnych) postawiono przed taką
sytuacją i to do tych osób mieszkańcy będą mieli zarzuty.
Członkowie Komisji Oświaty w sprawie zaproponowanej kwoty za odbiór i zagospodarowanie
odpadów od 1 lipca 2020r. przyjęli następujące stanowisko:
- Pan Mirosław Kozieł: przeciw,
- Pan Wiesław Zarychta: wstrzymał się od głosu,
- pozostali radni (6 osób): za.
Pani Agnieszka Czernikiewicz wyjaśniła, iż opłaty dla osób, które nie będą segregowały śmieci,
będą nie mniej niż dwukrotnością stawki za segregowane odpady, ale nie więcej niż
czterokrotnością.
Zadecydowano, iż będzie to dwukrotność stawki.
W dalszej części posiedzenia Komisji, Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekty uchwał:
d) Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
e) Zmiany uchwały Nr XVIII/183/2020 Rady Gminy Psary z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
f) Określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz
wysokości cen za te usługi.
g) Nadania nazwy ulicy w miejscowości Preczów.
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h) Połączenia Szkoły Podstawowej im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Psarach i Przedszkola
Publicznego w Psarach w Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Psarach.
i) Nadania statutu Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu Nr 3 w Psarach.
j) Ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez gminę Psary.

k) Zmian w budżecie na 2020 rok.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały, informując o dokonanych zmianach w planie
dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020r.
Zmiany w załączniku nr 1 „dochody” obejmują m.in.: zwiększenie planu dochodów o kwotę 196,00
zł związku ze zmianą kwoty dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wynikającą z ogłoszenia ustawy budżetowej);
zmniejszenia planu dochodów o kwotę 104.261,00 zł z tytułu subwencji oświatowej, zgodnie
z zawiadomieniem Ministra Finansów; zwiększenia planu dochodów o kwotę 48.000 zł w związku
ze zmianą kwoty dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej (wynikającą z ogłoszenia ustawy budżetowej); zwiększenia planu
dochodów o kwotę 71.656,00 zł pochodzących z dotacji z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii
na realizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej centrum przesiadkowego w Psarach;
zwiększenia planu dochodów o kwotę 200.000,00 zł pochodzących z dotacji z Górnośląsko –
Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania „zagospodarowanie otoczenia byłej szkoły
w Goląszy Górnej”.
Zmiany w załączniku nr 2 „wydatki” dotyczą m.in.: zwiększenia planu wydatków o kwotę
110.000,00 zł w związku z rozliczeniem transportu lokalnego z Górnośląsko – Zagłębiowską
Metropolią; zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł w związku z przeniesieniem na
wydatki związane z administracją cmentarza; zwiększenia planu wydatków w związku ze
zwiększeniem dotacji z zakresu administracji rządowej; zwiększenia planu wydatków w związku
z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów; zmniejszenia planu wydatków
w związku z obniżeniem wysokości subwencji oświatowej; zwiększenie planu wydatków o kwotę
31.000 zł w związku z koniecznością uzupełnienia dotacji dla mieszkańców na program
ograniczenia niskiej emisji.
Ponadto, zmiany w załączniku nr 3 „przychody na 2020r.” dotyczą: zmiany klasyfikacji budżetowej
przychodów z tytułu środków pieniężnych na rachunku budżetu; zmniejszeniu planu wolnych
środków zaangażowanych do budżetu na 2020r. dostosowując go do realnych potrzeb.
Zmiany w załączniku nr 4 „zadania inwestycyjne” dokonano na podstawie przeprowadzonych
zmian w budżecie, a zmiany załącznika nr 5 „przychody i koszty samorządowego zakładu na
2020r.” wynikają z konieczności jego dostosowania do faktycznych potrzeb.
l) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
Pani Skarbnik wspomniała, że zmiany w budżecie są nierozerwalnie powiązane ze
zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. Omówiła wprowadzone nowe zadanie
inwestycyjne „instalacja systemów OZE w budynku użyteczności publicznej w Gminie”. Ponadto,
dodano limit wydatków na rok 2020 w zadaniu „budowa żłobka i przedszkola w Psarach –
zagospodarowanie przestrzeni”.
m) Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji
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sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary. Budowa
i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Psary - zadanie 3: Strzyżowice ul. Szosowa
od ul. Granicznej i Belnej".
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały, wyjaśniając, że pożyczka z WFOŚiGW została
zaplanowana w uchwale budżetowej na rok 2020. Projekt uchwały zakłada zaciągnięcie pożyczki
w kwocie 3.175.075,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy z przeznaczeniem na
dofinansowanie w/w zadania.
Głos zabrał Pan Adam Adamczyk, który zapytał, w jakiej kwocie pożyczka jest umarzalna.
Wyjaśnień udzieliła Pani Aleksandra Bensel, informując, iż gmina może starać się
o umorzenie 40% wartości pożyczki, ale dopiero po spłacie przynajmniej 50% pożyczki.
n) Zmiany Uchwały Nr XXVIII/309/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 marca 2017r. w sprawie
zasad udziału w projekcie "Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach
mieszkalnych na terenie Gminy Psary".
Pani Aleksandra Bensel - Kierownik Ref. Rozwoju i Pozyskiwania środków zewnętrznych
poinformowała, iż Gmina uzyskała dofinansowanie na dwa projekty, których celem jest
zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez wykorzystanie energii ze
źródeł odnawialnych (OZE) w budynkach stanowiących własność mieszkańców Gminy. W związku
z przystąpieniem do realizacji projektów nastąpiła konieczność zmiany zapisów regulaminu.
Zmiany te, zostały radnym przedstawione.
Wolne wnioski:
1. Przewodnicząca Komisji poprosiła radnych o wypowiedzenie się w jakiej formie (on – line czy
tradycyjnej) ma się odbyć kolejna sesja Rady Gminy.
Członkowie Komisji opowiedzieli się za sesją w formie tradycyjnej.
2. Pan Adamczyk Adamczyk zapytał o organizację pracy Urzędu w czasie epidemii.
Wyjaśnień w tym temacie udzieliła Pani Sekretarz.
Wobec wyczerpania tematów, Przewodnicząca Komisji zakończyła obrady. Na tym posiedzenie
zakończono.
Krystyna Kluszczyk

Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia,Ochrony Środowiska,
Sportu i Spraw Społecznych
Podpisy Członków Komisji:
1. Adam Adamczyk

-

………………………………………………….

2. Anna Gwiazda

-

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

3. Joanna Kruszewska

-

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

4. Krzysztof Dulko

-

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

5. Mirosław Kozieł

-

………………………………………………….

6. Wiesław Zarychta

-

…..................................................……………..
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7. Aleksander Jewak

-

………………………………………………….

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha
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