ROIV.0012.2.4.2020

Protokół nr 18/20
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska,
Sportu i Spraw Społecznych
w dniu 28 kwietnia 2020r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w trybie zdalnym. W posiedzeniu uczestniczyło 8 radnych:
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 Mirosław Kozieł
Członek Komisji,
6. Pan Krzysztof Dulko
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 Jacenty Kubica
Przewodniczący Rady Gminy Psary,
Pan Łukasz Siwczyk
Dyrektor ZGK w Dąbiu.
Zdalne posiedzenie Komisji prowadziła Pani Krystyna Kluszczyk – Przewodnicząca
Komisji, która powitała gości, a następnie przedstawiła porządek posiedzenia obejmujący:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji wspólnej z 14 kwietnia br.
2. Koszty poniesione na zimowe utrzymanie dróg.
3. Analiza sprawozdań GOK i GBP za 2019r.
4. Wpływ Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na rozwój gminy.
5. Środki pozabudżetowe pozyskane na prace inwestycyjno – remontowe w 2019r.
6. Koszty energii i ogrzewania poniesione w obiektach gminnych, udział energii elektrycznej
pozyskanej z ogniw fotowoltaicznych.
7. Sprawozdanie z działalności OPS – realizacja programu 500 + (temat przeniesiony z marca).
8. Sprawy bieżące.
Ad. 8 - Sprawy bieżące:
W sprawach bieżących zostały zgłoszone następujące sprawy:
a) Pan Mirosław Kozieł:
- poprosił o interwencję w PZD w Rogoźniku w sprawie wycinki drzewa znajdującego się
w pasie drogi powiatowej w Brzękowicach Dolnych przy posesji nr …..
- zapytał o stan prawny doprowadzenia rurociągu wodnego do cmentarza parafialnego w Dąbiu
b) Pani Anna Gwiazda:
- zgłosiła niskie ciśnienie wody na osiedlu Irysów w Psarach
- zapytała o postęp prac w związku z kanalizacją gminy
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- zapytała kiedy będzie remontowany rurociąg azbestowy na ul. Wolności w Psarach
c) Pani Krystyna Kluszczyk:
- poprosiła o umieszczenie tablicy ogłoszeniowej na ul. Granitowej w Górze Siewierskiej
d) Pan Wiesław Zarychta:
- zwrócił uwagę, iż przy źródle Prodło ludzie nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa oraz
wprowadzonych obostrzeń sanitarnych (np. brak maseczki).
Poprosił o umieszczenie przy Prodle tablicy ostrzegawczej.
Głos zabrał Pan Dyrektor ZGK, który odniósł się do kwestii niskiego ciśnienia wody na
ul. Irysów w Psarach i wyjaśnił, że w chwili obecnej trwają prace nad znalezieniem przyczyny
powstawania takiego problemu.
Jednocześnie odnosząc się do pozostałych zgłoszonych spraw przez radnych, Pan Dyrektor
oznajmił, iż z uwagi na zakłócenia techniczne, które pojawiły się podczas obrad Komisji,
skontaktuje się telefonicznie z poszczególnymi radnymi i udzieli odpowiedzi na ich zapytania.
Ad.1 - Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji wspólnej z 14 kwietnia br.
Radni jednogłośnie przyjęli protokół z posiedzenia komisji.
Ad.8 – Sprawy bieżące.
W sprawach bieżących :
1. radni jednogłośnie przyjęli protokół z posiedzenia Komisji Oświaty z 26 lutego br. a także
zapoznali się z projektem protokołów z XVII sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego br. oraz XVIII
sesji z 15 kwietnia br., do których nie wniesiono uwag.
Ad.2 - Koszty poniesione na zimowe utrzymanie dróg.
Pani Krystyna Kluszczyk – Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła informację na
w/w temat informując, że za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialna była firma
„Drogrem” z Bytomia, natomiast pracownicy ZGK prowadzili całodobowy dyżur dyspozytorski
oraz prace związane z ręcznym i mechanicznym usuwaniem nadmiaru śniegu i likwidacją śliskości
z chodników i miejsc wyznaczonych.
Powyższa informacja zawierała również dane dotyczące kosztów poniesionych na zimowe
utrzymanie dróg gminnych, w rozbiciu na: koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz
kosztów związanych z utrzymaniem chodników i miejsc wyznaczonych jak i dyżur dyspozytorski.
Głos zabrał Pan Dyrektor Zakładu, który uzupełnił informację oraz wyjaśnił wszelkie
poruszone wątpliwości.
Ad.3 - Analiza sprawozdań GOK i GBP za 2019r.
Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, iż radni otrzymali sprawozdanie finansowe Gminnego
Ośrodka Kultury wraz z kosztami utrzymania poszczególnych placówek oraz sprawozdanie
Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2019.
Radni poprosili Panią Dyrektor GOK-u i GBP o uszczegółowienie pewnych zapisów
w przedłożonym sprawozdaniu – informacja zostanie przekazana na majowych komisjach.
Innych uwag nie wniesiono.
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Ad.4 - Wpływ Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na rozwój gminy.
Przewodnicząca Komisji Oświaty oznajmiła, iż Członkowie Komisji otrzymali informację
na w/w temat, z której dowiadujemy się, że Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia działa między
innymi w następujących aspektach: transport, rower metropolitalny, grupa zakupowa, planowanie
przestrzenne, Fundusz Solidarności, program ograniczenia niskiej emisji.
Bardzo ważnym aspektem funkcjonowania Metropolii jest Fundusz Solidarności, mechanizm
w ramach którego wspierane są samorządy pod kątem wyrównywania szans i niwelowania różnic
w rozwoju społeczno – gospodarczym. Gmina w latach 2018 – 2020 otrzymała łącznie ok. 3 mln zł
dofinansowania ze środków tego funduszu. Równie ważny jest Program ograniczenia niskiej emisji,
którego celem jest poprawa jakości powietrza na obszarze Górnośląsko – Zagłębiowskiej
Metropolii.
W dalszej części posiedzenia Komisji, szczegółowego uzupełnienia tematu dokonał Pan
Wójt.
Ad.5 - Środki pozabudżetowe pozyskane na prace inwestycyjno – remontowe w 2019r.
Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, iż przedstawiony radnym materiał
zawiera wykaz projektów wraz z wartością i źródłem dofinansowania oraz aktualnym etapem
realizacji. Przewodnicząca zwróciła uwagę na fakt, iż w roku 2019 gmina otrzymała ok. 10 mln zł
dofinansowania na prace inwestycyjno – remontowe.
Ad.6 - Koszty energii i ogrzewania poniesione w obiektach gminnych, udział energii elektrycznej
pozyskanej z ogniw fotowoltaicznych.
Przedstawione zestawienie zawiera informacje, na których budynkach gminnych zostały
zainstalowane systemy fotowoltaiczne, a także:
- jaka ilość energii została zakupiona w 2019r.,
- ilość energii pozyskanej z fotowoltaiki w 2019r.;
- wartość zakupionej energii w 2019r.,
- wartość pozyskanej energii z fotowoltaiki w 2019r.,
- procentowy udział energii zakupionej oraz energii pozyskanej z fotowoltaiki.
Uwag nie wniesiono.
Ad.7 - Sprawozdanie z działalności OPS – realizacja programu 500 + (temat przeniesiony
z marca).
Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, iż w przedstawionym sprawozdaniu
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok zostały zawarte dane z zakresu pomocy
społecznej, lokalnych programów, profilaktyki i promocji zdrowia, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi szereg programów profilaktycznych, m.in.: „posiłek
w szkole i w domu”; „Dobry start”; Klub Integracji Społecznej; lokalny program organizowania
prac społecznie użytecznych; lokalny program wsparcia rodzin z osobami niepełnosprawnymi
„Nadzieja”; program „ferie zimowe – bez narkotyków”; programy profilaktyczno – edukacyjne
wczesnej profilaktyki: Cukierki, Magiczne Kryształy i Spójrz inaczej; „Żyj marzeniami a nie
uzależnieniami”; program autorski „życie jest zmianą”, Bezpieczna Gmina Psary wakacje na
sportowo bez alkoholu, narkotyków, nikotyny „uśmiech, słońce i ja”.
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Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że w roku 2019 przyznano ok. 8 tys świadczeń
rodzinnych dla 448 rodzin, a liczba osób i rodzin pobierających świadczenia rodzinne od 2009 roku
ulega systematycznemu spadkowi (w 2009r. -13,6%; w 2019r. - 8,4%). W realizowanym programie
Rodzina 500+ złożono 1607 wniosków dla 1479 rodzin.
Przewodnicząca Komisji złożyła podziękowania na ręce Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
dla wszystkich pracowników tej jednostki za dobrze wykonywaną pracę.
Wolne wnioski:
a) Pani Krystyna Kluszczyk – Przewodnicząca Komisji Oświaty zapytała o rekrutację dzieci do
żłobka i przedszkola.
Odpowiedzi udzieliła Pani Sekretarz wyjaśniając, że na chwilę obecną rekrutacja dzieci nie
została zakończona. Trwa rekrutacja uzupełniająca.
Ze wstępnych informacji od dyrektorów szkół wynika, że rekrutacja dzieci do przedszkola
w Strzyżowicach i Sarnowie zakończyła się na etapie rekrutacji podstawowej, natomiast do
oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Dąbiu zrekrutowano dzieci do dwóch grup,
gdzie jedna grupa obejmować będzie dzieci sześcioletnie a druga grupa dzieci młodsze (4, 5 latki).
Na chwilę obecną do przedszkola w Psarach zostały zrekrutowane dzieci do 4 oddziałów.
b) Pan Adam Adamczyk zapytał o kwestię przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP na terenie
gminy oraz umieszczania flag na terenie gminy.
Odpowiedzi w zakresie organizacji wyborów udzieliła Pani Sekretarz, informując również
o wniosku który wpłynął od Poczty Polskiej w zakresie udostępnienia spisu wyborców.
Na zakończenie posiedzenia Pan Wójt poinformował radnych o:
a) udzielonej odpowiedzi Poczcie Polskiej, w związku z jej wnioskiem o udostępnienie danych ze
spisu wyborców,
b) zasadach funkcjonowania Urzędu oraz gminnych jednostek w czasie epidemii.
Pan Wójt podziękował strażakom ochotnikom i wolontariuszom za niesioną pomoc osobom
przebywającym w kwarantannie oraz paniom z Koła Emerytów i Rencistów z Malinowic,
paniom z klubu seniora Brzękowice – Goląsza, pani z zespołu śpiewaczego „Strzyżowiczanie”,
paniom z Gminnego Żłobka za włączenie się do akcji szycia maseczek ochronnych.
Zwrócił uwagę, iż przed budynkiem Urzędu Gminy znajduje się higienomat, w którym można
nabyć maseczki ochronne, rękawiczki i płyny odkażające.
c) pomocy udzielanej miejscowym przedsiębiorcom i wnioskach, które wpłynęły do Urzędu.
W dalszej części posiedzenia Komisji, Pan Wójt szczegółowo przedstawił radnym informacje na
temat wysokości stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów i procentowy wzrost cen.
Stawka za odbiór odpadów obowiązuje do końca czerwca br. W związku z nowelizacją ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2020 roku zmianie ulegnie funkcjonujący
na terenie gminy system gospodarowania odpadami komunalnymi.
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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

-

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

7.

Aleksander Jewak

-

………………………………………………….

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha

5

