ROIV.0012.3.5.2020

Protokół Nr 16/20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 15 czerwca 2020r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w Ośrodku Kultury w Dąbiu w godzinach od
14:00 do 15:45. W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji:
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 Agnieszka Adamus – Stępień
- Skarbnik Gminy Psary,
Pani Mirella Barańska – Sorn
- Sekretarz Gminy Psary,
Pan Łukasz Siwczyk
- Dyrektor ZGK w Dąbiu,
Pani Anna Kotela
- Naczelnik Wydz. Przedsięwzięć Publicznych w UG
Psary,
Pani Aleksandra Bensel
- Kierownik Ref. Rozwoju i Pozyskiwania środków
zewnętrznych w UG Psary,
Pan Rafał Kubik
- Zastępca Kierownika Ref. Ochrony Środowiska
i Zarządzania Drogami 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. Przebieg prac inwestycyjnych w I półroczu 2020r.
2. Realizacja programów proekologicznych w I półroczu 2020r.
3. Realizacja funduszu sołeckiego na 2020r.
4. Postęp prac projektowych dot. zmiany planów przestrzennego zagospodarowania.
5. Postęp prac projektowych związany z kanalizacją gminy, również w pasie drogi DW 913 oraz
wymiana sieci wodociągowej.
6. Sprawy bieżące.
Ad. 6 - Sprawy bieżące
W sprawach bieżących zostały zgłoszone następujące sprawy:
1. Pan Jarosław Nowak poruszył temat pojawiających się dzików na terenie Preczowa.
Wyjaśnień udzielił radny Aleksander Jewak, informując, że koła łowieckie wykonują obecnie
tzw. odstrzały sanitarne i odstrzał planowy. Poinformował również o wprowadzeniu przepisu
zakazującego strzelania w odległości mniejszej niż 150 m od zabudowań mieszkalnych.
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2.

3.

4.

5.

Głos zabrał Pan Wójt, który wyjaśnił, iż samorząd opiniuje przesłane przez koła łowieckie
plany łowieckie, a każdy problem (wniosek) jest do nich zgłaszany. Nie ma natomiast innej
podstawy prawnej do działania.
Pan Wójt dodał, iż do wszystkich kół łowieckich zostanie skierowane pismo z prośbą
o dokonanie przeglądu na swoim terenie.
Uzupełnienia tematu dokonał radny Aleksander Jewak, który poinformował, iż istnieje
możliwość zawarcia umowy na odstrzał redukcyjny. Koła łowieckie wykonują odstrzały
redukcyjne i sanitarne, które są odstrzałami poza planem.
Pan Wiesław Zarychta:
a) zapytał: jak długo potrwa remont drogi 913 z uwagi na bardzo intensywny ruch
samochodowy przez sołectwo Psary.
Odpowiedzi udzielił Pan Dyrektor ZGK, który wyjaśnił, iż cały remont drogi 913 jest
przewidziany do realizacji do końca września 2021r. Obecnie trwają intensywne prace na terenie
sołectwa Psary.
Uzupełnienia informacji dokonał Pan Wójt, objaśniając, że ruch samochodowy jest
wzmożony, szczególnie na odcinku od skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą krajową do
skrzyżowania z ulicą Malinowicką. Spowodowany jest to przebudową drogi.
b) poprosił o częstsze patrole Policji w sprawie parkowania samochodów na ulicy.
Pan Wójt poinformował, iż zostanie przygotowane pismo do Policji z prośbą o dokonywanie
częstszych kontroli. Zwrócił uwagę, iż na terenie Preczowa prowadzona była akcja informująco
edukacyjna kierowców o nieprawidłowym parkowaniu samochodóW.
Pan Aleksander Jewak zapytał: czy przewidziane jest czasowe zamknięcie skrzyżowania z ul.
Graniczną, przy pawilonach (w związku z remontem drogi 913).
Pan Dyrektor ZGK odpowiedział, iż w trakcie remontu zapewne będzie taki moment, iż
skrzyżowanie będzie musiało zostać zamknięte, z powodu przeprowadzenia prac.
Pani Joanna Kruszewska poprosiła, aby uczulić kierownika Centrum Usług Społecznych
w Strzyżowicach o nadzór naokoło budynku, z uwagi na spotkania młodzieży na parkingu z tyłu
CUS-u.
Pan Adam Adamczyk:
a) podziękował za wyczyszczenie skrzyżowania przy kurzalni,
b) zwrócił się z prośbą usunięcia drzewa (zasłania widoczność) w Dąbiu, wyjazd w kierunku
Dąbia Chrobakowego

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 czerwca 2020r. został przyjęty jednogłośnie
przez radnych.
Przystąpiono do omawiania tematyki posiedzenia Komisji:
Ad.1 - Przebieg prac inwestycyjnych w I półroczu 2020r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Adam Adamczyk poinformował, iż Członkowie
Komisji otrzymali informację na w/w temat z wyszczególnieniem zadań kontynuowanych z 2019
roku oraz prac rozpoczętych w 2020 roku.
Przewodniczący Komisji poprosił o bliższe wyjaśnienie niektórych zapisów przedstawionych
w materiale.
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Głos zabrał Pan Wójt, który zwrócił uwagę jak wiele zadań jest przewidzianych do realizacji
w tegorocznym budżecie gminy. Nadmienił, że praktycznie wszystkie zadania są realizowane,
z wyjątkiem, tych przypadków, które zostały spowolnione przez epidemię.
Ad.2 - Realizacja programów proekologicznych w I półroczu 2020r.
Informację przedstawiła Pani Aleksandra Bensel – Kierownik Ref. Rozwoju i Pozyskiwania
środków zewnętrznych w UG Psary, obrazując tytuł projektu, źródło finansowania, etap realizacji
projektu, liczbę uczestników a także okres realizacji.
Pan Wójt zwrócił uwagę na programy jakie gmina realizuje i które są adresowane do
mieszkańców, z myślą o wsparciu i pomocy mieszkańcom.
Ad.3 - Realizacja funduszu sołeckiego na 2020r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oznajmił, iż z przedłożonego materiału wynika, że
fundusz sołecki do 25 maja br. zakontraktowano w 32,66%, zrealizowano w 29,81%.
Głos zabrała Pani Skarbnik, uzupełniając informację, iż fundusz sołecki jest realizowany na
bieżąco.
Ad.4 - Postęp prac projektowych dot. zmiany planów przestrzennego zagospodarowania.
Pani Anna Kotela – Naczelnik Wydz. Przedsięwzięć Publicznych w UG Psary przedstawiła
informację na w/w temat wraz ze stanem zaawansowania prac nad poszczególnymi planami
miejscowymi.
Ad.5 - Postęp prac projektowych związany z kanalizacją gminy, również w pasie drogi DW 913
oraz wymiana sieci wodociągowej.
Pan Łukasz Siwczyk – Dyrektor ZGK w Dąbiu przedłożył informację która zawierała dane
na temat m.in.: wykonanych prac i poniesionych nakładów finansowych przy budowie systemu
kanalizacji sanitarnej do końca 2019 roku, budowie systemu kanalizacji zbiorczej i przebudowie
sieci wodociągowej w związku z przebudową drogi wojewódzkiej DW 913 a także przebudowie
sieci wodociągowej na terenie gminy.
Wolne wnioski:
- plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020r.
- informacja o rekrutacji do Gminnego Żłobka w Psarach na rok 2020/2021
Porządek Komisji został wyczerpany. Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie
Komisji.
Adam Adamczyk
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Podpisy członków Komisji:
1. Joanna Kruszewska

-

……………………………………………

2. Jarosław Nowak

-

…………………..……………………….
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3. Wiesław Zarychta

-

……………………………………………

4. Aleksander Jewak

-

……………………………………………..

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha
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