ROIV.0012.2.6.2020

Protokół nr 20/20
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska,
Sportu i Spraw Społecznych
w dniu 16 czerwca 2020r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Ośrodku Kultury w Dąbiu od godziny 14:00
do 15:40. 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 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 Aleksandra Bensel
Kierownik Ref. Rozwoju i Pozyskiwania
środków zewnętrznych w UG Psary,
Pan Zbigniew Guzik
Kierownik Ref. Inwestycji i Remontów w UG
Psary,
Pan Rafał Kubik
Zastępca Kierownika Ref. Ochrony Środowiska
i Zarządzania Drogami w UG Psary.
Posiedzenie Komisji prowadziła Pani Krystyna Kluszczyk – Przewodnicząca Komisji,
która powitała gości, a następnie przedstawiła porządek posiedzenia:
1) Przebieg prac inwestycyjnych w I półroczu 2020r.
2) Prace remontowe w placówkach oświatowych w czasie wakacji.
3) Realizacja programów proekologicznych w I półroczu 2020r.
4) Realizacja funduszu sołeckiego na 2020r.
5) Postęp prac projektowych dot. zmiany planów przestrzennego zagospodarowania.
6) Postęp prac projektowych związany z kanalizacją gminy, również w pasie drogi DW 913 oraz
wymiana sieci wodociągowej.
7) Analiza materiałów na sesję.
8) Sprawy bieżące.
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Ad. 8 - Sprawy bieżące:
W sprawach bieżących zostały zgłoszone następujące kwestie:
1) Pani Anna Gwiazda:
a) zgłosiła ubytek w asfalcie na ul. Kwiatowej w Psarach, od ul. Górnej w Gródkowie,
b) zwróciła się z prośbą:
- umieszczenia lustra na ul. Irysów w Psarach (od strony pierwszego wjazdu – od strony
ul. Zwycięstwa w Psarach (łuk ul. Irysów)),
- rozważenia dołożenia 2-4 lamp hybrydowych na ul. Kolejowej w Psarach co przyczyni się do
zwiększenia bezpieczeństwa na tej ulicy.
c) poprosiła o reakcję Policji na wzmożony ruch samochodowy na ul. Kolejowej w Psarach
i rozważenie możliwości postawienia znaku „zakaz wyprzedzania”.
Ustawiony znak ograniczający prędkość do 30 km/h nie przynosi pożądanych efektów.
d) nawiązała do tematu omawianego na poprzednim posiedzeniu Komisji i Sesji nt. wywozu
śmieci, m.in. częstotliwości odbioru odpadów. Oznajmiła, iż popiera stanowisko niektórych
radnych, którzy podnoszą kwestie odbioru odpadów w momencie kiedy ¾ kosza jest puste.
Zasugerowała rozważenie możliwości ważenia śmieci.
Pani radna zaproponowała poruszenie tego tematu wśród samorządów.
e) zwróciła uwagę, iż na terenie gminy pojawił się biały pył, który nie pochodzi z drzew, a być
może z Elektrowni. Zapytała skąd mógł się wziąć i czy nie jest niebezpieczny dla mieszkańców.
2) Pani Joanna Kruszewska zwróciła uwagę na problem pojawiających się lisów na ul. Sportowej –
1 Maja w Strzyżowicach, które wchodzą na podwórko.
3) Pan Adam Adamczyk zwrócił się z prośbą umieszczenia lustra przy wyjeździe z remizy OSP
w Dąbiu (z lewej strony).
4) Pani Krystyna Kluszczyk:
a) poprosiła o umieszczenie lustra – wyjazd z czerwonego kamienia w kierunku ul. Leśnej
w Górze Siewierskiej
b) przypomniała, iż miała się odbyć wizja lokalna dot. zmiany organizacji ruchu na łącznika ul.
Kościuszki – Szopena w Górze Siewierskiej.
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Oświaty (z dnia 18 maja 2020r.) został przyjęty
jednogłośnie przez radnych.
Ad.1 - Przebieg prac inwestycyjnych w I półroczu 2020r.
Przewodnicząca Komisji Oświaty oznajmiła, iż Członkowie Komisji otrzymali bardzo
skrupulatnie przygotowany materiał na w/w temat.
Przedłożony materiał zawiera informacje na temat zadań kontynuowanych z 2019 roku oraz prac
rozpoczętych w 2020 roku.
Przewodnicząca Komisji przedstawiła zadania rozpoczęte w 2019r., w skład których wchodzą
inwestycje m.in. takie jak:
- przebudowa drogi wojewódzkiej DW 913 w trakcie której gmina finansuje trzy zadania: budowa
sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w gminie, budowa
i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy, budowa zasilania gablot w wiatach
przystankowych dotyczących dwóch kierunków jazdy.
Pan Łukasz Siwczyk – Dyrektor ZGK nadmienił, że trwają prace w zakresie przybudowy
drogi wojewódzkiej DW 913. Aktualnie trwają prace na dwóch dużych odcinkach dróg, tj: w Górze
Siewierskiej od ul. Kościuszki do Strzyżowic do ul. 1 Maja, w sołectwie Psary – od ul. Granicznej
do okolic Lidla w Gródkowa.
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- termomodernizacja i remont budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej ze zmianą sposobu
użytkowania
- usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,
- projekt remontu budynku remizy OSP w Sarnowie,
- projekt remontu budynku szkoły podstawowej w Strzyżowicach,
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla pięciu placów zabaw na
terenie gminy,
- opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ul. Krótkiej w Sarnowie,
- projekt budowy gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach,
- projekt budowy drogi gminnej ul. Parkowej w Strzyżowicach.
W 2020r. rozpoczęły się m.in. następujące zadania:
- zagospodarowanie terenu wokół budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej,
- zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania Słoneczna Gmina Psary –
odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie gminy, budowa klimatyzacji
w remizie OSP w Goląszy, dostawa urządzeń oraz montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w
SP w Psarach, dostawa urządzeń oraz montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w przedszkolu
w Strzyżowicach.
- budowa oświetlenia ul. Zielonej w Malinowicach,
- opracowanie analizy obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy dla zadania
pt.: likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej dla zadania „budowa remizy
OSP w Preczowie,
- opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ul. Krótkiej w Sarnowie,
- budowa Centrum Przesiadkowego w Psarach,
koncepcja architektoniczno – projektowa rozwiązania problemów komunikacyjnych na terenie
gminy w obszarze ograniczonym ul. Wiejską, Malinowicką, Źródlaną, Jasną, osiedle Malinowice II
i DK 86 oraz koncepcja architektoniczno – projektowa budowy ciągu pieszo – jezdnego lub
pieszego od ul. Akacjowej w Psarach do przejścia podziemnego pod DK 86 w Sarnowie,
- projekt doposażenia placu zabaw w Górze Siewierskiej w urządzenia typu street workout,
- projekt remontu budynku KS Błyskawica Preczów.
Ponadto, ZGK realizuje rozbudowę placu zabaw o elementy siłowni zewnętrznej przy placu zabaw
w Górze Siewierskiej przy ul. 1 Maja.
Przewodnicząca Komisji oznajmiła, iż:
- ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Zagłębiowskiego Parku
Linearnego – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy (etap I) a także
na „przebudowę dróg gruntowych na terenie gminy z podziałem na pięć części”,
- odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie „utwardzenie
nawierzchni ul. Źródlanej w Sarnowie płytami betonowymi” oraz na „przebudowę ciągu pieszo –
jezdnego i budowę ciągu pieszego wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Gródkowie”.
Przewodnicząca Komisji nadmieniła, iż aktualnie trwają prace nad przygotowaniem
zapytania ofertowego na wykonanie automatycznego systemu nawodnienia płyty boiska Orzeł
Dąbie w Brzękowicach Górnych oraz nad przygotowaniem zapotrzebowania udzielenia
zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „remont budynku SP w Strzyżowicach”.
Ad.2 - Prace remontowe w placówkach oświatowych w czasie wakacji.
Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła informację na temat prac remontowych
w placówkach oświatowych w czasie wakacji w 2020r.
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Ad. 3 - 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.
Uzupełnienia tematu dokonał Pan Wójt, zwracając uwagę, iż wszystkie instalacje na
obiektach gminnych realizowane były przy 80% dotacji.
Ad.4 - Realizacja funduszu sołeckiego na 2020r.
Przewodnicząca Komisji oznajmiła, iż z przedłożonego materiału wynika, że fundusz
sołecki do 25 maja br. zakontraktowano w 32,66%, zrealizowano w 29,81%.
Ad.5 - 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.6 - 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.
Ad. 7 - Analiza materiałów na sesję.
Pkt. 9 - Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Psary za rok 2019
i przedstawienie sprawozdania finansowego gminy za 2019 rok.
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż radni otrzymali w ustawowym terminie sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Psary za rok 2019., które jest niezbędne przy podejmowaniu uchwały
dotyczącej udzielenia absolutorium.
Głos zabrał Pan Wójt wyjaśniając, że sprawozdanie finansowe pokazuje pełny obraz sytuacji
finansowej gminy a także zmiany, jakie zachodzą.
Pkt. 13 - Debata w przedmiocie wykonania budżetu.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na stronę internetową gminy, gdzie w głównej
części powinna znaleźć się strategia rozwoju gminy wraz z raportem o stanie gminy.
Pkt. 11 - Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Psary za rok 2019.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Adam Adamczyk poinformował, iż Członkowie
Komisji pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu za 2019 rok i wystąpili do Rady Gminy
z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy Psary absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok.
Pkt. 8 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Psary.
Pkt.14 - Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Psary za rok 2019.
Uwag nie wniesiono.
b) Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Psary.
Uwag nie wniesiono.
c) Zmiany w budżecie na 2020 rok.
Pani Skarbnik przedstawiła treść projektu uchwały, informując o dokonanych zmianach
w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020r. (m.in. zwiększenie planu wydatków ma
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związek z utworzeniem dodatkowej grupy dzieci mogących uczęszczać do żłobka oraz
z koniecznością dostosowania kuchni żłobkowej do obsługi dzieci przedszkolnych, zmniejszenie
wielkości dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, zmiana załącznika nr 4 – plan
wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. dotyczy zmiany
klasyfikacji budżetowej z zakupu samochodu gaśniczego na dotację dla OSP).
d) Zmiany Uchwały nr XIX/198/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji 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 oznajmiła, iż projekt uchwały dotyczy korekty okresu spłaty pożyczki. Kwota
pożyczki nie ulega zmianie.
e) Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na II półrocze 2020r.
Uwag nie wniesiono.
f) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020r.
Uwag nie wniesiono.
g) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze
2020r.
Uwag nie wniesiono.
h) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska, Sportu
i Spraw Społecznych na II półrocze 2020r.
Uwag nie wniesiono.
i) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na II półrocze 2020r.
Uwag nie wniesiono.
j) Zmiany Uchwały Nr XII/132/2019 Rady Gminy Psary z dnia 24 października 2019r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za
wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Gminnym
Żłobku w Psarach.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w związku z pozyskaniem dofinansowania
w ramach projektu „wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego”
współfinansowanego ze środków EFS, dzieciom biorącym w nim udział pomniejszona została
miesięczna opłata za pobyt w żłobku w oparciu o umowę o dofinansowanie realizacji projektu.
Zgodnie z apisami w/w projektu uczestniczy w nim 16 dzieci. Dlatego chcąc zapewnić pozostałym
dzieciom równe traktowanie koniecznym staje się na czas realizacji projektu pomniejszenie opłat za
pobyt również tym, które do projektu nie zostały zakwalifikowane.
Opłata, o której mowa w związku z realizacją projektu w okresie od 1 lipca do 31 grudnia br.
w stosunku do dzieci nie biorących udziału w wymienionym projekcie wynosić będzie 156 zł
miesięcznie.
Głos zabrał Pan Wójt, który oznajmił, iż Gmina stara się maksymalnie pomóc mieszkańcom,
którzy korzystają z gminnego żłobka. Słowa podziękowania dla pracowników referatu
pozyskiwania środków zewnętrznych za napisanie bardzo dobrego wniosku, który został najwyżej
oceniony w całym województwie. Gmina otrzymała ok. ćwierć miliona złotych na utworzenie
dodatkowej grupy w żłobku. Pieniądze, w większości zostaną przeznaczone na płace ale również
w dużej części przeznaczone na doposażenie placówki.
Pan Wójt nadmienił, aby nie robić różnic wśród rodziców dzieci tych, które uczestniczą w projekcie
oraz tych, które do projektu nie zostały zakwalifikowane, gmina postanowiła obniżyć czesne do
końca roku. To niebywale mała kwota – 156 zł i pomoc dla mieszkańców – rodziców dzieci
uczęszczających do gminnego żłobka.
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k) Wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu użytkowego mieszczącego się
w budynku byłej szkoły w Malinowicach, stanowiącego własność Gminy Psary na podstawie
kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.
Uwag nie wniesiono.
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
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