ROIV.0012.2.8.2020

Protokół nr 22/20
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska,
Sportu i Spraw Społecznych
w dniu 18 sierpnia 2020r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Ośrodku Kultury w Dąbiu od godziny 14:00
do 16:00. Nieobecny radny Krzysztof Dulko. W posiedzeniu uczestniczyło 7 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 Wiesław Zarychta
- Członek Komisji,
7. 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,
Pan Tomasz Martynowicz
Zastępca Skarbnika Gminy Psary,
Pan Łukasz Krypciak
Zastępca Dyrektora ZGK w Dąbiu,
Pani Anna Kotela
Naczelnik Wydz. Przedsięwzięć Publicznych w UG Psary,
Pan Zbigniew Guzik
Kierownik Ref. Inwestycji i Remontów w UG Psary,
Pani Katarzyna Bochenek
audytor wewnętrzny w UG Psary.
Posiedzenie Komisji prowadziła Pani Krystyna Kluszczyk – Przewodnicząca Komisji,
która powitała gości, a następnie przedstawiła porządek posiedzenia:
1) Wpływ wymiany sieci wodociągowej w gminie na zmniejszenie strat w sieci w latach 2010 2020. Realizacja zadań bieżących przez ZGK w I półroczu 2020r. - zaopatrzenie mieszkańców
gminy w wodę, zadłużenie mieszkańców, egzekwowanie należności.
2) Przygotowanie obiektów oświatowych do roku szkolnego 2020/2021, zaangażowane środki
budżetowe.
3) Stan infrastruktury sportowej – nawadnianie w okresie letnim – poniesione koszty finansowe.
4) Rozbudowa sieci oświetleniowej w gminie. Propozycje rozbudowy, potrzeby mieszkańców
(wnioski), zabezpieczenie niezbędnych środków budżetowych.
5) Analiza materiałów na sesję.
6) Sprawy bieżące.
Protokół z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony
Środowiska, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy
z dnia 8 lipca 2020r. został przyjęty jednogłośnie przez radnych.
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Ad. 6 - Sprawy bieżące:
W sprawach bieżących zostały zgłoszone następujące kwestie:
1) Pani Anna Gwiazda:
a) zaproponowała uwzględnienie w budżecie gminy zakupu drona, który byłby pomocny przy
wykonywaniu zdjęć gminnych oraz w różnego typu przedsięwzięciach.
b) zapytała czy jest możliwość, aby w przyszłym roku została doświetlona (4 lampy) ul Kolejowa
w Psarach. Zwróciła uwagę również na zły stan drogi, brak chodników i brak oświetlenia (przy
kolei).
c) zapytała o techniczną możliwość uczestniczenia w obradach komisji online,
d) poprosiła o przedstawienie zakresu prac remontowych wykonywanych w Preczowie, gdyż
odkąd jest radną to jest to drugi bądź trzeci raz.
Pan Zbigniew Guzik – Kierownik Ref. Inwestycji i Remontów w UG Psary odniósł się do
kwestii doświetlenia ul. Kolejowej w Psarach i wyjaśnił, że po jednej stronie ulicy przebiega sieć
średniego napięcia, zajmują one pas drogowy i po tej stronie ulicy nie ma możliwości postawienia
słupów, gdyż jedne z drugimi by kolidowały (nakazują warunki techniczne budownictwa).
Natomiast po drugiej stronie ulicy jest teren kolei i gmina na tym terenie, nie może ustawić słupów.
Pan Kierownik nadmienił, iż w takim przypadku należałoby wykonać kompleksową przebudowę
z RID-em, aby móc postawić słupy oświetleniowe.
Wyjaśnień w temacie uczestnictwa w komisji on linie udzieliła Pani Sekretarz.
Jeśli chodzi o prace remontowe w Preczowie, to głównym zamierzeniem było powiększenie
szatni gospodarzy (odpowiedź udzielona przez Z. Guzika).
2) Pan Adam Adamczyk poprosił o oczyszczenie skrzyżowania koło kurzalni.
3) Pan Mirosław Kozieł:
a) zgłosił następujące kwestie odnoszące się do drogi Brzękowice Wał:
- w imieniu mieszkańców i swoim podziękował za realizację budowy drogi na Brzękowickim
Wale,
- czy przewidziane jest oświetlenie od nowo wybudowanego skrzyżowania do skrzyżowania
nowej drogi na samej górce?
Pan Zbigniew Guzik odpowiedział, iż oświetlenie nie zostało przewidziane.
- uprzątnięcie pobocza (chaszcze)
- rozważenie możliwości ustawienia znaku drogowego ograniczającego prędkość do 40 km/h na
łuku, na górce oraz zamontowanie tablicy prowadzącej (U3a, U3b) - (niebezpieczny łuk na
górce i przepaść)
b) w imieniu mieszkańców ponowił interpelację dotyczącą trasy rowerowej na Poddzwonku.
- całkowite zlikwidowanie trasy rowerowej, z uwagi na to, że na końcu drogi jest wąsko lub
wprowadzenie jednokierunkowego ruchu (z dołu do góry).
4) Pani Krystyna Kluszczyk:
a) zwróciła się z prośbą przycinki drzew akacji w Górze Siewierskiej:
- na ul. Kościuszki, od Strzyżowic po lewej stronie do zakrętu łącznika z górką
- na ul. 1 Maja przy wjeździe po lewej stronie
b) podziękowała ZGK za wycinkę gałęzi drzew sąsiadujących z przystankiem na ul. Kościuszki
w Górze Siewierskiej (droga powiatowa)
c) poprosiła o wyjaśnienie jak wygląda pod względem prawnym kwestia egzekwowania
usunięcia przyrastających gałęzi drzew do działki sąsiada
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Wyjaśnień w tym temacie udzieliła Pani Anna Kotela – Naczelnik Ref. Przedsięwzięć
Publicznych wyjaśniając kwestie, które reguluje kodeks cywilny.
d) zwróciła się z prośbą
prawidłowego informowania interesantów na temat
przekwalifikowania gruntów, jakoby radni byli za to odpowiedzialni i decyzyjni.
Głos zabrała Pani Zastępca Wójta która wyjaśniła, że nie przypuszcza, by ktokolwiek
z pracowników tak odpowiadał. Przybliżana jest cała procedura, która wiąże się z podjęciem
uchwały przez radnych.
Uzupełnienia tematu dokonała Pani Anna Kotela, która nadmieniła, iż na zebraniu wiejskim
były informacje, że w okresie jesiennym będzie analiza wniosków i stąd zapewne kumulacja
zapytań.
e) poinformowała, iż zainicjowała wizję lokalną z przedstawicielem PZD, Dyrektorem ZGK,
pracownikiem UG oraz mieszkańcami na ul. Leśnej w Górze Siewierskiej.
Powróciła do tematu i poprosiła o wyegzekwowanie od powiatu działań w kwestii ul. Leśnej
w Górze Siewierskiej
- kwestia szerokości jezdni i problemu z nią związaną,
- zalewanie pierwszej posesji po lewej stronie, jadąc od Biski. (Po ostatnich ulewa, droga była
całkowicie zalana. Nadmiar wody spływał w kierunku w/w posesji).
f) zapytała, czy PZD ma obowiązek koszenia rowów przy drogach powiatowych.
Pan Zbigniew Guzik – Kierownik Ref. Inwestycji i Remontów w UG Psary odpowiedział, iż
każdy zarządca odpowiada za to, co jest w pasie drogowym.
Pani radna poprosiła o skierowanie pisma do PZD w sprawie lepszej, kompleksowej jakości
koszenia rowów przy drogach powiatowych.
Przystąpiono do omawiania tematyki posiedzenia Komisji:
Ad.1 - Wpływ wymiany sieci wodociągowej w gminie na zmniejszenie strat w sieci w latach 2010 2020. Realizacja zadań bieżących przez ZGK w I półroczu 2020r. - zaopatrzenie mieszkańców
gminy w wodę, zadłużenie mieszkańców, egzekwowanie należności.
Pani Krystyna Kluszczyk - Przewodnicząca Komisji oznajmiła, iż Członkowie Komisji
otrzymali dobrze przygotowany materiał, pod względem merytorycznym.
W latach 2010 – 2020 dokonano przebudowy ponad 62 km sieci wodociągowej co przyczyniło się
do poprawy jakości wody dostarczanej mieszkańcom Gminy, jak również pozytywnie wpłynęło na
ograniczenie strat wody w systemie wodociągowym.
Jeśli chodzi o straty wody w omawianym okresie udało się ograniczyć z blisko 50% do poziomu
34,93%. Prognozowany poziom strat wody na koniec roku to 30%. Również ilość awarii, które
występują na sieciach została znacznie ograniczona o ponad 264% z poziomu 95 awarii w 2016
roku do poziomu 36 awarii w 2019r. czego przyczyną jest wymiana sieci wodociągowej, a co ma
niewątpliwie duży wpływ na ilość strat wody.
Przewodnicząca Komisji przybliżyła temat zadłużenia mieszkańców oraz egzekwowania
należności.
Temat ten przedstawił Zastępca Dyrektora ZGK.
Ad.2 - Przygotowanie obiektów oświatowych do roku szkolnego 2020/2021, zaangażowane środki
budżetowe.
Przewodnicząca Komisji Oświaty oświadczyła, że kapitalny remont trwa w placówce szkoły
podstawowej w Strzyżowicach, który zakończony ma zostać 24 sierpnia br.
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Inne placówki oświatowe korzystały z okresu wakacyjnego w „oszczędnej formie” ale też
wykonywały prace przez pracowników szkoły czy przedszkola.
Materiał został poprzedzony fotografiami następujących obiektów: plac zabaw w Górze
Siewierskiej, remont SP Strzyżowice, żłobek w Psarach, przedszkole w Psarach.
Ad.3 - Stan infrastruktury sportowej – nawadnianie w okresie letnim – poniesione koszty
finansowe.
Brak uwag.
Ad.4 - Rozbudowa sieci oświetleniowej w gminie. Propozycje rozbudowy, potrzeby mieszkańców
(wnioski), zabezpieczenie niezbędnych środków budżetowych.
Przewodnicząca Komisji oznajmiła, iż uchwalony budżet Gminy na rok 2020 przewiduje
budowę oświetlenia ulicznego na ul. Zielonej w Malinowicach na co w budżecie zabezpieczona
została kwota w wysokości 40 000 zł. W lipcu br. wykonawca przekazał kompletny projekt
budowy oświetlenia na ul. Zielonej w Malinowicach.
Na załączniku mapowym został przedstawiony zakres rozbudowy sieci oświetleniowej.
Przewodnicząca Komisji nadmieniła, iż od początku roku 2020 Gmina prowadziła rozmowy
z Tauron Dystrybucja w sprawie podjęcia współpracy przy budowie przez Tauron dodatkowych
punktów oświetleniowych na terenie Gminy. Przekazano wykaz ulic na terenie gminy na których
zachodzi konieczność dobudowy dodatkowych punktów oświetleniowych wraz z siecią zasilania.
Jednak do gminy trafiło pismo od Tauron-u w którym zamieszczono informacje, że ze względu na
zagrożenie epidemiologiczne wszystkie prace prowadzone nad dobudową oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy zostały w bieżącym roku całkowicie wstrzymane.
Dalszych wyjaśnień udzieliła Pani Marta Szymiec – Zastępca Wójta która również
poinformowała o sytuacji spółki oraz o stawce, jaka będzie obowiązywać od 1 września br. za koszt
eksploatacji jednego punktu oświetleniowego.
Ad.5 - Analiza materiałów na sesję.
a) Odwołania Skarbnika Gminy Psary.
Projekt uchwały przedstawił Pan Wójt, informując o złożonej rezygnacji ze stanowiska
Skarbnika Gminy.
b) Powołania Skarbnika Gminy Psary.
Pan Wójt przedstawił kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy.
c) Ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVIII/203/2016 Rady Gminy Psary z dnia
28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla
Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców Gminy Psary”.
Przewodnicząca Komisji Oświaty wyjaśniła, iż uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu
Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców Gminy Psary”
została zmieniona 3 razy i stąd konieczność uchwalenia tekstu jednolitego. Obowiązek ten, wynika
z ustawy o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
d) Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Psary.
e) Przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w sołectwach: Góra Siewierska przy ul. Złotej oraz Strzyżowice przy ul.
Sportowej, Szopena i Ogrodowej.
Projekty uchwał przedstawił Pan Wójt wyjaśniając, że w celu ustalenia przeznaczenia
terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania
i zabudowy, Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Obszary objęte opracowaniem stanowią własność Gminy Psary.
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f) Zmiany Uchwały Nr XXI/219/2020 Rady Gminy Psary z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego.
Głos zabrał Pan Tomasz Martynowicz – Zastępca Skarbnika który przedstawił projekt
uchwały informując o doprecyzowaniu celu przekazywanej dotacji.
g) Zmiany Uchwały Nr XXI/220/2020 Rady Gminy Psary z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie
przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach
dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.
Zastępca Skarbnika wyjaśnił, że dokonano sprostowania treści w § 4 uchwały Nr
XXI/220/2020 Rady Gminy Psary poprzez wskazanie strony zawieranego porozumienia. Pierwotny
zapis brzmiał, iż warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte
pomiędzy Gminą a Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, natomiast zmieniony zapis
dotyczyć będzie Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Pozostałe zapisy uchwały nie uległy
zmianie.
h) Zmian w budżecie na 2020 rok.
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Skarbnika informując o dokonanych zmianach
w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020r.
Zmiany dotyczą m.in.: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 25 055,00 zł w związku
wykonywaniem Powszechnego Spisu Rolnego, zwiększenie planu dochodów o kwotę 89 779,00 zł
ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zakup pomocy dydaktycznych dla SP
Dąbie i ZSP w Sarnowie, zwiększenie planu dochodów i wydatków na wydatki związane
z realizacją umowy finansującej polsko – ukraińską wymianę młodzieży.
Zmiany w „załączniku inwestycyjnym” dotyczą przesunięć wydatków pomiędzy następującymi
zadaniami i wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, m.in.: budowa i przebudowa sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy oraz remont oczyszczalni ścieków
w Malinowicach II – ul. Wiejska w Sarnowie, budowa drogi w Gródkowie do ul. Leśnej, likwidacja
barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy – projekty,
dostosowanie budynków użyteczności publicznej w Gminie do potrzeb osób niewidzących
i niewidomych, remont pokrycia dachu na budynku w Dąbiu ul. Dolna 1.
W dalszej części posiedzenia Komisji, Przewodnicząca poprosiła o wyjaśnienie zapisu
w tym kwoty w załączniku dotacje udzielane z budżetu w 2020 roku „dotacje dla jednostki spoza
sektora finansów publicznych”.
Zastępca Skarbnika wyjaśnił, że jest to suma wszystkich dotacji, które są udzielane
z budżetu gminy dla podmiotów prywatnych.
i) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
Przewodnicząca Komisji Oświaty nadmieniła, iż zmiany w budżecie są powiązane ze
zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.
Wolne wnioski:
1. Na zakończenie posiedzenia, Pan Wójt:
a) poinformował radnych o zakończeniu akcji składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i tym samym ilości złożonych deklaracji,
b) zachęcił radnych do składania wniosków do budżetu powiatu będzińskiego na rok 2021,
c) rozważaniu możliwości zmiany sposobu wyliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych
na danej nieruchomości,
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d) poinformował o kampanii informacyjnej (w internecie, gazecie gminnej) nt. obowiązków
właściciela nieruchomości (nt. śmieci), w tym zabezpieczenia nieruchomości oraz obowiązków
osób, przeprowadzających budowy, prace remontowe, melioracji i szkód łowieckich,
e) poinformował o sytuacji finansowej gminy w dobie pandemii a także najbliższych planach.
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. Mirosław Kozieł

-

………………………………………………….

5. Wiesław Zarychta

-

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

6. Aleksander Jewak

-

………………………………………………….

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha
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