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Protokół Nr 21/20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 16 grudnia 2020r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w trybie zdalnym od godziny 13:30.
Nieobecny usprawiedliwiony radny Adam Adamczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji:
1. Pan Wiesław Zarychta
- Wiceprzewodniczący Komisji,
2. Pani Joanna Kruszewska
- Członek Komisji,
3. Pan Jarosław Nowak
- Członek Komisji,
4. Pan Aleksander Jewak
- Członek Komisji,
oraz
Pani Marta Szymiec
- Zastępca Wójta Gminy Psary,
Pani Katarzyna Bochenek
- Skarbnik Gminy Psary,
Pani Mirella Barańska – Sorn
- Sekretarz Gminy Psary.

Posiedzenie Komisji prowadził Pan Wiesław Zarychta - Wiceprzewodniczący Komisji
Rewizyjnej, który powitał radnych i zebranych gości, a następnie przedstawił porządek posiedzenia,
który obejmował:
1. Analiza budżetu Gminy na 2021r.
2. Propozycje imprez kulturalnych w obiektach i plenerze przez GBP i GOK w 2021r. - planowane
środki budżetowe.
3. Planowane zadania inwestycyjne ZGK dot. wymiany sieci wodociągowej.
4. Sprawy bieżące.
Ad. 4 - Sprawy bieżące
W sprawach bieżących zostały zgłoszone następujące sprawy:
1. Pani Joanna Kruszewska podziękowała Panu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Dąbiu za naprawienie ubytków przy DW 913
2. Pan Aleksander Jewak:
a) powrócił do kwestii dojazdu do posesji Pana J.J. z Gródkowa (przy kolei) i obecną sytuację
w tym temacie.
Wyjaśnień w tym temacie udzieliła Pani Marta Szymiec – Zastępca Wójta informując, że
zadanie zostało wprowadzone do budżetu – doprojektowanie drogi w taki sposób, aby
skomunikować działkę Pana J.J. Zadanie to, jest na etapie realizacji, została podpisana umowa na
wybór projektanta i jest ono przewidziane do realizacji w roku 2021.
Pani Zastępca Wójta nadmieniła, iż jeśli chodzi o przyjęte rozwiązanie to będzie ono robione
z ZRID-em, ale przy nie wchodzeniu w działkę kolei.
Pojawił się problem co do terminu realizacji, gdyż sprawy które wymagają wyłączenia terenów
kolejowych są bardzo długie i uznaliśmy, że szybszym rozwiązaniem będzie wejście w działkę
sąsiednią.
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Przystąpiono do omawiania tematyki posiedzenia Komisji:
Ad.3 - Planowane zadania inwestycyjne ZGK dot. wymiany sieci wodociągowej.
Pan Łukasz Siwczyk – Dyrektor ZGK w Psarach poinformował, że Rada Gminy
zatwierdziła uchwałę dot. wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych w Gminie Psary na lata 2021 – 2023. Zgodnie z zatwierdzonym planem, w roku
2021 przewidziane są następujące zadania inwestycyjne:
- przebudowa sieci wodociągowej Brzękowice Górne, Goląsza Górna, Dąbie Górne,
- budowa sieci wodociągowej w DW 913,
- przebudowa sieci wodociągowej ul. Wolności w Psarach,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Wiejskiej w Psarach i Sarnowie,
- budowa sieci wodociągowej ul. Jaworowa w Preczowie,
- przebudowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa Preczów – projekt,
- budowa sieci kanalizacyjnej w DW 913,
- budowa kolektora ściekowego łączącego Gminę Psary z Gminą Wojkowice – projekt.
Ad.1 - Analiza budżetu Gminy na 2021r.
Pan Wójt poinformował, iż projekt budżetu na rok 2021 został przygotowany w trudnych
warunkach (covid) ale zgodnie z procedurą.
Obecnie czekamy na opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i jeśli takie nie wpłyną
do dnia jutrzejszego, to projekt uchwały będzie trzeba wycofać z porządku obrad Sesji.
Pan Wójt nawiązał do budżetu roku 2020 gdzie z dużą dozą prawdopodobieństwa można
powiedzieć, że wszystkie pesymistyczne prognozy co do budżetu roku 2020 nie sprawdzą się.
Nadwyżka operacyjna notowana na koniec września utrzymuje się na stabilnym poziomie.
Przyszłoroczny budżet opracowywany był w trudnych oraz w niepewnych warunkach.
Pan Wójt odniósł się do przedłożonego projektu uchwały budżetowej na rok 2021,
informując, że dochody ogółem planowane są na poziomie 73, 8 mln zł, dochody bieżące – 64,6
mln zł, dochody majątkowe to 9,2 mln zł. Na dochody majątkowe składają się w roku 2021 pieniądze ze sprzedaży działek gminnych i wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 560 tys zł. Reszta środków to krajowe i unijne dotacje, które
mają spłynąć na konto gminy w roku przyszłym.
Wydatki ogółem zaplanowano na poziomie 81,5 mln zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę
62,4 mln zł.
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie ok. 2 mln 200 tys zł
stanowi nadwyżkę operacyjną budżetu.
Poziom wydatków majątkowych (wydatki na inwestycje: przedsięwzięcia budowlane, remontowe,
modernizacyjne, wytworzenie nowego majątku dla gminy) zaplanowano w wysokości ok. 19 mln
100 tys zł, tj. prawie 23% wydatków ogółem.
Wysoki poziom wydatków na inwestycje generuje deficyt budżetu w kwocie 7,7 mln zł
pokrywający przychody.
Na łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy składają się m.in.: środki z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2,3 mln zł, pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 450 tys
z na budowę sieci wodociągowej, pożyczka z NFOŚiGW na budowę żłobka i przedszkola
w Psarach w kwocie 1,1 mln zł, wolne środki w kwocie ok. 900 tys zł.
Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Gminy to 1 mln 981 tys zł.
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Rezerwa budżetowa w wysokości nieco ponad 1 mln zł, w tym: rezerwa ogólna w wysokości 200
tys zł, rezerwa celowa w wysokości 810 tys zł z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego 200 tys zł, wydatki na zadania inwestycyjne 330 tys zł, wydatki
na zadania bieżące 280 tys zł.
Dochody bieżące – 64,6 mln zł w głównej mierze składają się m.in.: udział w podatku dochodowym
od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
w kwocie 19 mln 376 tys zł (roczny wzrost wpływu do budżetu gminy zatrzymał się 2 lata temu
wraz z obniżeniem skali podatkowej, a wcześniej rósł 8-10% i pomagał w rozwoju), subwencja
oświatowa 11 mln 148 tys zł (wzrost o 100 tys zł do roku bieżącego), dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane
z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
tzw. 500+ w kwocie 12 mln 700 tys zł, podatki lokalne – prawie 12 mln zł, oplata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 mln zł, dochody związane z realizacją
projektów dofinansowanych środkami UE, środkami z EFS.
Pan Wójt zwrócił uwagę na przekazane dotacje: 400 tys zł dla powiatu będzińskiego (Pan Starosta
zadeklarował że postara się odpowiedzieć taką samą kwotą), 50 tys zł dla Państwowej Straży
Pożarnej w Będzinie, 25 tys zł dla województwa śląskiego z przeznaczeniem na sygnalizację
świetlną na przejściu dla pieszych w Gródkowie, dla jednostek systemu oświaty.
Pan Wójt nadmienił, iż załącznikami do projektu budżetu jest m.in.: plan wydatków funduszu
inwestycyjnego na 2021 rok, zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2021.
Ad.2 - Propozycje imprez kulturalnych w obiektach i plenerze przez GBP i GOK w 2021r. planowane środki budżetowe.
Radni otrzymali wykaz ofert kulturalnych na rok 2021 zarówno Gminnej Biblioteki
Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie. Przedłożone harmonogramy obfitują
w wiele ciekawych, atrakcyjnych ofert.
Porządek Komisji został wyczerpany. Wiceprzewodniczący Komisji zamknął posiedzenie
Komisji.
Wiesław Zarychta
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Podpisy członków Komisji:
1. Joanna Kruszewska

-

……………………………………………

2. Jarosław Nowak

-

…………………..……………………….

3. Aleksander Jewak

-

……………………………………………..

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha
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