ROIV.0012.2.1.2021

Protokół nr 28/21
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska,
Sportu i Spraw Społecznych
w dniu 26 stycznia 2021r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w trybie zdalnym od godziny 13:45. W posiedzeniu
uczestniczyło 8 radnych:
1. Pani Krystyna Kluszczyk
- Przewodnicząca Komisji,
2. Pan Adam Adamczyk
- Członek 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 Katarzyna Bochenek
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,
Pani Aldona Kubańska
Kierownik Ref. Ochrony Środowiska i Zarządzania
Drogami w UG Psary,
Pani Agnieszka Medaj
- Zastępca Kierownika Ref. Inwestycji i Remontów w UG
Psary,
Pani Malwina Włodarczyk,
Pan Jan Knura
projektanci z Pracowni Urbanistycznej
Posiedzenie Komisji prowadziła Pani Krystyna Kluszczyk – Przewodnicząca Komisji,
która powitała gości, a następnie przedstawiła porządek posiedzenia:
1) Stopień zaawansowania prac przy budowie sieci wodno – kanalizacyjnej przy DW 913.
2) Przewidywane i realizowane zewnętrzne wsparcie finansowe inwestycji gminnych.
3) Likwidacja barier architektonicznych w obiektach gminnych (prace projektowe, sposób
inwestowania).
4) Analiza funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z uwzględnieniem
poniesionych kosztów. Założenia do nowego przetargu.
5) Analiza materiałów na sesję.
6) Sprawy bieżące.
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Ad. 6 - Sprawy bieżące:
W sprawach bieżących zostały zgłoszone następujące kwestie:
1. Pani Krystyna Kluszczyk:
➢ zwróciła się z prośbą, aby na cmentarzu komunalnym po uroczystości pogrzebowej jak
najszybciej została położona płyta na nagrobek
➢ nawiązała do wykonywanego przez PZD chodnika na ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej
(odcinek pod górką). Skarpa zrobiona została z nasypu. Wykonawca sugerował, by zgłosić
powiatowi formę wzmocnienia płytami korytkowymi nasypu (okres wiosenny, letni). Po
pewnym czasie, nasyp będzie się obsuwał, co będzie niszczyło chodnik.
➢ poprosiła o poinformowanie radnych w kwestii wypłaty diet za udział w poszczególnych
komisjach, w przypadku gdy odbywają się w miesiącu np. 2 sesje czy komisje.
Informację w tym temacie przedstawiła Pani Sekretarz.
W dalszej części posiedzenia Komisji:
➢ przedstawiono stanowisko Członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie petycji
które wpłynęły do Rady Gminy
➢ poinformowano o e-mailu- piśmie od mieszkańca w sprawie poprawy jakości ul. Polnej
w Psarach.
Pan Krzysztof Dulko zwrócił się z prośbą uzyskania pisemnej odpowiedzi jaka została
w tej sprawie wystosowana do mieszkańca.
Przystąpiono do omawiania tematyki posiedzenia Komisji:
Ad.1 - Stopień zaawansowania prac przy budowie sieci wodno – kanalizacyjnej przy DW 913.
Radni otrzymali informację na w/w temat, w której przedstawione zostały prace związane
z budową kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej a także prace związane z przebudową sieci
wodociągowej oraz poniesionych środków finansowych (dane na koniec grudnia 2020r.).
Uwag nie wniesiono.
Ad.2 - Przewidywane i realizowane zewnętrzne wsparcie finansowe inwestycji gminnych.
Radni otrzymali materiał dot. realizowanego zewnętrznego wsparcia finansowego inwestycji
gminnych zawierający m.in. pełnej kwoty przyznanego dofinansowania, kwoty szacowanej do
wypłaty w 2021r., źródle finansowania.
Uwag nie wniesiono.
Ad.3 - Likwidacja barier architektonicznych w obiektach gminnych (prace projektowe, sposób
inwestowania).
Radni otrzymali informację na w/w temat, z której wynika że w ramach pracy zespołu do
spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na terenie gminy Psary
zostały wytypowane dwa obiekty, dla których w 2021r. zostaną wykonane projekty budowlane,
uwzględniające dostęp do obiektów osobom z niepełnosprawnościami: w Urzędzie Gminy
zaplanowano wykonanie pochylni, w Gminnym Centrum Medycznym zaplanowano wykonanie
windy zewnętrznej. W 2021 roku Gmina będzie wnioskowała o dofinansowanie ze środków
PFRON w ramach „programu wyrównywania różnic między regionami III”.
W dalszej części, głos zabrał Pan Wójt, który uzupełnił informacje na temat Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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Ponadto, Pan Wójt przedstawił informacje w kwestii dostosowania obiektów gminnych do osób ze
szczególnymi potrzebami oraz powołania do tych zadań gminnego koordynatora.
W tym zakresie została wykonana pełna inwentaryzacja obiektów gminnych która pozwoliła na
uruchomienie zlecenia na szczegółową analizę w jaki sposób można tą dostępność w danym
obiekcie zapewnić. W 2020r. zostało wykonane przez Pracownię Projektowo – Inżynierską
z Bydgoszczy opracowanie analizy obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność
Gminy Psary dla zadania likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności
publicznej na terenie Gminy Psary. W opracowaniu zostały zawarte informacje dotyczące stanu
faktycznego obiektów gminnych, jak również projektant wskazał w jaki sposób dany obiekt
udostępnić dla osób niepełnosprawnych.
Pan Wójt dodał, iż w 2020 roku zostały zakupione i zamontowane tabliczki informacyjne przy
pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, które mają umożliwić osobom
niewidomym lub niedowidzącym korzystanie w sposób samodzielny i komfortowy z budynków
użyteczności publicznej w Gminie Psary. Zadanie zostało w części sfinansowane ze środków
PFRON.
W dalszej części posiedzenia Komisji, Pan Wójt przedstawił listę przedsięwzięć - zadań, które
w roku 2021 mogłyby zostać zgłoszone do dofinansowania w ramach PFRON. To np.
wybudowanie rampy w Urzędzie Gminy, przesunięcie miejsca postojowego wraz z korektą
krawężnika, oznaczenie krawędzi stopni, tablice tyflograficzne, stworzenie stanowiska dla
niepełnosprawnych, w Ośrodku Pomocy Społecznej – np. kupno tablic tyflograficznych, oznaczenie
krawędzi stopni, stworzenie stanowiskowej pętli indukcyjnej, szkoły podstawowe – np. oznaczenie
krawędzi stopni, kupno tablic tyflograficznych a dodatkowo w SP w Strzyżowicach zakup
schodołazu. Wszystkie prace wynosiłyby ok. 115 tys zł, a dotacja z PFRON to ok. 40% wsparcia.
Głos zabrała Pani Anna Gwiazda która zaproponowała pomoc i swoje sugestie przy
opracowywaniu projektów technicznych obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Ad.4 - Analiza funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
z uwzględnieniem poniesionych kosztów. Założenia do nowego przetargu.
Radni otrzymali założenia do przetargu na zadanie polegające na odbiorze
i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Psary wraz z odbiorem i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od
1 lipca 2021r.
Materiał dotyczący systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zawiera m.in.:
- porównanie cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przed 1 lipca 2020r. i po
1 lipca 2020r. wraz z % wzrostem stawki,
- stawkę opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminach ościennych – stan
na 7.01.2021r.,
- ilość osób w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Psary
z podziałem na osoby kompostujące bioodpady oraz osoby oddające bioodpady do systemu,
- ilość bioodpadów odebranych w poszczególnych miesiącach w okresie lipiec – listopad 2020r.
wraz z kosztami poniesionymi na ich odbiór i zagospodarowanie.
Głos zabrał Pan Wójt, który poinformował, iż przedłożony materiał został przygotowany
starannie i precyzyjnie. Materiał zawiera symulację, w której zostały przyjęte wartości ilości ton
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odpadów danej frakcji które były odbierane w analogicznym okresie a także odbiór odpadów
budowlanych i rozbiórkowych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w gminach ościennych. Pan Wójt zwrócił uwagę, że usługa gospodarowania odpadami w gminie
Psary jest jedną z najtańszych stawek w porównaniu do okolicznych gmin, przy znaczącej
podwyżce jaka miała miejsce w gminie Psary. Wartości tych stawek biorą się z tego, jaki jest zakres
umowy.
W chwili obecnej faktyczny koszt gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Psary za
okres lipiec – listopad 2020r. wynosi 28 zł w przeliczeniu na jedną osobę. Koszt ten, nie uwzględnia
zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku.
Uwzględnia on natomiast koszty obsługi administracyjnej i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych. Wyliczenia te pochodzą z danych za 5 miesięcy 2020r. (lipiec – listopad
2020r.). W tym okresie nie było przeprowadzonej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Dodatkowo, Pan Wójt zwrócił uwagę, że w okresie listopad – kwiecień odbieranych jest dużo
więcej odpadów zmieszanych z uwagi na trwający okres grzewczy. Z drugiej strony można
spodziewać się znaczącego spadku ilości odbieranych odpadów biodegradowalnych. Jeżeli użyjemy
ilości odpadów odbieranych w analogicznym czasie roku 2020, to dochodzimy do wniosku, że
faktycznie koszty systemu będą wyższe i wyniosą 32 zł dla stawki podstawowej. Średni koszt
gospodarowania bioodpadami, a tym samym wysokość zwolnienia z tytułu kompostowania
wyniesie ok. 6,50 zł.
W dalszej części posiedzenia Komisji, Pan Wójt odniósł się do kwestii wprowadzenia odbioru
odpadów biodegradowalnych w workach. Zgodnie z cennikiem przyjęcia odpadów na
kompostownię pryzmową, do której trafiają bioodpady odebrane od mieszkańców gminy odpady
ulegające biodegradacji przyjęte w workach są droższe aniżeli te przyjęte luzem. Rezygnacja
z pojemników na rzecz worków będzie się również wiązała ze wzrostem ilości odbieranych
bioodpadów. Z obliczeń wynika, że w sytuacji gdyby na terenie gminy odbierane byłyby ilości
odpadów to koszt gospodarowania bioodpadami w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósłby
10 zł/osoby.
Kwestia odbioru bioodpadów dwa razy w miesiącu przez cały rok – Pan Wójt oznajmił, iż w chwili
obecnej odbiór tych odpadów odbywa się dwa razy w miesiącu ale bez okresu listopad, grudzień,
styczeń, luty, marzec, w których odbiór jest raz w miesiącu.
Kontynuując, Pani Aldona Kubańska – Kierownik Ref. Ochrony Środowiska i Zarządzania
Drogami w UG Psary powróciła do tematu odbioru bioodpadów w workach i oznajmiła, że stawka
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przeliczeniu na jedną osobę byłaby wyższa
o 0,6 zł za sam fakt, że bioodpady odbierane są od mieszkańców w workach.
Pani Kierownik zwróciła uwagę, iż koszt odbioru odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji
kosztuje 776 zł/tonę, koszt odbioru odpadów wielkogabarytowych w PSZOK – 726 zł/tonę.
Oznacza to, że sam fakt, odbioru odpadów sprzed posesji i przejazdu pojazdów przez teren gminy
kosztuje gminę 50 zł/tonę. Zatem należy się spodziewać, że cena jednostkowa może wzrosnąć
o podaną różnicę, tj. 50 zł/tonę. W przeliczeniu na ilość odpadów wielkogabarytowych odebranych
sprzed posesji w 2020r. daje to kwotę 25 tys zł.
Dyskusja radnych w tym temacie:
➢ Pani Anna Gwiazda oznajmiła, iż odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady
komunalne w limicie 100 kg/ nieruchomość/rok jest zbyt mała. Zaproponowała, możliwość oddania
tego typu odpadów w ilości co najmniej 300 – 400 kg.
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➢ Pani Krystyna Kluszczyk oświadczyła, iż firma świadcząca usługi odbioru odpadów na terenie
gminy jest jedną z największych firm z kapitałem niemieckim i ich zyski w tym zakresie są
ogromne. Należy mieć nadzieję, że pojawią się konkurencyjne firmy, które wezmą udział
w przetargu. Ustawa o utrzymaniu czystości narzuca formę odbioru odpadów.
Radna odniosła się do założeń przetargu i zaproponowała odbiór szkła raz na kwartał. Zapytała, czy
do założeń do przetargu będą uwzględniane wskaźniki dotyczące jakości worków.
Odpowiedzi udzieliła Pani Kierownik wyjaśniając, iż postaramy się określić minimalną
grubość worków, by były one trwalsze niż te dotychczasowe.
➢ Pan Adam Adamczyk podzielił zdanie radnych, gdzie powinno się pracować na opracowanych
danych, tj. jakie wartości przynosi poszczególna frakcja (wywóz) oraz z czego można ewentualnie
zrezygnować.
Radny odniósł się do kwestii odpadów budowlanych i oznajmił, że w przypadku przekroczenia
limitu, mieszkaniec wykupuje big bag. Zwrócił uwagę, na funkcjonowanie PSZOK-u w Dąbiu, do
którego z różnymi ilościami gabarytów (bardzo dużymi ilościami) przyjeżdżają ludzie, często
z sąsiednich miejscowości powołując się na daną osobę zamieszkującą gminę. Odniósł się do limitu
100 kg i zapytał, czy odpady są w PSZOK-u ważone i w jakim systemie jest to odbierane.
Radny zasugerował wprowadzenie systemu, w którym mieszkaniec ponosiłby część kosztów
(partycypacja w kosztach 50% składowania gruzu). Dodał, by pochylić się nad takimi
rozwiązaniami, które w przyszłości mogłyby spowodować obniżenie stawek lub pozostawienie ich
na tym samym poziomie.
Głos zabrał Pan Wójt, dziękując radnym za aktywny udział w dyskusji i merytoryczne głosy
w temacie. Oznajmił, iż niektóre zapisy co do częstotliwości odbioru odpadów wynikają wprost
z ustawy.
Kontynuując, Pan Wójt odniósł się do wniesionych uwag przez radnych. W kwestii odpadów
zmieszanych – muszą być one odbierane dwa razy w miesiącu, za wyjątkiem miesięcy
późnojesiennych i zimowych.
Odpady segregowane mogą być odbierane raz na 2 miesiące, ale byłoby to ogromne utrudnienie
dla ludzi, którzy uczciwie segregują.
Kwestia odpadów budowlanych i rozbiórkowych podlega przeanalizowaniu.
Odpady zielone i zmiana pojemników na rzecz worków będzie generowała o wiele wyższe koszty.
Gmina zakupiła mieszkańcom takie pojemniki, a część mieszkańców korzystająca z usługi odbioru
bioodpadów dokonała zakupu we własnym zakresie dodatkowych pojemników. Należy zwrócić
uwagę na różnego rodzaju niedogodności przy odbiorze przez firmę odpadów w workach (np.
rozerwany worek).
Pan Wójt zaproponował kontynuowanie tematu z radnymi po najbliższej sesji Rady Gminy Psary.

Protokoły z posiedzenia Komisji:
- wspólnej z dnia 24 listopada 2020r.
- z dnia 16 grudnia 2020r.
zostały przyjęte przez radnych.
Wolne wnioski:
➢ pismo od Starosty Będzińskiego z prośbą o zaopiniowanie załączonego projektu Uchwały
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Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,
działających na terenie Powiatu Będzińskiego.
Brak uwag ze strony radnych.
➢ informacje podstawowe o opłatach adiacenckich
Pani Zastępca Wójta poinformowała, iż w wyniku ostatniej kontroli Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach, Wójt Gminy Psary został zobowiązany do przedłożenia Radzie
Gminy projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
Przedmiotowe projekty uchwał planuje się przedstawić na komisjach w lutym.
Temat przybliżyła Pani Anna Kotela – Naczelnik Wydz. Przedsięwzięć Publicznych.
➢ e-mail od mieszkańca w sprawie poprawy jakości nawierzchni ul. Polnej w Psarach.
Ad. 5 - Analiza materiałów na sesję.
Pkt. 5 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2020r.
Pkt. 6 - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy za 2020r.
Pkt. 7 - Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska, Sportu
i Spraw Społecznych za 2020r.
Pkt.6 - Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach:
Strzyżowice, Malinowice, Preczów, Sarnów, Goląsza, Brzękowice, Dąbie – etap I.
Projekt uchwały był omawiany na grudniowych Komisjach Rady, ale ze względu na jedną
uwagę budzącą wątpliwości w sołectwie Preczów został on przełożony do procedowania na kolejny
miesiąc. W tym temacie odbyła się wizja lokalna w terenie.
Pani Malwina Włodarczyk przedstawiła zmiany informując, że obszar zostanie przeniesiony
do kolejnego etapu, zostaną wprowadzone dodatkowe ustalenia. Teren 3PU (teren produkcyjno
usługowy) zostanie przeniesiony i ponownie wyłożony do publicznego wglądu.
Zmianie ulegnie załącznik nr 6 oraz załącznik nr 13 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag.
W dalszej części została szczegółowo omówiona uwaga nr 4 dotycząca zmiany w projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Goląsza, Brzękowice, Dąbie – etap I,
działka nr 290/1oraz dyskusja radnych.
b) Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy
pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy
nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy
Psary.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Aldona Kubańska – Kierownik Ref. Ochrony Środowiska
i Zarządzania Drogami w UG Psary, wyjaśniając, że dotyczy ona dwóch kwestii: stawek opłat dla
właścicieli nieruchomości którzy nie ponoszą opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy
(właściciele nieruchomości niezamieszkałych) oraz odbioru nieczystości ciekłych (dotyczy wszystkich nieruchomości).
Ponadto, Pani Kierownik przedstawiła stawki opłaty za odbiór nieczystości ciekłych kształtujące się w
czterech stacjach zlewnych, do których najczęściej wożone są ścieki z gminy oraz stawki gmin
ościennych.
Uwag nie wniesiono.
c) Określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład
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Gospodarki Komunalnej w Psarach” na rok 2021.
Pan Łukasz Siwczyk - Dyrektor ZGK przedstawił projekt uchwały, oznajmiając, że
proponowane w niniejszym projekcie uchwały stawki zostały skalkulowane w oparciu o faktycznie
ponoszone koszty realizacji usług na rzecz Gminy i stanowią pokrycie 100% kosztów realizacji tych
usług. Usługi w całości wykonywane są na rzecz Gminy i jest ona ich pełnym i jedynym
płatnikiem. Zakład nie otrzymuje z tytułu realizacji w/w zadań statutowych żadnych wpłat od
mieszkańców. Wyliczone stawki jednostkowe stanowią zapłatę za zakupy oraz świadczone usługi na
rzecz gminy, tym samym nie mają one charakteru dopłaty.
Pan Dyrektor nadmienił, iż to jedno z zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach.
Głos zabrał Pan Wójt, który uzupełniając wypowiedź, przedstawił zalecenie pokontrolne RIO
w tym temacie.
Pani Zastępca Wójta dodała, iż przedłożony projekt uchwały będzie podlegał weryfikacji przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach. Po pozytywnej weryfikacji zostanie dokonana zmiana
w budżecie gminy, gdzie zostanie wprowadzona pozycja „dotacja przedmiotowa”.
Pani Zastępca Wójta nadmieniła, iż w jednostkowych stawkach nie ma stawek za roboty budowlane,
gmina nie będzie mogła zlecić roboty budowlanej kosztorysowo, tylko będzie ona wykonywana na
poszczególnych obiektach w ramach stawek jednostkowych za utrzymanie obiektu.
d) Zmian w budżecie na 2021 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik, informując, że dotyczy on przesunięcia środków
w celu dostosowania do faktycznych potrzeb. Jest to przesunięcie środków finansowych z „nakładki
na ul. Jaworowej w Preczowie” na przebudowę ul. Wspólnej w Gródkowie i Psarach (wypłata odszkodowań z tytułu ZRID) i na projekt rozbudowy remizy OSP Preczów.
e) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Projekt uchwały podyktowany jest zamierzeniem zaciągnięcia pożyczki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego „budowa żłobka i przedszkola w Psarach”. Nastąpiła zmiana w planie rozchodów
w układzie wieloletnim (lata 2022-2036).
f) Zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka i przedszkola
w Psarach”.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Aleksandra Bensel - Kierownik Ref.
Rozwoju
i Pozyskiwania środków zewnętrznych w UG Psary. Uwag nie wniesiono.
g) 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”.
Uwag nie wniesiono.
h) Zmiany Uchwały Nr XXVI/251/2020 Rady Gminy Psary z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie
przyjęcia programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia w uchwale nr XXVI/251/2020 z 27.11.2020r.
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następującej zmiany: § 7 ust. 4 załącznika do niniejszej uchwały otrzyma brzmienie „ na realizację
programu w 2021r. planuje się kwotę w wysokości 186 000 zł”. Wysokość środków planowanych
na realizację programu została zwiększona, wobec czego, przyjęcie niniejszej uchwały jest
zasadne.
Pan Adam Adamczyk zapytał o możliwość przeanalizowania kwestii zmiany rozliczania
dotacji.
Odpowiedzi udzieliła Pani Sekretarz wyjaśniając, że kluby piłkarskie nie są uczestnikami
i beneficjentami tego programu. Są one dofinansowane na zasadach osobnej uchwały.
Z pozostałymi organizacjami pozarządowymi biorącymi udział w tym konkursie – zgodnie z opinią
radcy prawnego umowa może być zawierana po rozstrzygnięciu konkursu. Wydatki związane z realizacją poszczególnych zadań mogą być liczone od daty zawarcia umowy.
Wolne wnioski:
Pan Wójt przedstawił informacje na temat planowanych działań w zakresie pomocy mieszkańcom
w złożeniu wniosku do programu „czyste powietrze”.

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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