ROIV.0012.3.2.2021

Protokół Nr 23/21
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 24 lutego 2021r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w trybie zdalnym od godziny 13:30.
Nieobecny radny Adam Adamczyk. 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
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 Jacenty Kubica
- Przewodniczący Rady 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,
Posiedzenie Komisji prowadził Pan Wiesław Zarychta - Wiceprzewodniczący Komisji
Rewizyjnej, który powitał radnych i zebranych gości, a następnie przedstawił porządek posiedzenia,
który obejmował:
1. Utrzymanie czystości w gminie – odbiór odpadów biodegradowalnych. Zestawienie dot.
kompostowania odpadów na terenie sołectw. Poniesione środki na odbiór w/w odpadów.
2. Transport publiczny organizowany przez ZTM na terenie gminy. Środki budżetowe na w/w
zadanie.
3. Informacja dot. gospodarki ściekowej w gminie (prace projektowe). Niezbędne środki
budżetowe.
4. Analiza wniosków dot. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (temat
omawiany 22.02.2021)
5. Sprawy bieżące.

Ad. 5 - Sprawy bieżące
Nie zgłoszono.
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Przystąpiono do omawiania tematyki posiedzenia Komisji:
Ad.1 - Utrzymanie czystości w gminie – odbiór odpadów biodegradowalnych. Zestawienie dot.
kompostowania odpadów na terenie sołectw. Poniesione środki na odbiór w/w odpadów.
Radni otrzymali analizę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: odbiór
i zagospodarowanie bioodpadów. Analiza była również bardzo szczegółowo omawiana przez
radnych na styczniowych posiedzeniach Komisji Rady.
Poniższy materiał zawiera tabelę z podziałem na ilość osób kompostujących oraz oddających
bioodpady do systemu w okresie listopad – grudzień 2020r. Dane zestawiono również w podziale
na sołectwa, a także ilość bioodpadów odebranych w poszczególnych miesiącach w okresie lipiec –
grudzień 2020r. wraz z kosztami poniesionymi na ich odbiór i zagospodarowanie.
Według stanu na 31 grudnia 2020 roku 60% mieszkańców gminy Psary kompostuje bioodpady
w przydomowym kompostowniku.
Ilość odbieranych bioodpadów ma bezpośrednie przełożenie na koszty gospodarowania
bioodpadami, które średnio w przeliczeniu na jednego mieszkańca korzystającego z brązowego
pojemnika wynoszą 7,35 zł.
Materiał zawiera także informację na temat mycia pojemników.
Ad.2 - Transport publiczny organizowany przez ZTM na terenie gminy. Środki budżetowe na w/w
zadanie.
Publiczny transport zbiorowy na terenie Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii, której
członkiem jest gmina Psary, organizowany jest przez Związek Transportu Metropolitalnego. Do
tego czasu gmina była członkiem związku międzygminnego – Komunikacyjnego Związku
Komunalnego GOP. Mimo przejęcia obowiązku organizacji transportu zbiorowego przez ZTM,
pozostały nadal dotychczasowe linie autobusowe.
Uzupełnieniem sieci metropolitalnych będą linie dowozowo – odwozowe, które również mają
charakter tranzytu szybszej obsługi między miastami, lecz zatrzymują się na większej ilości
przystanków niż linie metropolitalne.
Roczna wysokość części składki rocznej na finansowanie pełnienia funkcji organizatora
publicznego transportu zbiorowego z gminnych przewozach pasażerskich wynosiła: w 2019r. 2 mln 776 tys zł, w 2021r. - 3 mln 010 tys zł.
Do przedstawionego tematu odniósł się Pan Wójt, który wyjaśnił, że przez teren gminy mają
przebiegać 2 strukturalne linie metropolitalne oraz jedna linia dowozowa. W zakresie
częstotliwości kursowania autobusów (co 30 minut) oraz obciążenia budżetu gminy, Pan Wójt
wyjaśnił, że jedną z zalet tego rozwiązania jest to, że gmina nie ponosi kosztów za kursowanie tych
linii, gdyż są one finansowane z budżetu metropolii. Gmina płaci składkę do metropolii niezależną
od dotacji na transport publiczny.
Nowe linie metropolitalne mają rozpocząć funkcjonowanie jeszcze w bieżącym roku i będą one
funkcjonowały równolegle do tych połączeń które mamy. Taka analiza wykorzystania
poszczególnych linii, będzie użyteczna wtedy, kiedy zaczną funkcjonować linie szkieletowe.
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Ad.3 - Informacja dot. gospodarki ściekowej w gminie (prace projektowe). Niezbędne środki
budżetowe.
Radni otrzymali informację na w/w temat, w której przedstawiono m.in. planowane wydatki
na budowę systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej w ujęciu rocznym.
Głos zabrał Pan Wójt, który przedstawił informację na temat procesu przekształcania
Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę prawa handlowego oraz poinformował o składzie
zarządu spółki.
Porządek Komisji został wyczerpany. Przewodniczący 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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