ROIV.0012.2.3.2021

Protokół nr 30/21
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska,
Sportu i Spraw Społecznych
w dniu 24 lutego 2021r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w trybie zdalnym od godziny 13:50. Nieobecny radny Adam
Adamczyk. W posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych:
1. Pani Krystyna Kluszczyk
- Przewodnicząca Komisji,
2. Pani Anna Gwiazda
- Członek Komisji,
3. Pani Joanna Kruszewska
- Członek Komisji,
4. Pan Krzysztof Dulko
- 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,
Pani Katarzyna Bochenek
Skarbnik Gminy Psary,
Pan Jacenty Kubica
Przewodniczący Rady Gminy Psary,
Pan Łukasz Siwczyk
Dyrektor ZGK w Dąbiu,
Pani Agnieszka Sarnik
Kierownik OPS w Psarach,
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.
Posiedzenie Komisji prowadziła Pani Krystyna Kluszczyk – Przewodnicząca Komisji,
która powitała gości, a następnie przedstawiła porządek posiedzenia:
1) Sprawozdanie z pracy placówek oświatowych za I półrocze roku szkolnego 2002/2021.
2) Informacje sprawozdawcze dotyczące pracy Gminnego Żłobka w okresie wrzesień 2020 –
styczeń 2021.
3) Utrzymanie czystości w gminie – odbiór odpadów biodegradowalnych.
4) Transport publiczny organizowany przez ZTM na terenie gminy.
5) Informacja dotycząca gospodarki ściekowej w gminie.
6) Analiza wniosków dot. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (temat
omawiany 22.02.2021).
7) Analiza materiałów na sesję.
8) Sprawy bieżące.

1

Ad. 8 - Sprawy bieżące:
W sprawach bieżących zostały zgłoszone następujące kwestie:
1. Pani Krystyna Kluszczyk:
• w imieniu mieszkańców ul. Kościuszki i osiedla czerwony kamień w Górze Siewierskiej
poprosiła o rozważenie możliwości zamontowania progów zwalniających, również
w kierunku Brzękowic.
Odpowiedzi udzielił Pan Dyrektor ZGK, wyjaśniając, że Zakład ma zlecony montaż
dwóch progów zwalniających na ul. Kościuszki na wysokości posesji 116. Kolejne
propozycje zamontowania progów należy rozważyć;
• zapytała o możliwość zamontowania progu zwalniającego przed wjazdem na ul. Leśną
w Górze Siewierskiej (od przystanku w kierunku ul. Leśnej).
Pan Dyrektor ZGK wyjaśnił, że w rejonie skrzyżowania nie montuje się progów
zwalniających. To odcinek powiatowy i to PZD decyduje w tym temacie.
• ul. Leśna w Górze Siewierskiej – powstały wydmy do końca skrzyżowania, przed Biską.
2. Pan Mirosław Kozieł:
• ponowił prośbę przekazaną z końca ubiegłego roku w sprawie zgłoszenia do PZD
konieczności przycięcia gałęzi drzew w okolicy sklepu w Brzękowicach Dolnych.
Odpowiedź z PZD była taka, iż zostanie to zrealizowane w okresie zimowym.
• zwrócił się z prośbą korekty czasu zapalania się i wyłączania oświetlenia ulicznego
w Brzękowicach Dolnych i na Bisce. Prośba o naprawienie urządzenia.
3.
Pan Krzysztof Dulko zgłosił nie działającą od dłuższego czasu lampę uliczną na skrzyżowaniu
ul. Malinowickiej z ul. Słoneczną.
4.
Pani Anna Gwiazda zapytała kiedy są przewidziane remonty dróg po zimie (ul. Kolejowa 3, 7,
8, 18, 28, od nr 117 do nr 121 oraz wzdłuż całej ulicy w kierunku Grodźca). Ulica Kolejowa
jest w bardzo złym stanie.
Prośba o udostępnienie w gazecie gminnej tabeli z uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń
Kanalizacyjnych w Gminie Psary na lata 2021 – 2023.
Głos zabrał Pan Wójt, który poinformował, iż coraz bliżej jest komunalizacja działki, na której leży
ul. Kolejowa. Zanim ta droga zostanie przebudowana, to niezbędne jest wykonanie sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej. Przy narastającym ruchu, sytuacja zmusza do podjęcia konkretnych
działań. Pan Wójt nadmienił, iż jest to bardzo ważne zadanie i jak tylko zostaną uregulowane
kwestie własnościowe, będzie otwarta droga do zorganizowania przetargu na projekt.
Przystąpiono do omawiania tematyki posiedzenia Komisji:
Ad.1 - Sprawozdanie z pracy placówek oświatowych za I półrocze roku szkolnego 2020/2021.
Radni otrzymali informację na w/w temat, z której wynika, że w pierwszym półroczu roku
szkolnego 2020/2021 w szkołach działających na terenie gminy uczyło się 1010 uczniów w 52
oddziałach oraz 403 przedszkolaków w 17 oddziałach.
Niniejsza ocena pracy zawierała:
- najważniejsze osiągnięcia uczniów i przedszkolaków w konkursach,
- doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- realizację programów wzmacniających działalność dydaktyczną szkoły,
- liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i zajęciami specjalistycznymi,
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- wykaz zajęć dodatkowych w szkołach i oddziałach przedszkolnych,
- wysokość pozyskanych środków zewnętrznych na poszerzenie działalności szkoły,
- dostosowanie działalności dydaktycznej placówki do wymogów zdalnego nauczania,
- spełnienie przez placówkę obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią Covid 19.
Przewodnicząca Komisji – Pani Krystyna Kluszczyk nawiązała do udziałów uczniów
w konkursach przedmiotowych. Podkreśliła aktywność szkół i wkład pracy zarówno uczniów jak
i nauczycieli.
Przewodnicząca Komisji odniosła się również do form doskonalenia nauczycieli, gdzie zadziwia
ilość wykazanych udziałów, szczególnie w indywidualnych szkoleniach. W okresie pandemii,
nauczyciele oprócz pracy zawodowej poświęcają dużo czasu na podnoszenie swoich kwalifikacji.
Przewodnicząca Komisji zapytała: czy ilość przekłada się na jakość i efektywność. System
kształcenia w Polsce ma przestarzałą formę. Przewodnicząca Komisji wyraziła nadzieję, że nasza
gmina będzie gminą, która zadba o wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w oświacie (przykład
szkoły w Dąbiu, która miała kontakt z placówkami z Norwegii).
Wyjaśnień udzieliła Pani Sekretarz informując, że plany obustronnej współpracy
z zagranicznymi placówkami zostały pokrzyżowane przez pandemię. Aktualnie nie ma możliwości
zorganizowania wyjazdu czy zaproszenia delegacji do gminy. W momencie, gdy sytuacja
epidemiczna na świecie pozwoli na to, powrócimy do tematu.
Kontynuując, Przewodnicząca Komisji oświadczyła, iż placówki oświatowe powinny
nastawić się na wzrost efektywności oddziaływania pedagogicznego oraz ułatwienie przyswajania
i rozumienia wiedzy przez uczniów. Liczni rodzice zwracają uwagę na potrzebę korzystania
z korepetytora, a w tym momencie dochodzi do krytyki szkół i nauczycieli. Przewodnicząca
Komisji zasugerowała narzucenie dyrektorom stylu myślenia w zakresie odmiennej formy edukacji.
Głos zabrał Pan Wójt, który podziękował radnej za głos i zaprosił do indywidualnego
kontaktu, gdyż chętnie pozna Jej zdanie. Dodał, iż zgadza się, że fajnie byłoby inicjować pewne
działania w naszych placówkach, gdyż są ku temu możliwości i potencjał.
Pani Sekretarz dodała, iż na gminnym facebooku przekazywanych jest wiele informacji
dotyczących jakości wychowania przedszkolnego. Ma to na celu zachęcenie osób, które mają dzieci
w placówkach w gminach ościennych do tego, aby te dzieci zostały przepisane do placówek
w naszej gminie. Rekrutacja ruszy w marcu.
Ponadto, Pani Sekretarz przedstawiła informację na temat szczepień wśród pracowników oświaty.
Ad.2 - Informacje sprawozdawcze dotyczące pracy Gminnego Żłobka w okresie wrzesień 2020 –
styczeń 2021.
Przewodnicząca Komisji – Pani Krystyna Kluszczyk odniosła się do sprawozdania
z działalności Gminnego Żłobka, stwierdzając, że bardzo dobrze wpisuje się on w gminną
działalność opiekuńczo wychowawczą oraz w potrzeby społeczeństwa. Kompetencje pedagogiczno
psychologiczne dyrektora przekładają się na wysoki poziom pracy placówki oraz zadowolenie
wychowanków jak i rodziców. Żłobek posiada już własną stronę internetową która odzwierciedla
dobrą pracę placówki. Opiekunki systematycznie doskonalą swoje kompetencje, wzbogacając
ofertę edukacyjno wychowawczą.
Ad.3 - Utrzymanie czystości w gminie – odbiór odpadów biodegradowalnych.
Radni otrzymali analizę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: odbiór
i zagospodarowanie bioodpadów. Analiza była również bardzo szczegółowo omawiana przez
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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.
W dalszej części posiedzenia Komisji poruszono temat mycia pojemników, gdzie Pan
Krzysztof Dulko oznajmił, iż nie miał umytego przez firmę pojemnika bio.
Pani Kierownik oświadczyła, iż firma informuje wcześniej Urząd przed zamierzonym
myciem pojemników. W momencie uzyskania takiej informacji zostanie ona przekazana radnym.
Pani Anna Gwiazda zaproponowała zaoszczędzenie pieniędzy na usłudze mycia
pojemników, w zamian za to, by mieszkaniec sam mył swoje pojemniki.
Informację w tym temacie przedstawił Pan Wójt, oznajmiając, że gmina wyegzekwuje od
firmy informację kiedy pojemniki będą myte w poszczególnych sołectwach.
Usługa ta, jest częścią umowy.
Ad.4 - Transport publiczny organizowany przez ZTM na terenie gminy.
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.
Przewodnicząca Komisji – Pani Krystyna Kluszczyk odniosła się do przedstawionych
propozycji sieci połączeń metropolitalnych i częstotliwości kursowania autobusów co 30 minut.
Oznajmiła, iż wg Niej jest to za często, gdyż koszty funkcjonowania byłyby obciążeniem kolejnym
dla budżetu gminy.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na miejscowości takie jak Góra Siewierska, Preczów,
Brzękowice gdzie organizacja transportu która będzie dostarczać pasażerów do tych stacji
przesiadkowych będzie musiała być bardzo rozsądnie zaplanowana i zorganizowana.
Do przedstawionego tematu odniósł się Pan Wójt, który wyjaśnił, że przez teren gminy mają
przebiegać 2 strukturalne linie metropolitalne oraz jedna linia dowozowa. Odpowiadając na kwestię
poruszoną przez radną Krystynę Kluszczyk w sprawie 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
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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 połączeń które mamy. Taka analiza wykorzystania poszczególnych
linii, będzie użyteczna wtedy, kiedy zaczną funkcjonować linie szkieletowe.
Ad. 5 - Informacja dotycząca gospodarki ściekowej w gminie.
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.
Sprawy bieżące:
• Zostało przedstawione pismo które wpłynęło ze Stowarzyszenia Polska 2050 w sprawie
poddania pod głosowanie podczas najbliższej sesji Rady Gminy projektu uchwały intencyjnej
w sprawie sprzeciwu wobec przyłączenia Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu do
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
Przewodniczący Rady poprosił o rozeznanie tematu przez pracowników Urzędu i przedstawienie
informacji w tym zakresie.
Ad.7 - Analiza materiałów na sesję.
Pkt.6 - Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a) Ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości spowodowanego jej podziałem.
b) Ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
Na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy zgłoszono wycofanie z porządku
obrad Sesji powyższych dwóch projektów uchwał.
c) Zmiany Uchwały Nr XIX/186/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Psary.
Pani Aldona Kubańska – Kierownik Ref. Ochrony Środowiska i Zarządzania Drogami w UG
Psary przedstawiła projekt uchwały, informując, że zmiana Regulaminu spowodowana jest wnioskiem
Prokuratury Rejonowej w Będzinie o zmianę zapisów § 3 i 14, tj. zapisów dotyczących mycia
i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi oraz obowiązków
osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
W związku z powyższym konieczne było przystąpienie do zmiany w/w zapisów Regulaminu.
d) Wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie
odpłatnej służebności przesyłu wraz z prawem przejazdu i przechodu przez działkę ozn. nr 2/6
stanowiącą własność Gminy Psary położoną w Psarach.
Pani Anna Kotela – Naczelnik Wydz. Przedsięwzięć Publicznych przedstawiła projekt
uchwały, który dotyczy budowy stacji transformatorowej w celu zasilania w energię elektryczną
planowanej oczyszczalni ścieków w Psarach.
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Uwag nie wniesiono.
e) Wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokali użytkowych mieszczących się w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie stanowiących własność Gminy Psary na podstawie
kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.
Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie wynajmowany
przez NZOZ Gminne Centrum Medyczne w Psarach z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia.
f) Wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokali użytkowych mieszczących się w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie stanowiących własność Gminy Psary na podstawie
kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.
Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie wynajmowany
przez NZOZ Gminne Centrum Medyczne w Psarach z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia.
g) Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Preczowie
stanowiącej własność gminy.
Pani Anna Kotela – Naczelnik Wydz. Przedsięwzięć Publicznych przedstawiła projekt
uchwały,
informując, iż jest to nieruchomość stanowiąca własność gminy, położona w Preczowie przy
ul. Szkolnej, która zapewnia bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Właściciele działki zwrócili się do Urzędu Gminy z wnioskiem o umożliwienie sprzedaży tej działki.
Sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej, celem poprawy warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej.
h) Wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
gminy położonej w obrębie Brzękowice na podstawie kolejnej umowy zawartej na czas
oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Pani Anna Kotela – Naczelnik Wydz. Przedsięwzięć Publicznych poinformowała, iż na
nieruchomość wymienioną w uchwale (nieruchomość ozn. nr działki 374/38) umowa dzierżawy była
zawarta na okres 3 lat i wygasa z dniem 31.01. Dotychczasowy dzierżawca zwrócił się do Urzędu
Gminy z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
Na chwilę obecną nieruchomość ta, jest niewykorzystywana przez gminę, przeznaczona w planie
miejscowym pod tereny łąk, pastwisk.
i)

Zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok
2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Psary.
Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały, informując, że wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom przedsiębiorców zwalnia się ich z drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021r.
j)

Zmian w budżecie na 2021 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik, informując o zmianach w budżecie na 2021 rok.
Zwiększenia dochodów dotyczą subwencji, odszkodowań za nieruchomości przyjęte przy realizacji
inwestycji „przebudowa drogi wojewódzkiej 913”, dotacji na realizację Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań, dotacji dla organizacji transportu do punktów szczepień
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przeciwko Sars Cov2, dotacji celowej dla zadania z zakresu pomocy społecznej.
Środki te po stronie dochodów, zostały zagospodarowane po stronie wydatków w odpowiednich
klasyfikacjach budżetowych.
Zwiększenia środków o 2 mln zł z wolnych środków, pozostałych z poprzedniego roku. Zmiana po
stronie przychodów, deficytu. Zwiększenia wolnych środków niewykorzystanych w roku
poprzednim na zadania inwestycyjne.
k) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
Zmiany mają ścisły związek ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Gminy.
l)

Zwolnień z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID -19.
Pani Skarbnik poinformowała, iż wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid 19, uchwała wprowadza zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów,
budynków i budowli. Zwolnienie dotyczy grupy przedsiębiorców w zakresie działalności: związanej
z prowadzeniem usług hotelarskich, polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków gościom
w tych lokalach, w których te osoby prowadzą działalność gospodarczą. Zwolnienie stosuje się za
miesiące marzec, kwiecień, maj 2021r.
m) Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29
września 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w sołectwie Gródków.
n) Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia
29 września 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w sołectwie Malinowice.
o) Ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia
28 października 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w sołectwie Psary.
Projekty uchwał zostaną wycofane z porządku obrad Sesji.
p) Zmiany uchwały nr XXVIII/279/2021 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie
określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
„Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach” na rok 2021.
Projekt uchwały przedstawił Pan Dyrektor ZGK, informując, że uchwała z 28 stycznia 2021r.
została skierowana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, stwierdzając, że należy
wykreślić sposób rozliczania się z Zakładem i aby uchwała o stawkach jednostkowych dotyczyła
ustalenia tych stawek. Projekt uchwały wprowadza zmiany poprzez uchylenie § 2,3,4 z uchwały
styczniowej. Taki sposób rozliczania się zostanie umieszczony w zarządzeniu Wójta jako akt
wykonawczy do podjętej uchwały.
r)

Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Agnieszka Sarnik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Psarach, który dotyczy ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniu chronionym znajdujące się w Goląszy Górnej.
Projekt określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
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s)
Określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
Uchwała z 27.11.2020r. została zakwestionowana przez przez Nadzór Prawny Wojewody Śląskiego
i przygotowany nowy projekt uchwały, który wprowadza już zmiany.
Nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami
działek 45/4, 45/9, 45/10 położonych w Strzyżowicach, stanowiących własność osób fizycznych.
Działki, zgodnie z obwieszczeniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie będą
przedmiotem licytacji, do której gmina zamierza przystąpić.
t)

Wolne wnioski:
1. W wolnych wnioskach Pan Wójt poinformował:
• o otwarciu przetargu na budowę sali gimnastycznej przy SP w Gródkowie,
• o zakończonym postępowaniu przetargowym na budowę fragmentu ul. Krótkiej i budowę
odwodnienia w Sarnowie,
• o podsumowaniu finansowym roku 2020.
2. Został poruszony temat modernizacji ewidencji gruntów i pismach, jakie dostają mieszkańcy
w tym temacie.
Informację w tym temacie przedstawiła Pani Anna Kotela – Naczelnik Wydz. Przedsięwzięć
Publicznych.
Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Będzinie trwają czynności ustalania przebiegu granic
ewidencyjnych na terenie gminy Psary, w związku z przeprowadzaną modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Dlatego też, w ostatnim czasie część mieszkańców naszej gminy otrzymała zawiadomienia o prowadzonych czynnościach oraz terminach spotkań, na których będą ustalane przebiegi granic działek. Spotkania będą się odbywać w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Toporowicach. Odpowiedzialnym i właściwym do zgłaszania wszelkich uwag jest zlecające
prace Starostwo Powiatowe w Będzinie.
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. Anna Gwiazda

-

......................................................……………..
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2. Joanna Kruszewska

-

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

3. Krzysztof Dulko

-

………………………………………………...

4. Mirosław Kozieł

-

………………………………………………….

5. Wiesław Zarychta

-

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

6. Aleksander Jewak

-

………………………………………………….

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha
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