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Protokół Nr 25/21
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 28 kwietnia 2021r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w trybie zdalnym od godziny 13:30.
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji:
1. Pan Adam Adamczyk
- Przewodniczący Komisji,
2. Pan Wiesław Zarychta
- Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Pani Joanna Kruszewska
- Członek Komisji,
4. Pan Jarosław Nowak
- Członek Komisji,
5. 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 Helena Warczok
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach,
Pani Magdalena Hak
- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie,
Pani Anna Kotela
- Naczelnik Wydz. Przedsięwzięć Publicznych w UG
Psary,
Pani Urszula Pawlik
- Naczelnik Wydz. Inwestycji i Rozwoju w UG Psary.

Posiedzenie Komisji prowadził Pan Adam Adamczyk - Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, który powitał radnych i zebranych gości, a następnie przedstawił porządek posiedzenia,
który obejmował:
1. Poprawność działania urządzeń zabudowanych na przejściach dla pieszych, możliwości
zamontowania urządzeń do pomiaru prędkości na terenie gminy – koszty.
2. Analiza sprawozdań dotyczących działalności GOK i GBP za 2020r.
3. Postęp prac przy budowie parku linearnego – II etap.
4. Modernizacja obiektów OSP.
5. Koszty ogrzewania obiektów gminnych w sezonie grzewczym 2020/2021.
6. Sprawy bieżące.
a) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
b)uzupełnienie informacji z OPS-u w sprawie zatrudnienia za 2020r. w przeliczeniu na etaty.
c) uzupełnienie informacji z ZGK-u w sprawie zatrudnienia za 2020r. w przeliczeniu na etaty.
Ad. 6 - Sprawy bieżące
a) protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji (z miesiąca marca) został przyjęty jednogłośnie
przez radnych.
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W sprawach bieżących zostały poruszone następujące kwestie:
1. Pan Aleksander Jewak:
a) poprosił o umieszczenie lustra w Sarnowie – wylot z ul. Nowej na ul. Wiejską
b) zwrócił się z prośbą umieszczenia przejścia dla pieszych pomiędzy przystankiem
w Sarnowie przy ul. Wiejskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Główną, na wysokości sklepu.
Prośba o wystąpienie z pismem do PZD.
c) zgłosił zaśmieconą posesję przy ul. Wąskiej w Sarnowie, skrzyżowanie z ul. Piaskową.
Poprosił o zobligowanie właściciela do uprzątnięcia śmieci lub wykonania prac przez
osoby w ramach prac społecznie użytecznych.
2. Pan Jarosław Nowak:
a) zgłosił duże dziury na drodze na cmentarz w Preczowie. Poprosił o wysypanie drogi
tłuczniem
b) ponownie zgłosił występujący problem z dzikami w Preczowie
c) powrócił do tematu dziur na drogach powiatowych i braku reakcji ze strony powiatu
będzińskiego. Zwrócił uwagę na zły stan ulic, m.in. ul. Wiejska, Dębowa w Preczowie.
3. Pan Adam Adamczyk:
a) poparł stanowisko radnego J. Nowaka w zakresie złego stanu dróg powiatowych na
terenie gminy. Jako przykład podał ul. Pocztową w Dąbiu
b) zgłosił zalegający piach na drodze do OSP w Dąbiu
c) zasygnalizował kwestię zastanowienia się nad estetyczniejszym rozwiązaniem
zastawienia składowiska różnych rzeczy które zalegają przy drodze do OSP w Dąbiu.
Przystąpiono do omawiania tematyki posiedzenia Komisji:
Ad.2 - Analiza sprawozdań dotyczących działalności GOK i GBP za 2020r.
Radni otrzymali sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z działalności Gminnego Ośrodka
Kultury za rok 2020.
Głos zabrali radni:
•
Pan Adam Adamczyk który zwrócił uwagę na koszty utrzymania ośrodków kultury
i ochotniczych straży pożarnych. Jako przykład podał OSP w Dąbiu.
Radny zapytał czy koszt OSP Dąbie a OK w Dąbiu to koszty powielone.
Wyjaśnień w temacie udzieliła Pani Magdalena Hak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Gródkowie informując, że całość kosztów utrzymania obiektu w Dąbiu pokrywa Gminny
Ośrodek Kultury. Budynek jest dużym obiektem i znajdują się tam placówki łączone.
Pani Dyrektor odnosząc się do kosztów utrzymania poszczególnych placówek Gminnego Ośrodka
Kultury zwróciła uwagę, że w większej ilości tych obiektów, oprócz ośrodków kultury funkcjonują
też inne instytucje, jak przychodnie, biblioteki.
Głos zabrał Pan Wójt, który zaproponował, by po pełnym zamknięciu sezonu zimowego
powrócić do analizy z wiodącą rolą tych jednostek, które są gospodarzami w tych obiektach.
Pani Helena Warczok – Dyrektor GBP w Psarach przedstawiła sytuację bibliotek w dobie
pandemii oraz poinformowała o zbiorach bibliotecznych.
Pani Dyrektor podziękowała za dobrą współpracę z radnymi.
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Ad.3 - Postęp prac przy budowie parku linearnego – II etap.
Budowa parku linearnego została podzielona na 3 etapy: pierwszy etap – roboty budowlane
zrealizowane w 2020r., drugi etap – roboty budowlane realizowane w 2021r., trzeci etap – kampania
informacyjno – edukacyjna.
Uwag nie wniesiono.
Ad.4 - Modernizacja obiektów OSP.
Modernizacji będą podlegały następujące obiekty: „projekt i modernizacja budynku OSP
w Sarnowie”, „projekt rozbudowy remizy OSP w Preczowie”.
Zostały wyszczególnione zakresy robót.
Głos zabrali radni:
•
Pan Adam Adamczyk zwrócił uwagę na zapis w przedstawionym materiale, że szacowany
koszt inwestycji „projekt i modernizacja budynku OSP w Sarnowie” to około 810 tys zł., natomiast
w budżecie gminy zaplanowana była kwota 550 tys zł. Radny zapytał, z jakich źródeł zostanie
pokryta taka różnica.
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt wyjaśniając, że kształtując budżet stara się opierać go na
rzetelnych i wiarygodnych wyliczeniach. Pracując nad dokumentacją przetargową „projektu
i modernizacji budynku OSP w Sarnowie” pojawiają się szczegółowe informacje, które weryfikują
zakres robót (m.in. takie że trzeba będzie podnieść dach nad garażem).
W dalszej części, Pan Wójt przedstawił możliwości źródeł finansowania pozostałej kwoty (np.
oszczędności z pozostałych zadań, dodatkowe środki które wpłyną w trakcie roku – dotacje).
Ad.1 - Poprawność działania urządzeń zabudowanych na przejściach dla pieszych, możliwości
zamontowania urządzeń do pomiaru prędkości na terenie gminy – koszty.
Radni otrzymali informację na w/w temat, do której nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad.5 - Koszty ogrzewania obiektów gminnych w sezonie grzewczym 2020/2021.
Radni otrzymali informację dotyczącą kosztów ogrzewania obiektów gminnych w sezonie
grzewczym 2020/2021.
Uwag nie wniesiono.
Porządek Komisji został wyczerpany. Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie
Komisji.

Adam Adamczyk
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
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Podpisy członków Komisji:
1. Wiesław Zarychta

-

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

2. Joanna Kruszewska

-

……………………………………………

3. Jarosław Nowak

-

…………………..……………………….

4. Aleksander Jewak

-

……………………………………………..

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha
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