ROIV.0012.2.4.2021

Protokół nr 31/21
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska,
Sportu i Spraw Społecznych
w dniu 24 marca 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 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 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 działalności OPS za 2020r.
2) Sprawozdanie Komendanta Gminnego OSP za 2020r.
3) Skala bezrobocia w gminie – realizacja prac społecznie użytecznych w 2021r.
4) Ocena pracy ZGK za 2020r., organizacja pracy po przekształceniu w spółkę zo.o.
5) Analiza materiałów na sesję.
6) Sprawy bieżące.
a) przyjęcie protokołów z poprzednich Komisji
b) wniosek o udostępnienie informacji publicznej (do wiadomości)
c) protest – sprzeciw wobec przyłączenia Rejonowego Pogotowia Ratunkowego
w Sosnowcu do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
d) petycje z marca rozpatrywane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
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Ad. 6 - Sprawy bieżące:
W sprawach bieżących zostały zgłoszone następujące kwestie:
1. Pani Anna Gwiazda zapytała kiedy rozpocznie się pozimowa naprawa dróg.
Przewodnicząca Komisji – Pani Krystyna Kluszczyk doradziła aby wszystkie problemy
dotyczące dróg powiatowych zgłaszać bezpośrednio do PZD w Będzinie. Oznajmiła, iż z informacji
jakie posiada naprawy rozpoczną się z końcem kwietnia.
Głos zabrał Pan Dyrektor ZGK, który uzupełnił informację na temat naprawy dróg
gminnych i oznajmił, iż do końca marca odbędzie się objazd dróg gminnych i ustalona zostanie
kolejności wykonywania napraw.
2. Pan Aleksander Jewak:
• poinformował, iż mieszkanka ul. Wiejskiej w Sarnowie (w stronę Preczowa) złożyła pismo
do Urzędu Gminy w kwestii zalewania przez sąsiadów, którzy nie korzystają z beczkowozu
do wywozu szamba, tylko wypompowują go na swoją posesję. Posesja sąsiadki jest
zatapiana przez ścieki, fetor rozchodzi się na okolice. Prośba o interwencję w tej sprawie.
3. Pani Krystyna Kluszczyk poinformowała, iż otrzymuje wiele skarg w sprawie zalewania
sąsiadów. Jeden z mieszkańców zaproponował, aby w momencie zbierania przez sołtysa podatków,
osoby okazywały dowody opróżniania szamba przez beczkowozy.
Radna poprosiła o rozważenie takiej kwestii.
Przystąpiono do omawiania tematyki posiedzenia Komisji:
Ad.1 - Sprawozdanie z działalności OPS za 2020r.
Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020,
zawierającą informację m.in. na temat pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wydatków,
dochodów.
Pani Kierownik OPS oznajmiła, iż budżet, pomimo trudnego roku zrealizowany został
w 95% a wykonanie wyniosło 17 034 987,80 zł. Pracownicy Ośrodka wykonują ogrom zadań
z zakresu administracji rządowej. W 2020 roku znacząco wzrosła liczba osób korzystających
z pomocy społecznej – tj. o 5%.
Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 407 rodzin, świadczeniem wychowawczym 500+ zostało
objętych 2 187 dzieci z 1460 rodzin. W 2020 r. wydano 1 097 informacji o przyznaniu świadczenia
Dobry Start, a programem zostało objętych 1 464 dzieci.
W ubiegłym roku do zespołu wpłynęło 17 sporządzonych formularzy niebieskich kart.
Ponadto, Pani Kierownik przedstawiła informację na temat pracy Ośrodka w dobie panującej
pandemii oraz realizacji zadań bezpośrednio z niej wynikających.
Pani Kierownik podziękowała: Dyrektorowi ZGK za dobrą współpracę oraz pomoc przy różnego
rodzaju naprawach oraz radnej Krystynie Kluszczyk.
Przewodnicząca Komisji oznajmiła, iż radni wysoko oceniają pracę pracowników Ośrodka.
W dalszej części poprosiła o wyjaśnienie pracy asystenta rodziny i efektów jego pracy.
Pani Kierownik udzieliła odpowiedzi w tym temacie.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, iż Ośrodek prowadził postępowanie
alimentacyjne dla 74 dłużników alimentacyjnych i odzyskano od dłużników kwotę 117 662,70 zł.
Ad.3 - Skala bezrobocia w gminie – realizacja prac społecznie użytecznych w 2021r.
Radni otrzymali informację na w/w temat, z której wynika, że na koniec grudnia 2020r. na
terenie gminy Psary liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
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w Będzinie ogółem wynosiła 231 w tym 107 kobiet.
Prace społecznie użyteczne będą organizowane w takich podmiotach jak: Zakład Gospodarki
Komunalnej w Dąbiu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach, Gminny Ośrodek Kultury
w Gródkowie.
Uwag nie wniesiono.
Ad.2 - Sprawozdanie Komendanta Gminnego OSP za 2020r.
Zadania ratownicze w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie gminy
realizuje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego oraz jednostka OSP Preczów poza systemem ratowniczo - gaśniczym.
W sprawozdaniu zostały zawarte informacje na temat: wyposażenia jednostek, stanu technicznego
pojazdów OSP, liczby interwencji, pożarów traw na nieużytkach.
Na terenie gminy w 2020 roku odnotowano 239 zdarzeń: 78 pożarów, 142 miejscowe zagrożenia,
19 fałszywych alarmów.
Materiał zawierał również informację dotyczącą środków finansowych poniesionych na
poszczególne OSP w roku 2020.
Głos zabrał:
• radny Adam Adamczyk odnosząc się do zestawienia wyjazdów jednostek OSP w roku 2020
nadmienił, iż w gminie przewidziane są środki finansowe na gotowość bojową, do której
zaliczane jest paliwo. Warto zastanowić się, czy nie zdjąć z gotowości bojowej pieniędzy na
paliwo, z uwagi na różną liczbę wyjazdów jednostek pożarniczych. Jednostka, która ma
mniejszą liczbę wyjazdów miałaby większą możliwość zakupów materiałów stałych do
działań.
Ad.4 - Ocena pracy ZGK za 2020r., organizacja pracy po przekształceniu w spółkę z o.o.
Radni otrzymali szczegółową informację na temat oceny pracy ZGK za 2020r., organizacji
pracy po przekształceniu w spółkę z o.o.
Informacja zawiera dane m.in. na temat działalności związanej z bieżącym utrzymaniem dróg,
działalności związanej z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę oraz odprowadzeniem ścieków,
wydobyciem i sprzedażą wody, działaniami w obrębie gospodarki wodno – ściekowej.
Przewodnicząca Komisji – Pani Krystyna Kluszczyk odniosła się do zapisów na temat stanu
należności zakładu. Zapytała o podejmowane działania w tym temacie.
Odpowiedzi udzielił Pan Dyrektor, objaśniając, że zakład systematycznie wysyła wezwania
do zapłaty po każdej fakturze niezapłaconej w terminie. Kwota systematycznie ulega
zmniejszeniu, gdyż wartość taryfy drożeje a kwota relatywnie rok do roku spada. Ponadto, po
wezwaniach do zapłaty wysyłane są ostateczne wezwania do zapłaty. Sprawy są również kierowane
na drogę sądową, a także kierowane są zawiadomienia o odcięciu dostaw wody dla osób, które
zalegają z dwukrotnością niezapłaconych faktur.
Dyrektor ZGK podziękował za całoroczną współpracę kierownictwu i pracownikom urzędu,
radnym, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom Zakładu.
Ad. 6 – Sprawy bieżące:
a) przyjęcie protokołów:
–
z komisji w styczniu
–
z komisji w lutym
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–
ze wspólnego posiedzenia w miesiącu lutym
Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie przez radnych.
b) wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie eliminacji glifosatu z żywności
Pani Sekretarz wyjaśniła, iż pismo składa się z dwóch części: pierwsza to wniosek
o udzielenie informacji publicznej oraz druga część traktowana wg radcy prawnego jako petycja.
Pismo zostanie przekazane do rozpatrzenia przez członków Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.
c) protest – sprzeciw wobec przyłączenia Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu do
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
- pismo ze Stowarzyszenia Polska 2050
- pismo z UM Będzina i Sosnowca
Pani Sekretarz poinformowała Radnych, iż do nadawców w/w pism wysłana została
wiadomość mailowa z prośbą o przesłanie dodatkowych merytorycznych informacji na temat
przyczyn i skutków połączenia Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu z Wojewódzkim
Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach,
d) petycje z marca rozpatrywane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji – przedstawienie
stanowiska Komisji.
Pan Robert Zieliński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił
petycje, które w marcu wpłynęły do Rady Gminy.
Treść jednej z petycji (od Pana S.G.) jest taka sama, jak złożona 22.12.2020r. i rozpatrywana
przez członków Komisji w miesiącu styczniu.
Druga petycja (Pani T.G.) dotyczyła wsparcia inicjatywy przeprowadzenia referendum ludowego.
Radny przedstawił stanowisko w tej kwestii, iż w obecnym stanie prawnym, żadna z ustaw nie
przewiduje instytucji referendum ludowego. Złożony wniosek nie spełnia zapisów ustawy
o referendum ogólnokrajowym ani lokalnym. Po przeanalizowaniu argumentów zawartych
w petycji, radni stwierdzają, że opinia ws. przeprowadzenia referendum ludowego jest
bezprzedmiotowa.
Ponadto, w deklaracji samostanowienia narodu polskiego można zauważyć mowę nienawiści jak
i antysemityzm. Radny zaproponował przeprowadzenie ankiety wśród radnych o opinię, czy pismo
przekazać do Prokuratury. W dalszej części odbyła się dyskusja radnych w tym temacie.
Ad.7 - Analiza materiałów na sesję.
Pkt.6 - Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a) Przejęcia przez Gminę Psary zarządzania odcinkami dróg powiatowych w zakresie pełnienia
funkcji inwestora.
Gmina Psary przejmuje do wykonania prowadzenie zadania publicznego należącego do
właściwości powiatu będzińskiego w zakresie zarządzania odcinkami dróg powiatowych
położonych na terenie gminy:
– ul. Belna w Strzyżowicach (do skrzyżowania z ul. Parkową na odcinku ok. 780m),
– ul. Wiejska w Malinowicach (na odcinku od przystanku do skrzyżowania z ul. Strumyczną ok.
70m),
– ul. Pocztowa w Dąbiu (w rejonie szkoły),
– ul. 1 Maja w Strzyżowicach (w rejonie szkoły),
– ul. Główna w Sarnowie (w rejonie skrzyżowania z ul. Zieloną).
Uwag nie wniesiono.
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b)

Wyrażenia zgody na pomoc finansową dla powiatu będzińskiego.
Projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla powiatu będzińskiego w 2021r.
z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:
– budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4783S w Goląszy Bisce,
– przebudowa drogi powiatowej 4783S – budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Leśna
w Górze Siewierskiej.
Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy
w wysokości 400 tys zł.
Głos zabrał Pan Wójt, który wyjaśnił, iż to konsekwencja zapisów planu finansowego na rok
2021. Od kilkunastu lat, gmina Psary pomaga powiatowi by zrealizować pewne przedsięwzięcia
które są potrzebne dla poprawy bezpieczeństwa pieszych.
Uwag nie wniesiono.

c) Zmiany Uchwały Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Psary z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:
„Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji na terenie Gminy Psary – etap III”.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt informując, że zmiany w uchwale dotyczą zmniejszenia
kwoty pożyczki o kwotę 13 721,20 zł i tym samym zmniejszenia II transzy pożyczki w 2020r. oraz
zmiany okresu jej spłat.
Uwag nie wniesiono.
d) Zmiany Uchwały Nr XIX/198/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary. Budowa i przebudowa sieci
wodociągowej na terenie gminy Psary – zadanie 3: Strzyżowice ul. Szosowa od ul. Granicznej
i Belnej”.
Pani Skarbnik poinformowała, iż zmiany w uchwale dotyczą zmiany harmonogramu wypłat
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zmiany
okresu jej spłat.
Uwag nie wniesiono.
e)

Zmian w budżecie na 2021 rok.
Projekt uchwały dotyczy m.in. zwiększenia planu wydatków majątkowych wynikających ze
zwiększenia przychodów w roku bieżącym z pożyczki na zadanie inwestycyjne „budowa
wodociągu i kanalizacji w DW 913” oraz zmiany bez zwiększenia planu wydatków w związku
z przeniesieniami między paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadania
inwestycyjnego „budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy
Psary oraz remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach – ul. Wiejska w Sarnowie”, w związku
z zawarciem umowy PROW.
Uwag nie wniesiono.

f)
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
Zmiany mają ścisły związek ze zmianami wprowadzonymi do budżetu gminy na rok 2021,
procedowanymi zmianami do umów pożyczkowych z WFOŚiGW w Katowicach.
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Uwag nie wniesiono.
g) Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Psary w 2021 roku”.
Uwag nie wniesiono.
h) Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez działkę ozn nr
ewid. 1046/7 obręb Gródków.
Projekt uchwały przedstawił Pan Wójt, do którego radni nie wnieśli uwag.
Wolne wnioski:
•
Pan Wójt przedstawił informacje z zakresu działalności Urzędu Gminy oraz Gminy
w dobie panującej pandemii.
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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