ROIV.0012.3.6.2021

Protokół Nr 27/21
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 16 czerwca 2021r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w budynku Ośrodka Kultury w Dąbiu od
godziny 14:30. 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 Anna Kotela
- Naczelnik Wydz. Przedsięwzięć Publicznych w UG
Psary,
Pani Aldona Kubańska
- Kierownik Ref. Ochrony Środowiska i Zarządzania
Drogami w UG Psary.
Pan Rafał Kubik
- Zastępca Kierownika Ref. Ochrony Środowiska
i Zarządzania Drogami 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. Realizacja funduszu sołeckiego.
2. Postęp prac dotyczących budowy sieci kanalizacyjnej (budowa kolektora przesyłowego do
oczyszczalni w Wojkowicach).
3. Analiza Raportu o stanie gminy za 2020r.
4. Sprawy bieżące.
a) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
b) Oficjalne stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie
zakazów palenia drewnem, uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza.
Ad. 6 - Sprawy bieżące
a) protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji (z miesiąca maja) został przyjęty jednogłośnie
przez radnych.
b) w sprawach bieżących zostały poruszone następujące kwestie:
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Pan Jarosław Nowak:
• powrócił do tematu dzików w Preczowie. Mieszkańcy nie otrzymali preparatu,
• podziękował pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbiu za wykoszenie
krzaków na stadionie w Preczowie
Pan Adam Adamczyk:
• poprosił aby przewidzieć również preparat dla mieszkańców ul. Dolnej w Dąbiu, gdyż dziki
wchodzą w szkody
• zwrócił się z prośbą mocnego oznakowania skrzyżowania w okolicach placu zabaw w
Dąbiu Chrobakowym
- ograniczenie prędkości
- napisy na jezdni
- progi zwalniające
• poprosił o sprawdzenie informacji do kogo należy teren kapliczki w Dąbiu Chrobakowym,
by go przejąć, wykupić w zamian za dbanie o niego.
Pan Aleksander Jewak zasygnalizował, aby sprawdzić informację nt. V stopnia zagrożenia
szkodami górniczymi w terenie (rejon Psar) i w ramach planu zagospodarowania
przestrzennego pewne inwestycje mogą być przez to wstrzymane.

Odpowiedzi udzieliła Pani Anna Kotela – Naczelnik Wydz. Przedsięwzięć Publicznych
w UG Psary informując, że jak do tej pory Urząd Górniczy wydał opinię, że na terenie gminy Psary
nie występują takie tereny.
Przystąpiono do omawiania tematyki posiedzenia Komisji:
Ad.1 - Realizacja funduszu sołeckiego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oznajmił, iż Członkowie Komisji otrzymali informację
na temat stopnia wykorzystania funduszu sołeckiego w 2021r. z podziałem na sołectwa.
Przewodniczący Komisji poprosił o uzupełnienie informacji nt. stanu realizacji funduszu
w poszczególnym sołectwie.
Dalszych uwag nie wniesiono.
Ad.2 - Postęp prac dotyczących budowy sieci kanalizacyjnej (budowa kolektora przesyłowego do
oczyszczalni w Wojkowicach).
Materiał zawiera informację o podpisaniu umowy na wykonanie projektu kolektora
ściekowego łączącego Gminę Psary z Gminą Wojkowice. Zakres projektu będzie obejmował:
wykonanie projektu kolektora odprowadzającego ścieki z terenu gminy Psary, od zaprojektowanej
na potrzeby oczyszczalni ścieków studni rozprężnej leżącej na działce przeznaczonej pod budowę
oczyszczalni ścieków przy ul. Granicznej w Psarach, poprzez ul. Graniczną w Psarach i ul.
Brzeziny w Wojkowicach do skrzyżowania z ulicą Harcerską; wymianę wyposażenia pompowni
ścieków w rejonie ul. Strażackiej w Wojkowicach; przebudowę rurociągu tłocznego od
przepompowni w ul. Strażackiej do ul. Sobieskiego w Wojkowicach.
Ad.3 - Analiza Raportu o stanie gminy za 2020r.
Raport o stanie gminy zawiera informacje na temat m.in.: sytuacji demograficznej
i finansowej; dochodów i wydatków; inwestycji gminnych, infrastruktury wodociągowej
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i kanalizacyjnej; dróg; budowy i remontów dróg gminnych; turystyki, infrastruktury Ochotniczych
Straży Pożarnych; infrastruktury edukacyjnej; gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;
kultury; obiektów sportowych; oświaty i wychowania; Uniwersytetu Dziecięcego i Trzeciego
Wieku; Gminnego Żłobka w Psarach; kultury, sportu i rekreacji; Gminnego Ośrodka Kultury;
pomocy społecznej; bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej; pandemii Covid-19
w gminie Psary.
W raporcie znajdują się w szczególności informacje dotyczące realizacji programów i celów ze
strategii rozwoju Gminy Psary, a także sposobu wykonania uchwał podjętych przez radę gminy.
Ad.4 - Sprawy bieżące.
W sprawach bieżących zostało przedstawione pismo:
b) Oficjalne stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie zakazów
palenia drewnem, uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza.
Porządek Komisji został wyczerpany. Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie
Komisji.

Adam Adamczyk
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Podpisy członków Komisji:
1. Wiesław Zarychta

-

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

2. Joanna Kruszewska

-

……………………………………………

3. Jarosław Nowak

-

…………………..……………………….

4. Aleksander Jewak

-

……………………………………………..

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha
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