ROIV.0012.1.11.2021

Protokół nr 38/21
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy,
w dniu 19 października 2021r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Ośrodku Kultury w Dąbiu od godziny 14:00.
Nieobecny radny Tomasz Ślęczka. W posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych:
1. Pan Jacek Gwóźdź - Przewodniczący Komisji Budżetu,
2. Pan Robert Zieliński - Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Pani Anna Gwiazda - Członek Komisji,
4. Pan Remigiusz Olesiński - Członek Komisji,
5. Pan Adam Sadowski - Członek Komisji,
6. Pan Jacenty Kubica - Członek Komisji,
7. Pan Jarosław Nowak - Członek Komisji,
oraz
Pan Tomasz Sadłoń - Wójt Gminy Psary
Pani Marta Szymiec - Zastępca Wójta Gminy Psary
Pani Mirella Barańska – Sorn – Sekretarz Gminy
Pan Tomasz Martynowicz – Zastępca Skarbnika 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
Pani Katarzyna Delowska – Zgrzywa – Kierownik Ref. Rozwoju i pozyskiwania środków zewnętrznych,
Pani Monika Pasamonik – Radecka – Kierownik Ref. Finansów i Opłat w UG Psary,
Pani Agnieszka Czernikiewicz – Zastępca Kierownika Ref. Finansów i Opłat w UG Psary,
Pani Agnieszka Medaj – Zastępca Kierownika Ref. Inwestycji i Remontów w UG Psary.
Posiedzenie Komisji Budżetu prowadził Pan Jacek Gwóźdź – Przewodniczący Komisji,
który powitał gości, a następnie przedstawił tematykę posiedzenia Komisji:
1. Realizacja zadań inwestycyjnych wspartych środkami pozabudżetowymi.
2. Poziom zaawansowania prac związanych z likwidacją barier architektonicznych.
3. Potencjał mienia komunalnego możliwego do zbycia, w tym działki.
4. Wyposażenie placówek oświatowych i kulturalnych w sprzęt pierwszej pomocy medycznej.
Poniesione środki finansowe.
5. Analiza materiałów na sesję.
6. Sprawy bieżące.
a) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (z września).
Ad.6 – Sprawy bieżące
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji (z września) został przyjęty przez radnych.
W sprawach bieżących zostały zgłoszone następujące kwestie:
1. radny Jacenty Kubica:
- oświetlenie na ul. Zwycięstwa w lesie- skierować pismo do Nadleśnictwa o przycięcie drzew
- wycięcie gałęzi wrośniętych w sieć oświetleniową w Psarach na ul. Bocznej 39

- zapytał o odpowiedź na pismo w sprawie:
- pielęgnacji rowu na ul. Szkolnej, naprzeciw ul. Kasztanowej
- przejścia dla pieszych na DW 913
2. radny Remigiusz Olesiński zwrócił uwagę na trwające prace na ul. Brzozowej w Malinowicach
i wywożoną ziemię na ul. Ogrodową. Prośba o częstsze porządkowanie terenu.
3. radny Robert Zieliński poprosił:
- o zakup defibrylatora do szkoły w Gródkowie
- o przywrócenie znaku STOP na przejeździe kolejowym w Gródkowie
- o usunięcie znaku zakazu skrętu w lewo z ul. Kolejowej w Gródkowie
- o wysprzątanie zalegającego piachu na ul. Wspólnej w Gródkowie, naprzeciwko posesji 4a
Radny zapytał:
- co zrobi gmina, jeśli nie będzie stać mieszkańca na wymianę kotła albo będzie posiadał nowy
kocioł ale nie będzie w stanie go utrzymać i będzie chciał przejść na „brzydkie paliwo”. Czy gmina
będzie wyciągała konsekwencje czy pomagała takiej osobie.
4. radna Anna Gwiazda:
- zgłosiła, że wody zamulają studzienkę kanalizacyjną na ul. Wspólnej (prawa strona od ul.
Strzyżowickiej)
- poprosiła o przycięcie gałęzi wierzby – wjazd na ul. Strzyżowicką, od strony ul. Kolejowej (od
strony Psar)
- zgłosiła zgromadzenie się wody przy ul. Wolności 1 w Psarach
- zwróciła uwagę, na wykonany podjazd domu na ul. Wolności w Psarach (po prawej stronie).
Podjazd został podniesiony (została wydrapana nasza kostka) i położona kostka brukowa.
5. radny Adam Sadowski zgłosił zastrzeżenia co do godzin pracy ośrodka zdrowia w Sarnowie,
który nie działa tak jak powinien.
Do zgłoszonych kwestii odniósł się Pan Wójt, który oznajmił, że jeśli chodzi o zgłoszenie radnego
J.Kubicy co do odpowiedzi na pisma w sprawie pielęgnacji rowu i przejścia dla pieszych na DW
913 to takiej odpowiedzi od instytucji do których zostały one skierowane jeszcze nie było.
Sprawy należące do kompetencji powiatu zostaną przekazane, jak np. przywrócenie znaku STOP na
przejeździe kolejowym w Gródkowie.
Jeśli chodzi o zanieczyszczanie ul. Brzozowej w Malinowicach to gmina wyegzekwuje od
wykonawcy by nie wchodził nikomu w szkodę.
Kwestia zakupu defibrylatora do szkoły zostanie przeanalizowana.
Pan Wójt odniósł się do pytania radnego R. Zielińskiego dot. podwyżek cen energii i gazu
i odniesienia się gminy do tej kwestii – gmina jest w grupie zakupowej energii elektrycznej, którą
prowadzi Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia. Wzrost wynosi ponad 60%.
Gmina podjęła uchwały dotacyjne na wymianę kotłów węglowych na ekologiczne oraz na wymianę
azbestu i w tym zakresie będzie pomagała mieszkańcom. Jeśli chodzi o dopłatę do zakupu energii
elektrycznej czy gazu – jedyne miejsce w którym można uzyskać wsparcie na poziomie gminy jest
Ośrodek Pomocy Społecznej, który dofinansowuje osobom znajdującym się w potrzebie zakup
opału.
Pan Wójt odniósł się do zastrzeżeń co do godzin pracy ośrodka zdrowia w Sarnowie - temat był
również poruszony na wczorajszym posiedzeniu Komisji Oświaty i zasugerował zaproszenie na
posiedzenie Komisji Pani Dyrektor NZOZ GCM Psary. W okresie pandemii mieszkańcy kierowali
wiele uwag pod kątem ośrodka zdrowia.

Przystąpiono do omawiania tematyki komisji:
Ad.1 - Realizacja zadań inwestycyjnych wspartych środkami pozabudżetowymi.
Przewodniczący Komisji oznajmił, iż przedłożony materiał zawiera wyszczególnione zadanie
inwestycyjne wraz z kwotą z budżetu, jak i wartością dofinansowania a także źródłem
dofinansowania.
Pytań i uwag brak.
Ad.2 - Poziom zaawansowania prac związanych z likwidacją barier architektonicznych .
Przewodniczący Komisji przedstawił i omówił informacje zawarte w materiale.
Pytań i uwag brak.
Ad.3 - Potencjał mienia komunalnego możliwego do zbycia, w tym działki.
Pan Wójt szczegółowo przybliżył radnym powyższą sprawę, informując m.in. o działkach
planowanych do sprzedaży oraz aktualną sytuację.
Pan Wójt przedstawił informacje z zakresu:
• spotkania z Dyrektorem KOWR-u w Częstochowie nt. rozpoczęcia sfinalizowania terenów
i przejęcia ich nieodpłatnie na mienie gminy
• przedstawionej oferty nt. budowy mieszkań na terenie gminy.
Uwag nie wniesiono.
Ad.4 - Wyposażenie placówek oświatowych i kulturalnych w sprzęt pierwszej pomocy medycznej.
Poniesione środki finansowe.
Przewodniczący Komisji oznajmił, że radni otrzymali informację na w/w temat.
W dyskusji związanej z w/w tematem głos zabrali: radny Jacenty Kubica, radny Remigiusz
Olesiński, radna Anna Gwiazda, radny Jacek Gwóźdź.
Poruszono tematy:
• wyposażenia każdej szkoły w defibrylator
• systematyczne uzupełnianie wyposażenia medycznego w budynku ośrodka kultury
w Malinowicach
• wyposażenia każdej placówki na terenie gminy w ustnik do sztucznego oddychania
• rozważenia na przyszłość kupno defibrylatorów we wszystkich placówkach na terenie gminy
(szkoły, ośrodki kultury) ze środków funduszu sołeckiego
• kontrolowania terminu kolejnego przeglądu sprzętu.
Odpowiedzi i wyjaśnień na poruszane w dyskusji przez radnych kwestie udzieliła Sekretarz
Gminy, informując, że przedstawione w materiale wyposażenie każdej placówki oświatowej
i kulturalnej wynika z przepisów. Pomysł zakupu defibrylatorów do każdej placówki jest godny
rozważenia i jeśli nie udałoby się jeszcze w tym roku, to w przyszłorocznych budżetach można
rozważyć kupno takich urządzeń. Wiąże się to również z koniecznością przeszkolenia pracowników
szkoły w obsłudze tego urządzenia.
Wolne wnioski:
• Pani Sekretarz powróciła do tematu zasygnalizowanego na wcześniejszym posiedzeniu komisji tj.
rozważenia możliwości przyznawania stypendium uczniom szkół podstawowych. Szczegółowo
przedstawiła i omówiła powyższe zagadnienie, w tym zaproponowała kryteria przyznawania
stypendium wójta oraz skutki finansowe każdego z omawianych rozwiązań.

W dyskusji związanej z w/w tematem głos zabrali: radny Jacek Gwóźdź, radna Anna Gwiazda,
radny Remigiusz Olesiński, radny Adam Sadowski, radny Robert Zieliński
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie kwestię przyznawania stypendium uczniom szkół
podstawowych tj. obniżenia wieku dziecka (do IV klasy) mogącego się ubiegać o takie stypendium.
W głosowaniu brało udział 7 radnych, gdzie 3 radnych opowiedziało się „za”, 4 radnych było
„przeciw” (1 radny nieobecny).
Przystąpiono do omawiania projektów uchwał:
a) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie
Gminy Psary”.
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor ZGK, który wyjaśnił, że uchwała w sprawie projektu
regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków była już podejmowana w czerwcu br.
Następnie projekt został przesłany do zaopiniowania do Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie. Do większości uwag dostosowano się, nie dostosowano się do dwóch uwag –
uchwała została unieważniona w całości przez Nadzór Prawny Wojewody Śląskiego. Zgodnie
z rozstrzygnięciem nadzorczym do niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany, które
zostają poprawione względem regulaminu uchwalonego w sierpniu br.
- w sposób bardziej precyzyjny i konkretny wymienia się warunki techniczne określające
możliwość dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
- zostają wprowadzone parametry jakościowe wody, zamiast odwołania się do ogólnych przepisów
mówiących o jakości wody.
Cała procedura musi być rozpoczęta jeszcze raz.
b) Zmian w budżecie na 2021 rok.
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Skarbnika informując m.in. o wprowadzonych
środkach dotacji z budżetu państwa pozyskanych w ramach rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno
– komunikacyjnych na lata 2020-2025 „Aktywna tablica” (środki na pomoce dydaktyczne dla ZSP
nr 1 w Strzyżowicach i SP w Dąbiu). Wprowadzono środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
uzyskanych w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury
Sportowej – edycja 2021” (środki na budowę sali gimnastycznej przy SP w Gródkowie).
Zwiększenie planu wydatków bieżących ma na celu dostosowanie planu do faktycznych potrzeb.
Zmiany planu wydatków bieżących w zakresie realizacji funduszu sołeckiego dostosowuje plan do
zgłoszonych zmian podczas zebrań wiejskich.
Uwag nie wniesiono.
c) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
Zmiany mają ścisły związek ze zmianami wprowadzonymi do budżetu gminy Psary na rok 2021.
Uwag nie wniesiono.
Posiedzenie Komisji opuścił Przewodniczący Komisji - radny Jacek Gwóźdź. Dalsze prowadzenie
Komisji przez Wiceprzewodniczącego Komisji – Roberta Zielińskiego.

Wolne wnioski:
•
Pan Wójt powrócił do tematu uchwały podjętej przez Radę Gminy 26 sierpnia w sprawie
realizacji Programu „Karta Dużej Rodziny” i wydanym w tym temacie rozstrzygnięciu nadzorczym
Wojewody Śląskiego stwierdzającego w całości jej nieważność. Takie orzeczenie powoduje, że
uchwała w przedmiotowej formie nie może funkcjonować w gminie.
Pan Wójt zaznaczył, że uchwała jest identyczna do uchwał podejmowanych przez inne rady gminy
lub rady miejskie na terenie naszego województwa. Uchwała każdej z gmin przechodziła przez
nadzór prawny Wojewody Śląskiego, który sprawdzał jej legalność i nie dostrzegł w nich żadnych
błędów. Dlatego takim zaskoczeniem było wydane rozstrzygnięcie nadzorcze naszej uchwały.
Gmina bazowała na aktach prawnych, które dalej są w obiegu.
Pan Wójt przedstawił informacje dotyczące częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych a także różnice wynikające z uchwały w sprawie
realizacji programu „Duża Rodzina” a częściowym zwolnieniem z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Radni otrzymają kompleksową informację jakie są wady i zalety rozwiązania wynikające z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, by móc wspólnie zastanowić się i podjąć decyzję.
W dyskusji wzięli udział: radny Robert Zieliński, radny Remigiusz Olesiński, radny Jarosław
Nowak.
Kontynuacja wolnych wniosków:
•
radny Jarosław Nowak zwrócił się z prośbą wypożyczenia na 1 listopada sygnalizatorów na
ul. Świerkowej w Preczowie.
•
Pan Wójt dał pod rozwagę temat dróg gminnych, publicznych dróg gminnych które nie są ale
przy których pojawia się zabudowa mieszkaniowa i jaka ma być strategia radzenia sobie
z problemami (możliwości, koszty, skala wydatków).
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu wobec wyczerpania tematów, zakończył obrady. Na
tym posiedzenie zakończono.

Jacek Gwóźdź
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów
i Gospodarki Gminy
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Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha

