; RADA GMIiTY PSAKY
42-512 Psary, ul Malinowicka 4
ROIV-0063-2-24/10

Protokol nr 2/10

z posiedzenia wspolnego Komisji
Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska
oraz

Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy
w dniu 27 grudnia 2010r.

Posiedzenie Komisji Wspolnej odbyto si§ w w Urz^dzie Gminy w Psarach. Rozpoczejo si?
o godz. 14:30 i trwalo do godz. 17:30
W posiedzeniu uczestniczylo 15 radnych:
1.

Pan Adam Adamczyk

- Czlonek Komisji,

2.

Pan Krzysztof Dulko

- Czlonek Komisji,

3.

Pan Jacek Gwozdz

- Czlonek Komisji,

4.

Pani Magdalena Gdesz — Sobczak

- Czlonek Komisji,

5.

Pan Aleksander Jewak

- Czlonek Komisji,

6.

- Czlonek Komisji,

Pani Teresa Kosmala - Ga^sior

7.

Pan Szczepan Kotula

- Czlonek Komisji,

8.

Pan Przemyslaw Krason

- Czlonek Komisji,

9.

Pan Jacenty Kubica

- Czlonek Komisji,

10.

Pan Jaroslaw Nowak

- Czlonek Komisji,

11.

Pan Remigiusz Olesinski

- Czlonek Komisji,

12.

Pani Malgorzata Pasek

13.

Pani Grazyna Polasiak

- Czlonek Komisji,

14.

Pan Lukasz Siwczyk

- Czlonek Komisji,

15.

- Czlonek Komisji,

- Czlonek Komisji,

Pan Wieslaw Zarychta

oraz

Pan Tomasz Sadlon

- Wojt Gminy Psary,

Pani Joanna Przybylek

- Skarbnik Gminy,

Pan Jerzy Jozwik

- Przewodnicz^cy Zarzajdu Zwiajzku Stowarzyszen

Lokalna Grupa Dzialania ,,Brynica to nie
granica",

Pani Anna Michalek

-

inspektor

ds.

pozyskiwania

w Urz^dzie Gminy.

srodkow

unijnycl

Pan Jacenty Kubica - Przewodniczaxy Rady Gminy poinformowal zebranych, iz zgodnie ze
Statutem Gminy nalezy wybrac Przewodnicza_cego obrad.

W zwiazku z powyzszym, Pani Malgorzata Pasek zglosila kandydature. Pana Jacentego
Kubicy - Przewodnicza^cego Rady. Innych kandydatur nie zgloszono.

Przewodnicza_cym Komisji

Wspolnej

zostal wybrany Pan

Jacenty Kubica -

Przewodnicza^cy Rady.

Przewodniczacy poinformowal, iz radni otrzymali komplet materialow - projektow uchwal
na najblizsz^ sesje Rady Gminy. Przewodnicz^cy Rady oznajmil, iz jednym z projektow uchwal
dotyczy przystqpUmia do Zmqzku Stowarzyszen o nazwie Lokalna Grupa Dzlalania ,,Brynica to
niegranica".

Glos zabral Pan Tomasz Sadlori - Wojt Gminy Psary, ktory poinformowal, iz Gmina ma
ow^ szanse skorzystania z dodatkowych fonduszy, przyznanych Polsce w ramach programu

,,Rozwoju obszarow wiejskich" na rozwoj terenow wiejskich w malych miejscowosciach.
Przedstawil, iz powstal Zwia_zek Stowarzyszen o nazwie Lokalna Grupa Dzialania z Panem Jerzym
Jozwikiem jako Prezesem Zarzadu. Pan Wojt oswiadczyl, iz w ramach tej grupy zostaly przyznane
konkretne srodki finansowe przydzielone na jednego mieszkanca (148 zl) ktore nalezy pomnozyc
przez liczbe mieszkancow (11 000). Srodki te, s^ przeznaczone na realizacj, lokalnej strategii
rozwoju - na realizacje malych projektow (do 100 000 zl), ktore obsluguj^ dwa dzialy programu
,,Rozwoju obszarow wiejskich": odnowa wsi (rewitalizacja centrum miejscowosci, budowa boisk
sportowych, budowa placow zabaw, ochrona zabytkowych budowli); male projekty, z ktorych mog^

korzystac stowarzyszenia, kola gospodyn wiejskich, czyli wszystkie stowarzyszenia, ktore
posiadaj^ rejestracj? sadow^ i one mog^ otrzymac dofmansowanie w wysokosci maksymalnej 25
000 zl, czyli nie wiecej niz 10% calego projektu + VAT, ktory nie jest kwalifikowany. Pan Wojt
oznajmil rowniez, iz w ramach tych srodkow, kluby sportowe czy OSP mog^ realizowac np
remonty swietlic wiejskich czy budynkow uzytecznosci publicznej. Nadmienil, iz Lokalna Grupa

Dzialania posiada rowniez pewne srodki na swoje funkcjonowanie i nie posiada przerostu
administracyjnego. Pan Wojt poinformowal, iz skladka roczna Gminy wynosilaby 11 000 zl

natomiast Grupa w ramach swojej strategii ma przewidziane pieni^dze na swoj^ dzialalnosc. Pan'
Wojt oznajmil, iz warto zainwestowac i przystapic do tej Grupy. Jako przyklad podal mozliwosc
dofinansowania dozynek, ktorych wartosc wynosila ok. 40 000 zl, gdzie mozliwosc dofinansowania
wynioslaby 25 000 zl. Dodal, iz s,siednia Gmina Mierzecice podj.la uchwale w sprawie
przystapienia do Lokalnej Grupy Dzialania, rowniez Swierklaniec rozwaza tak^ mozliwosc. Pan
Wojt podal do wiadomosci zebranych, iz w sklad Zwi^zku wchodz^: Bobrowniki, Siewierz
Wozniki i Ozarowice. Dodal, ze Gmina jest w stanie stworzyc duzy ,,organizm" wraz z innyrm
gminami, co pozwoli na realizacje wielu projektow, ktore beda. nakierowane na integrate

spolecznosci. Gmina Psary w ramach tej Grupy moze wspolpracowac: organizowac imprezy

kulturalne, sportowe, tak, aby wspolnie dobrze wykorzystac pieniajdze. Pan Wqjt oznajmil, iz srodki
finansowe sa^ niejako ,,naznaczone", czyli przeznaczone dla grupy obszarow. Nadmienil, iz gmina
moze skladac wnioski, az wyczerpie limit srodkow.

Pan Jerzy Jozwik - Przewodnicza^cy Zarza/lu Zwia^zku Stowarzyszen Lokalna Grupa
Dzialania ,,Brynica to nie granica" poinformowal, iz Grupa ta, powstala w 2006r za porozumieniem
trzech gmin: gminy Mierz?cice, gminy Ozarowice, gminy Wozniki. Posiada dokumentacj? sajdowq,

KRS i dziala na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. Grupa ta, nie jest organizacjq. pozytku
publicznego co w pewnych sytuacjach uniemozliwia staranie si? o srodki, ktore s% w gestiach gmin.
Pan Jerzy Jozwik oznajmil, iz ich zadaniem jako Zwia^zkujest przysposabianie funduszy Gminom.

Wyjasnil, iz jest to Zwiajzek Stowarzyszen, ktory nie przyjmuje osob fizycznych ale wylajcznie
stowarzyszenia, fundacje i podobne organizacje. Kazda gmina czy organizacja z terenu gminy jest
na tych samych prawach, mimo iz gminy wnoszq. skladki roczne. Natomiast organizacje z terenu

gminy b?da^ placic skladk? roczna^ w wysokosci 20 zl. Przewodniczqcy Zarza^du poinformowal, iz

najnizsza wartosc na jaka^ mozna pisac wniosek do ,,malych projektow" wynosi 4 500 zl. Jako
przyklad

podal

projekty,

ktore

byly

skladane:

,,Sylwester

na

swiezym

powietrzu",

zagospodarowanie centrum wsi, remonty swietlic srodowiskowych, remonty drobne na boiskach.
Pan Tomasz Sadlon - Wojt Gminy nadmienil, iz te srodki ktore sa^ przeznaczone w ramach

Lokalnej Grupy Dzialania nie wchodza, do limitu, wi?c istnieje szansa, aby zglosic jeszcze jeden
projekt np. rewitalizacja placu centralnego przy remizie OSP. Kolejna rzecz bardzo istotna, to nie
tylko organizacje pozarza^dowe mogq. skladac wnioski, ale i przedsie_biorcy- osoby, ktore chcialyby
stworzyc nowe miejsca pracy na terenach wiejskich, rolnicy - ktorzy chcieliby zamienic prac? na
prowadzenie wlasnej dzialalnosci gospodarczej oraz parafle.

Pan Jerzy Jozwik przedstawil, iz pierwszy projekt Lokalnej Grupy Dzialania ,,Brynica to nie
granica" opiewal na kwot? 495 000 zl, ktory w ciqgu jednego roku zostal zrealizowany. W ramach
tego projektu zostala wyszkolona kadra dla realizacji wlasciwego lidera. Byl to projekt, ktory nie

przewidywal zadnych inwestycyjnych przedsi?wzi?c, ale byl to tzw. projekt mi?kki. Ogolna kwota
realizacji projektu wynosila 493 000 zl. Powolano do zycia biuro, ktore wyposazono w materialy
i rozpocz^to dzialalnosc z nabywaniem umiej?tnosci do dalszego dzialania. Przewodniczajcy

Zarzajiu objasnil, ze na dzien dzisiejszy gminy nie musza^ wnosic zabezpieczenia. Wyjasnil, iz
liczebnosc LGD wynosi ponad 38 000 osob z czterech gmin. Dodal, iz kolejne trzy gminy skladajq.
akces:

gmina

Mierz?cice,

gmina

Psary,

gmina

Swierklaniec.

Lokalna

Grupa

Dzialania

powi?kszylaby si? o kolejne 29 461 osob. Za tym idzie, kwota pieni?dzy, ktora jest przewidziana na
trzy dzialania: funkcjonowanie (utrzymanie biur i osob pracuja^cych); wspolpraca, gdyz caly

program jest na nia^ nakierowany, nikt ze sob% nie rywalizuje; projekty, ktore dziela^ si? na male

projekty do 25 000, odnow?, tworzenie malych i srednich przedsi?biorstw i roznicowanie
w kierunku nierolniczym. Ogolna kwota na mieszkanca wynosi 148 zl, ktora to kwota sklada si? na
trzy grupy: wspolpraca - 3 zl, utrzymanie biura - 29 zl, projekty - 116 zl. Przewodnicza^cy Zarzadu

wyjasnil, iz

dodatkowo na konkursy pojawilaby si? kwota w wysokosci 3.417 476 zl, na

wspolprac? - 88 383 zl, na funkcjonowanie - 854 369 zl. Sa_ to pokazane srodki, w momencie
wstapienia dodatkowo trzech gmin do Grupy. Jest to powazne wyzwanie, gdyz tak nalezy
przygotowac nabory konkursowe by moc je skonsumowac. Pan Jerzy Jozwik poinformowai, iz

Lokalna Grupa Dzialania realizuje lokalna. strategic rozwoju, ktora okresla cele jakie przyswiecaja.

czlonkom Grupy w realizacji, poprawie i zmianie tego, co si? dzieje na terenach wiejskich. Lokalna
strategia do koiica stycznia 201 lr. musi zostac zmodyfikowana, w ktorej musza. zostac opisane
wszystkie gminy oraz budzet. Nast?pnie zostanie przyj?ta przez walne zebranie czionkow Zwiazku
stowarzyszen oraz poddana ocenie przez Urzad Marszalkowski. Po tym etapie, nastapi decyzja

Urz?du Marszalkowskiego, czy dana Gmina otrzyma mozliwosc wzi?cia udzialu w dalszej cz?sci
projektu. Finansowanie jest przewidziane na lata 2007 - 2013, a co za tym idzie, wszystkie

projekty

i konkursy musza, si? zakoriczyc w 2013r. Jezeli wszystkie procedury zostana.

przeprowadzone pomyslnie, to decyzja ostateczna i mozliwosc absorpcji srodkow fmansowych

powinna zapasc w drugiej polowie 2011r. Przewodnicz^cy Zarz^du uzupelnil wypowiedz, iz Rada
Gminy musi zabezpieczyc srodki ( ok. 1.500 000 zl na projekty) na ten eel w budzecie gminy.
Glos zabral Pan Krzysztof Dulko ktory zapytal, czy wnioskowac o dofmansowanie moga.
zarowno osoby fizyczne jak i prawne.

Pan Jerzy Jozwik - Przewodnicza^cy Zarzadu potwierdzil.

Pan Krzysztof Dulko kontynuuja.c, zapytal, czy osoby fizyczne musza. przechodzic przez
procedury konkursowe.
Pan Jerzy Jozwik potwierdzil.

Glos zabral Pan Adam Adamczyk, ktory zapytal, czy po wejsciu Gminy do Lokalnej Grupy
Dzialania, Gmina b?dzie musiala wniesc skladk? roczna..

Pan Jerzy Jozwik wyjasnil, ze nalezy w ci^gu roku wniesc kwot? w wysokosci 11 000 zl.

Dodal, iz te pieniadze, ktore sa. wplacane w postaci skladek posiadaja, swoje konto, z ktorych bardzo
sporadycznie si? korzysta.

Pan Adam Adamczyk kontynuuja_c zadal pytanie dotycza.ee organizacji pozarza_dowych,
ktore nie posiadaj^RRS-u. Jako przyklad podal kluby sportowe czy stowarzyszenia.
Pan Jerzy Jozwik objasnil, iz istnieje mozliwosc realizacji pewnych projektow z wkladem
wlasnym wyliczanym w robociznie.

Pan Adam Adamczyk zapytal, czy Gmina jako czlonek moze korzystac z tych pieni?dzy czy
znalezc beneficjentow do realizacji projektow.

Pan Jerzy Jozwik odpowiedzial, ze Gmina jako sama moze skladac wnioski. Dodal, iz
gmina moze udzielac pozyczek na realizacj? danych inwestycji z formula^ iz po otrzymaniu
refundacji zostanie zwrocony koszt.

Pan Adam Adamczyk zapytal, jakie jest niebezpieczenstwo nie uzyskania refundacji.
Pan Jerzy Jozwik wyjasnil, ze takie niebezpieczenstwo istnieje jak przy konkursach. Dodal,
iz nie mozna przyja^c wi?cej wnioskow niz okreslona kwota projektu.

Pan Adam Adamczyk oznajmil, iz nim zostanie rozpocz?ta realizacja projektu to Gmina
otrzymuje zapewnienie, ze jezeli Gmina zostanie prawidtowo rozliczona i przeprowadzi projekt to
otrzyma zwrot srodkow.

Pan Jerzy Jozwik objasnil, iz w momencie zlozenia wniosku mozna rozpoczynac realizacj?

projektu. Jest to tzw. realizacja na wlasne ryzyko, gdyz nie ma jeszcze pewnosci, ze otrzyma si?
srodki finansowe.

Pan Przemyslaw Krason zapytal, ile trwa rozpatrzenie wniosku.
Pan Jerzy Jozwik odpowiedzial, ze rozpatrzenie wniosku jest zroznicowane.

Glos zabral Pan Adam Adamczyk ktory zadal pytanie dotyczace zmiany kwalifikacji

prowadzenia dzialalnosci z KRUS-u na dzialalnosc gospodarcza^. Zapytal, czy w momencie zmiany
profilu gospodarstwa z rolniczego na dzialalnosc agroturystyczna^ dana osoba musi zrezygnowac z
oplaty KRUS-u.

Pan Jerzy Jozwik wyjasnil, ze automatycznie dana osoba staje si? przedsi?biorcaj odchodzi
z KRUS-u.

Glos zabral Pan Tomasz Sadlon - Wojt Gminy Psary ktory poinformowal, iz przez ostatnie

dwa lata z Lokalnej Grupy Dzialania, Gmina otrzymywala dotacje w wysokosci 4 000 zl. na
przedsi?wzi?cie kulturalne.

Przewodnicza^cy Zarza^du oswiadczyl, ze taki fakt istnial w momencie realizacji przez
Zwiajzek pierwszego wniosku. Dodal, iz teraz istnieje granty malych projektow.
Pan Wojt przedstawil, iz jest to organizacyjnie duze wyzwanie. Dodal, iz Gmina moze

maksymalnie zlozyc cztery projekty na kwote.

100 000 zl., ale istniejq, jeszcze jednostki

organizacyjne gminy, ktore rowniez moga^ skladac projekty.

Pan Wojt zadeklarowal wsparcie

i pomoc ze strony pracownikow w pisaniu takich wnioskow.

Pan Jerzy Jozwik - Przewodnicza^cy Zarzajiu poinformowal, iz rowniez taka^ pomoc mozna
uzyskac od pracownikow Lokalnej Grupy Dzialania.

Pani Grazyna Polasiak zapytala, gdzie zapada decyzja odnosnie przyznania srodkow
finansowych na dany projekt.

Pan Jerzy Jozwik objasnil, iz Grupa oglasza nabor - konkurs. Cele sa^ zawarte w lokalnej

strategii i w ramach tego musza^ si? te projekty zamykac. Przewodnicza^cy Zwiazku uzupelnil

wypowiedz, iz dana osoba zglasza si? z danym projektem rejestrujac go i rada programowa ocenia

projekt. Ocena projektu jest dwuetapowa: rozpatrywanie wniosku, gdzie sa^ przyznawane punkty za

dany wniosek i jest on umieszczany na liscie rankingowej. Wnioski takie sa^gotowe do przekazania
do Urz?du Marszalkowskiego. Przewodnicza^cy Zwi^zku dodal, iz Stowarzyszenie w ramach
przyznanych srodkow fmansowych rozpatruje i decyduje pod wzgl^dem zgodnosci z lokalna^
strategic

Pani Grazyna Polasiak oswiadczyla, iz Lokalna Grupa jest posrednikiem pomi?dzy
stowarzyszeniami a Urz^dem Marszalkowskim.

Pan Jacenty Kubica - Przewodniczaxy Rady zapytal, czy radni maja. pytania do

przedstawionego tematu. Poinformowal, iz jest to kolejne miejsce, z ktorego mozna czerpac

pieniadze. Przewodniczacy Rady zapytal, czy ,,plany odnowy wsi" i ich cze_sc zagadnien ktora
zostala wpisana b^dzie mogla brae udzial w tym programie.
Pan Jerzy Jozwik potwierdzil.

Pan Tomasz Sadlon - Wojt Gminy wyjasnil, iz realizuje wszystkie przedsiewzi?cia, ktore
zostaly zapocza_tkowane. Dodal, iz niezbe_dne jest dokonywanie zmian terminow realizacji
przedsie_wzie,c. Pan Wojt dodal, iz Lokalna Grupa Dzialania to awaryjne zrodlo finansowania, gdyz

z PROW-u wyst^puja^pewne ograniczenia co do skladania wnioskow. Jako przyklad podal imprez?
pn. dni Psar, gdzie koszt be_dzie wynosic 20 000 - 30 000 zl. i taki projekt zostanie zgloszony do
dofmansowania, nie mowiajD o szeregu innych projektow.

Pan Adam Adamczyk zapytal, czy liczba projektow jest nieograniczona.

Pan Jerzy Jozwik wyjasnil, iz liczba projektow jest ograniczona pula, pieni?dzy.

Pan Wojt uzupelnil wypowiedz, iz Gmina jest w okresie szczegolnym, czyli znajduje si?

w okresie przejsciowym jesli chodzi o Regionalny Program Operacyjny, gdzie wszystkie wieksze
fundusze zostaly juz rozdane. Dodal, iz program pn. Kapitai Ludzki dalej b?dzie realizowany. Pan
Wojt oznajmil, iz jest to konkretna szansa dla Gminy, aby skorzystac z zewn?trznego
dofinansowania.

Wobec braku pytan, Pan Jerzy Jozwik - Przewodniczacy Zwi^zku Stowarzyszen Lokalna
Grupa Dzialania ,,Brynica to nie granica" zyczyl pomyslnego finalu.

Glos zabral Pan Jacek Gwozdz, ktory zapytal o projekt dotycza.cy remizy OSP
w Strzyzowicach.

Pan Tomasz Sadlon - Wojt Gminy wyjasnil, iz dokumentacja jest uzupelniana.
Poinformowal, iz jesli chodzi o boiska sportowe w Malinowicach, Gol^szy, Gorze Siewierskiej

i Grodkowie, za wyjatkiem Malinowic, wszystkie boiska sa. przeznaczone do gry w koszykowk?,
siatkowk?.

Glos zabral Pan Przemyslaw Krason ktory oznajmil, iz w Grodkowie wiekszosc placu byla

zagospodarowana do gry w pilk§ nozna^.

Pan Wojt poinformowat, iz w Grodkowie byloby to boisko do siatkowki i koszykowki
i drugie boisko asfaltowe do koszykowki przy szkole. Dodal, iz praktycznie wszystkie boiska (za

wyjatkiem boiska w Malinowicach) sa^to boiska o wymiarach 28 m dlugosci na 15 m szerokosci.
Pan Wojt dodal, iz program rowniez przewiduje ogrodzenie terenu. Natomiast nie ma oswietlenia
boiska ani monitoringu. Uzupelnil wypowiedz, iz jest ,,za" monitoringiem obiektu. Nawierzchnia
boiska naklada pewna^ odpowiedzialnosc na uzytkownikow.

Pan Przemyslaw Krason zapytal, czy istnieje mozliwosc zmodernizowania projektow.

Pan Wojt objasnil, iz dana firma wykonala projekty na bazie podpisanej umowy, ktory
przewidywal okreslony zakres prac. Nadmienil, iz nie ma przewidzianego zaplecza sanitarnego,

pomieszczenia gospodarczego. Pan Wojt dodal, iz skladajac wniosek do programu rozwoju
obszarow wiejskich trzeba miec pozwolenie na budowe.. Dla zadnego z tych projektow takiego
pozwolenia nie bylo, gdyz dla tych trzech boisk nie ma potrzeby uzyskania takiego wlasnie
pozwolenia. Jest to traktowane jako utwardzenie terenu. Pan Wojt oznajmil, iz jesli chodzi o boisko
w Brze.kowicach Dolnych to wykonywane bqdzie ogrodzenie stadionu, dojazd z kostki do budynku
- zaplecza socjalno technicznego i trybuna. Uzupelnil wypowiedz, iz jesli chodzi o solectwo
Grodkow to rozezna temat.

Pan Przemyslaw Krason oswiadczyl, iz nie utworzenie boiska do pilki noznej, a utworzenie
boiska dwufunkcyjnego mija si<? z celem, poniewaz obiekt taki nie bedzie wykorzystany.

Pan Adam Adamczyk zaproponowal zamontowanie bramek do pilki r?cznej, ktore to bramki
bqdq. przynoszone i wyjmowane do gry.

Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady oswiadczyl, iz srodki finansowe z funduszu
soleckiego w Grodkowie zostaly przyznane na remont boiska, przez odwodnienie i zasianie trawy.
Pan Wojt oznajmil, iz na najblizszej sesji b?dzie posiadac mapy oraz konkretne materialy,
ktore przedstawi zainteresowanym.

Pan Przemyslaw Krason oznajmil, iz Grodkow b?dzie posiadal dwa boiska do koszykowki
i siatkowki, a nie b?dzie posiadal boiska do pilki noznej.

Glos zabrala Pani Malgorzata Pasek ktora zapytala o boisko w Sarnowie, ktore jest

przeznaczone do gry w pilk<? nozn%. Z uzyskanej informacji od poprzedniego Wojta wynika, iz nie
ma terenu na boisko do koszykowki. Pani Malgorzata Pasek poinformowala o terenie nadlesnictwa,

gdzie ugory przylegaj^ bezposrednio do boiska sportowego. Nadmienila, iz mozna byloby
poszerzyc boisko o wlasnie te tereny.

Pan Remigiusz Olesinski oswiadczyl, iz nalezy zwrocic uwag?, ze przy szkolach znajduja^
si? sale gimnastyczne i boiska.

Pani Grazyna Polasiak oznajmila, iz nalezaloby raczej zainwestowac w boiska, ktore juz

znajduja. si? przy szkolach. Rozbudowac infrastruktur? na potrzeby uczniow i srodowiska
lokalnego.

Pan Adam Adamczyk poinformowal, iz w kazdym regulaminie szkoly pisze, aby korzystac
z sali gimnastycznej w razie niepogody. Dodal, iz wychodzac na boisko asfaltowe z dziecmi nie
moze prowadzic zadnych zaj?c, ktore niosa. ze soba, ryzyko. Pan Adam Adamczyk zapytal, czy nie

istnialaby mozliwosc polozenia na nawierzchni asfaltowej powierzchni tartanowej.
Przewodniczacy Rady podsumowujac temat, oswiadczyl, iz tez jest zdania, aby w tych
miejscach gdzie znajduja_ si? szkoly, podazac w kierunku rozbudowy.

Pan Przemyslaw Krason oznajmil, iz dzieci z Grodkowa nie majct szansy nauki gry w pilk?
nozna^

Pan Wojt poinformowal, iz b?dzie da^zyl do tego, aby radnym zostaly przedstawione
szczegolowe informacje o tym, co zostalo przej?te. Oswiadczyl, iz dla Niego super priorytetem jest

to, aby Gmina miala baz? oswiatowa^ z nowoczesna^ infrastruktura^ sportowa^. Pan Wojt nadmienii, iz
Gmina musi miec taka^ ofert? edukacyjna^ aby rodzic nie wozil swojego dziecka do szkoly np. do

B?dzina. Nadmienii, iz budzecie gminy b?dzie musialo si? znalezc troch? pieni?dzy na pewne
projekty techniczne, ktore nalezy rozpoczac juz w roku 2011. Pan Wojt wyjasnil, iz jesli chodzi
o adaptacj? tych boisk, ktore sa^ to musi wypowiedziec si? fachowiec w tym temacie. Dodal, iz
rownolegle nalezy myslec o funduszach zarowno na monitoring jak i na gospodarza obiektu. Pan

Wojt uzupelnil, iz bye moze na zasadzie aneksu do umowy b?dzie mozna poszerzyc infrastruktur?.
Pan Przemyslaw Krason zapytal, czy zostaly narzucone terminy rozpocz?cia prac nad
budowa^ boisk.

Pan Wojt odpowiedzial, iz nalezy zmiescic si? w czasie, ktory jest przeznaczony na program
rozwoju obszarow wiejskich - do konca 2013r.

Glos zabral Pan Jacek Gwozdz, ktory powrocil do tematu skladki rocznej Gminy
w momencie przystajnenia do Zwiazku. Nadmienii, iz Lokalna Grupa Dzialania jest posrednikiem

przy zlozeniu wniosku a decyzje podejmuje Urza^d Marszalkowski. Pan Jacek Gwozdz zapytal, czy
po pozytywnej opinii LGD Urzad Marszalkowski przyznaje srodki finansowe czy moze ich nie
przyznac.

Pan Wojt wyjasnil, iz istnieja^takie mozliwosci, ze Urza^d Marszalkowski moze nie przyznac

srodkow na dany eel. Nadmienii, iz po to tej Grupie zostala przyznana okreslona pula pieni?dzy aby
moc js\. wykorzystac.

Glos zabral Pan Jacek Gwozdz ktory zapytal, czy Gmina moze wystaj)ic ze Zwiazku.

Pan Wojt potwierdzil. Jako przyklad podal gmin? Mierz?cice, ktora wystapila ze Zwiazku
a obecnie b?da^przyst?powac do Zwiazku ponownie.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak oznajmila, iz mozna rozumiec, ze oprocz tego, iz Gmina

be.dzie aplikowac o srodki finansowe za posrednictwem tego Zwiazku to rowniez jednostki
organizacyjne gminy moga^pisac wnioski z innych programow.

Pan Wojt objasnil, iz ta grupa jest dodatkowa^ szansa^ dla Gminy i nie ogranicza brania
udzialu w innych programach.

Przewodniczaxy Rady - Pan Jacenty Kubica zarzadzil glosowanie nad projektem uchwaty
w sprawie przystapienia do Zwiazku Stowarzyszen o nazwie Lokalna Grupa Dzialania ,,Brynica to
nie granica".W wyniku glosowania:

za przyjeciem projektu uchwaly

-

15 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymuj^cych si?

-

0 glosow.

Kolejny projekt uchwaly dotyczy wyrazenia zgody na dzier'zawe na okres 2 lat nieruchomosci
gmntowych stanowiqcych mienie komunalne gminy polozonych w obrebie Preczow, Sarnow,
Malinowice, Brzekowice Dolne.

Pan Wojt przedstawil prezentacje_ multimedia^ w/w dzialek. Dzialki zlokalizowane sa^

w Solectwie Preczow. W glownej mierze sajo dzialki znajdujace si? przy drodze i sa_ niezb§dne, dla
ulatwienia dojazdu do swojej posesji.

Przewodniczajoy Rady - Pan Jacenty Kubica poinformowal, iz niektore dzialki zgodnie
z uchwaly Rady Gminy zostaly sprzedane. Zapytal, czy brak jest zainteresowania na kupno
kolejnych dzialek.

Pan Wojt wyjasnil, ze niektore dzialki zostaly sprzedane. Zadeklarowal, iz zwroci uwag? na
sprzedaz bezprzetargowa^ dzialek. Kontynuujac podal, iz dzialki w solectwie Sarnow - to teren przy

drodze krajowej 86, ul. Glowna. Dzialki w Malinowicach przy ul. Slonecznej, ul. Szkolnej oraz
w Brz^kowicach Dolnych. Radni do w/w projektu nie wniesli uwag.

Nast^pny projekt uchwaly udzielenia upowaznienia Pani Magdalenie Gdesz - Sobczak Wiceprzewodniczqcej

Rady

Gminy

Psary

do

podpisywania

delegacji

sluzbowych

Przewodniczqcemu Rady Gminy Psary. Radni do w/w projektu nie wniesli uwag.

Kolejne projekty uchwal dotyczy przyjecia informacji Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki
Gminy o wyborze Przewodniczqcej i Wiceprzewodniczqcego Komisji oraz przyjecia informacji

Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska o

wyborze Przewodniczqcej

i Wiceprzewodniczqcej Komisji. Radni do w/w projektow nie wniesli uwag.
Nast?pny projekt uchwaly dotyczy zmian w budzecie gminy Psary na 201 Or.

Pan Wojt poinformowal, iz zostaly zwi^kszone dochody budzetu gminy na 201 Or. o kwote,

3 439,11 zl., w zwiazku z przyznaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za szkod? w mieniu
Osrodka Pomocy Spolecznej powstala^ w wyniku zalania pomieszczen. Nastejmie zwie_kszenie

przychodow samorza^dowego zakladu budzetowego w roku 2010 o kwot? 160 000 zl z tytulu

pokrycia amortyzacji oraz zwiejcszenie wydatkow samorz^dowego zakladu budzetowego
z przeznaczeniem na odpisy amortyzacji. Pan Wojt dodat, iz ulegl zmianie rowniez zalacznik do

uchwaly. Wobec braku pytan ze strony radnych, przystapiono do analizy kolejnego projektu
uchwaly.

Nastgme projekty uchwal dotycza, zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na

I polrocze 20Ur., zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I polrocze 2011r.,
zatwierdzenia planu pracy Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy na Ipolrocze 2011k,
zatwierdzenia planu pracy Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska na
Ipolrocze 2011r. Radni do w/w projektow nie wniesli uwag.

Kolejne projekty uchwal dotycza. wniesionych skarg: rozpatrzenia pisma zatytulowanego

,,odwolanie» Pana Jozefa Smyczyka. Przewodnicza.cy Rady przedstawil tresc projektu uchwaly,
w ktorym widnieje informacja, iz Rada Gminy podtrzymuje stanowisko przyjete na sesji Rady

Gminy., iz skarga jest bezzasadna. Komisja Rewizyjna przeprowadzi takze wizj? lokalna,
w najbardziej sprzyjaj^cych warunkach pogodowych (wiosna 201 lr.).
Ponadto, Gmina
przygotowuje sie_ do opracowania projektu przebudowy ulicy Kosciuszki w Gorze Siewierskiej.

Projekt uchwaly
w sprawie rozpatrzenia skargi Panstwa Elzbiety, Jozefa, Jana Lorenc.
Przewodniczacy Rady oswiadczyl, iz sprawa dotyczy zajeda nieruchomosci przez linie. wysokiego
napieda. Dodal, iz skarzacy zadaja. odszkodowania za poniesione straty. Oznajmil, iz strong
udzielaj^ odszkodowania jest Starosta B?dzinski. Przewodnicz^cy Rady oswiadczyl, iz kazdy
projekt uchwaly jest rowniez przesylany do Samorz^dowego Kolegium Odwolawczego
w Katowicach. Uzupelnil wypowiedz, iz Gmina nie jest strong w tym sporze, wobec powyzszego

skarga jest bezzasadna. Kolejny przedstawiony projekt uchwaly dotyczy rozpatrzenia pisma Pani
Katarzyny i Agnieszki Borek. Przewodniczacy Rady przedstawil tresc projektu uchwaly.
Poinformowal, iz ustawa dopuszcza sytuacje braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Dodal, iz jako radni poprzedniej kadencji i jako mieszkancy nie wyrazaja^zgody na
powstanie ,,kurnika".

Pan Jacek Gwozdz zapytal, czy zostaly juz dostarczone opinie srodowiskowe.

Pan Wojt wyjasnil, iz zostala podjeja decyzja dotycz^ca wyl^czenia tego obszaru i jest to

jedyny obszar na terenie gminy, ktory nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Dodal,
iz pojawila si; koniecznosc sporza^dzenia decyzji srodowiskowej, raportu o oddzialywaniu
inwestycji na srodowisko. Pan Wojt poinformowal, iz taki raport zostal sporz^dzony i trafil on do
Sanepidu oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska, gdzie jest opiniowany. Dodal, iz nie
posiadamy opinii Regionalnej Dyrekcji. Toczy si? postejowanie administracyjne w Urz?dzie. Pan
Wojt przedstawil, iz jest to jedna z wazniejszych kwestii do dyskusji. Decyzje o warunkach

zabudowy wydaje si? w oparciu o konkretne przepisy oraz o harmonogram poste_powania.

Restrykcyjnosc decyzji o warunkach zabudowy jest duzo mniejsza niz planu zagospodarowania
przestrzennego. Pan Wojt dodal,

iz w studium

zagospodarowania przestrzennego zostaly

przewidziane tzw. uslugi rolnicze na tym terenie. Na etapie planu zagospodarowania przestrzennego

mozna rozmawiac odnosnie np. terenu powierzchni dziaiki ktora ma bye aktywna biologicznie. Pan

Wojt oswiadczyl, iz Urzad jest na etapie wydawania warunkow zabudowy. Nadmienil, iz b?dzie
rozmawial z radnymi na ten temat, gdzie sa^ konkretne opeje: kontynuowac postejiowanie
administracyjne ewentualnie wrocic do koncepeji planu zagospodarowania przestrzennego dla tego

obszaru i go uszczegolowic poprzez

wprowadzenie obostrzen, ktore dadza^ poczucie ochrony

interesow mieszkancow. Wobec braku uwag ze strony radnych, przystapiono do omawiania
kolejnego projektu uchwaly w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Antoniego Dziuba.

Przewodniczajcy Rady poinformowal, iz Pan Antoni Dziuba wniosl skarg? w sprawie zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego w sa^siedztwie Jego posesji, tlumacza^c to tym, iz przy Jego

zabudowaniach prowadzona jest uciazliwa dzialalnosc dla zdrowia. Skarzacy zada zlikwidowania
Zakladu. Przewodniczacy Rady nadmienil, iz Zaklad spelnia wszystkie okreslone normy, wobec
czego skarga zostala uznana za bezzasadn^. Radni do w/w projektu nie wniesli uwag.

Kolejny projekt uchwaly dotyczy ustalenia wysokosci diet dla Przewodniczqcego Rady
Gminy Psary, Wiceprzewodniczqcych Rady i Radnych.

Pan Wojt - Tomasz Sadlon poinformowal, iz stawki diet oraz wynagrodzenia byly
konsultowane na przykladzie gmin sa^siednich. Przedstawil, iz Jego intencja jest zwi^kszenie diet
radnym, gdyz ostatnie regulacje nie byly duze oraz nie byly podnoszone od pewnego czasu. Pan
Wojt oznajmil, iz jest to czas ustalenia zarowno diet radnym jak i wynagrodzenia, aby nie powracac

do tego tematu przez nastqpne cztery lata. Oswiadczyl, iz projekt uchwaly - stawki diet byly
konsultowane z Pania_ Skarbnik. Pan Wojt przedstawil tresc projektu uchwaly.

Glos zabral Pan Jacek Gwozdz ktory zwrocil uwag?, iz w poprzednim okresie dwukrotnie

zostaly powolane komisje dorazne, za ktore radni nie otrzymywali zadnej diety. Nadmienil, iz
takich spotkan Komisja dorazna miala kilka. Pan Jacek Gwozdz oswiadczyl, iz zgodnie
z paragrafem 29 Statutu Gminy ,,do komisji doraznych stosuje si? odpowiednio przepisy dotyczace
komisji stalych". Natomiast paragraf 9 informuje, iz ,,radnemu przysluguja^ diety oraz zwrot

kosztow podrozy sluzbowych w wysokosci ustalonej przez Rad? Gminy w drodze uchwaly".
Pan Wojt odpowiedzial, iz jesli to jest komisja, w ktorej radni pracuja^ to jest ,,za" tym, aby
taki zapis umiescic.

Przewodniczacy Rady zapytal, czy radni maja^ uwagi do przedstawionego projektu uchwaly.
W wyniku przeprowadzonego glosowania, projekt uchwaly zostal przyjejy jednoglosnie - 15
glosami ,,za".

Kolejny projekt uchwaly dotyczy ustalenia wysokosci wynagrodzenia Pana Tomasza Sadlonia -

Wojta Gminy Psary.

Pan Wojt poinformowal, iz przygotowujac projekt uchwaly zostaly poddane analizie stawki
wynagrodzenia w najblizszym otoczeniu. Oznajmil, iz jesli chodzi o uwarunkowania wewnetane to
pracownicy Urze_du, kierownicy i dyrektorzy naszych jednostek nie mog* narzekac na wysokosc
wynagrodzenia, ktore jest na wysokim poziomie. Pan Wojt jako przyklad podal wynagrodzenie
kierownikow, ktorzy zarabiali 200 zl mniej od poprzedniego Wojta. Oznajmil, iz mowi sie_ tutaj
o wynagrodzeni stalym ale i o zleconych pracach. Pan Wojt poinformowal, iz chcialby miec pewien

wplyw, na to, ile osoby zatrudniane zarabiaja, aby moc ich motywowac do pracy. Dodal, iz jak
najdalszy jest do pewnych pochopnych dziaian i do zmiany wynagrodzen. Pan Wojt oswiadczyi, iz

nie zamierza wracac do tematu swojego wynagrodzenia przez najblizsze 4 lata. Zwrocii uwage/na

specyfik? funkcji oraz na zakres odpowiedzialnosci. Pan Wojt oznajmil, iz uszanuje kazda. podje_ta_
decyzje^ przez radnych.

Przewodniczacy Rady przedstawil, iz radni otrzymali w/w projekt, gdzie wartosc
wynagrodzenia Pana Wojta jest podobna do gmin osciennych. Zapytal, czy radni maja. uwagi do
przedstawionego projektu uchwaly.

Glos zabral Pan Jacek Gwozdz ktory poinformowal, iz wynagrodzenie Pana Wojta jest
wie>ze o kwot? 1 689 zl od wynagrodzenia poprzedniego Wojta.

Pan Wieslaw Zarychta oznajmil, iz posiada pewne opory natury moralnej, gdyz na samym
pocz^tku jest ustalane wynagrodzenie na najwyzszym punkcie. Nast?Pnie trzeba b?dzie nagrodzic

Wojta za pewne osia^ni.cia. Pan Wieslaw Zarychta zwrocii uwag?, ze ta informacja wsrod
spoleczenstwa moze zostac odebrana w negatywny sposob.

Przewodnicz^cy Rady wyjasnil, iz w poprzedniej kadencji rowniez ustalano wynagrodzenie
na pierwszej sesji. Dodal, iz nieuniknione jest spotkanie z opini^ ludzi. Przewodnicz^cy Rady
dodal, iz nie ma takiego ,,narz?dzia" aby moc Wojta wynagrodzic czy premiowac.

Pan Krzysztof Dulko zwrocii uwag?, iz taki komentarz mogl zostac skierowany
w momencie uchwalania stawek diet radnym.

Przewodniczacy Rady wyjasnil, iz wynagrodzenie Wojta jest o 100 zl wyzsze od najlepiej
zarabiaja^cego pracownika naszej Gminy.

Pan Jaroslaw Nowak odniosl si? do zlozonych oswiadczeri maj^tkowych kierownikow
i dyrektorow jednostek.

Pan Krzysztof Dulko oznajmil, iz z takimi tematami kazdy radny powinien si? liczyc
startuja^c w wyborach.

Pan Wieslaw Zarychta zapytal, kiedy byla ustalana wysokosc wynagrodzenia poprzedniego
Wojta.

Pani Malgorzata Pasek objasnila, iz bylo to na pocza&u kadencji.

Przewodniczacy Rady - Pan Jacenty Kubica powtorzyl, iz wysokosc wynagrodzenia Wojta
jest nieco wyzsza od najlepiej zarabiajacego pracownika. Dodat, iz kazdy z nas pracowal i nie
zdarzylo si?, zeby pierwsza osoba na zakladzie pracy zarabiala mniej jak pozostale osoby.
Przewodnicza^cy Rady nadmienil, ze zarobek pracownikow z kierowniczej branzy w ciaj>u ostatnich
6, 7 lat wzrosl o 100% brutto.

Pani Joanna Przybylek - Skarbnik Gminy objasnila, iz nie jest to tylko zasadnicze
wynagrodzenie + dodatki, ale i dochody z realizowanych projektow.

Przewodniczacy Rady oznajmil, iz jest ,,za" przedstawionym projektem uchwaly. Dodal, iz

zostala przedstawiona deklaracja Wojta, iz kwota wynagrodzenia pozostanie na takim poziomie
przez 4 lata.

Pan Wieslaw Zarychta oswiadczyl, iz mial na mysli odbior spoleczenstwa. Wyjasnil, ze
poprzez waloryzacj? zostaly podniesione wartosci wynagrodzenia.

W wyniku przeprowadzonego glosowania, projekt uchwaly zostal przyj?ty jednoglosnie 15 glosami ,,za".
Sprawv biezqce;

Przewodniczajcy

Rady

przypomnial

radnym

o

obowiajzku

zlozenia

oswiadczenia

majajtkowego.

Wobec wyczerpania tematu Przewodnicz^cy Rady - Pan Jacenty Kubica zakohczyl obrady. Na tym
posiedzenie zakonczono.

Jacenty Kubica

Przewodniczqcy Rady

Podpisv Czlonkow Komisji:

1.

Pan Adam Adamczyk

2.

PanKrzysztofDulko

3.

Pan Jacek Gwozdz

4.

Pani Magdalena Gdesz — Sobczak

5.

Pan Aleksander Jewak

6.

Pani Teresa Kosmala - Ga^sior

7.

Pan Szczepan Kotula

8.

Pan Przemyslaw Krason

9.

Pan Jaroslaw Nowak

10. Pan Remigiusz Olesinski
11. Pani Maigorzata Pasek

12. Pani Grazyna Polasiak
13. Pan Lukasz Siwczyk
14.

Pan Wieslaw Zarychta

Protokof sporza_dzila:
Katarzyna Mucha

