RADA QMIMY FSARY
42-512 Psary, ul Malinowicka 4

ROrV-0063-3-18/09

Protoko) Nr 37/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 19 pazdziernika 2009r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbylo sie w Urze_dzie Gminy w Psarach. Rozpoczelo si?
o godz. 14:30 i trwalo do godz. 17:00.
Wposiedzeniu uczestniczylo 5 czlonkow Komisji:

1. Pan Jacek Gwozdz

-

Przewodniczqcy Komisji,

2.

-

Czlonek Komisji,

3. Pani Teresa Kosmala - Gasior

-

Czlonek Komisji,

4.

Pani Malgorzata Sobieraj

-

Czlonek Komisji,

5.

Pani Malgorzata Pasek

-

Cztonek Komisji.

Pan Janusz Majczak

-

Zastepca Wojta Gminy Psary,

Pani Joanna Przybylek

-

Skarbnik Gminy Psary,

Pan Jacenty Kubica

-

Przewodniczacy Rady Gminy Psary.

Pan Remigiusz Olesiriski

oraz

Posiedzenie prowadzil Pan Jacek Gwozdz - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej, ktory
powitat radnych i zebranych gosci, a naste_pnie przedstawil porzadek posiedzenia:
1.

Realizacja uchwaly o utrzymaniu czystosci i porzadku w Gminie Psary.

2.

Analiza umow dot. wywozu odpadow stalych i prynnych.

3.

Realizacja planowanych projektow i inwestycji na rok 2009.

4.

Realizacja prac remontowo - budowlanych na obiektach gminnych w 2009 roku.

5.

Realizacja prac porzadkowych i drobnych remontow.

6.

Zaiozenia inwestycyjne i finansowe do budzetu gminy na 201 Or.

7.

Sprawy biezace.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz przedstawit, iz Pani Skarbnik
proponuje przeniesc informacje. na temat zalozeri inwestycyjnych i fmansowych do budzetu Gminy
na2010r.

Pani Skarbnik poinfonnowata, iz w ustawowym terminie radni otrzymaj^ projekt budzetu
Nadmienila, iz zgodnie z ,,noWil" ustawa. o finansach publicznych, wydatki biezaee musz, bye
zrownowazone z dochodami biez^cymi. Pani Skarbnik wyjasnila, i, jesli chodzi o przedstawiona.

mformacje nt. zalozeri inwestycyjnych i finansowych do budzetu Gminy, to zostaly zaprezentowane
zalozenia, ktore przechodz^ na przyszly rok (z uchwaiy). Dodala, iz zgodnie ze wskazmkami
z Munsterstwa Finansow, jest o 641 384 zl mniej podatku dochodowego na rok przyszly, natomiast
zwieksza sie subwencja oswiatowa o 105 976 zl. Podatek od nieruehomosci bedzie na poziomie
takim, jak jest podany w obwieszczeniu do analizy. Pani Skarbnik oswiadczyla, iz nie be,
kolosalnych zwyzek, chociaz proponowalaby podwyzszyc podatek od nieruchomosci.
Gfos zabrala Pani Malgorzata Pasek ktora oznajmiia, ze Gmina Psary jest ^m^z
ktora placi najwi?ksze podatki i jeszcze ma nastapic podwyzka.

Pani Skarbnik poinformowata, iz pozostawia deeyzje do rozwagi, gdyz skutki zawsze s^
przedstawiane do kazdej uchwary podatkowej. Powrocila do tematu inwestyeji, gdzie te zadania
w ktorych zostary zawarte umowy do realizacji, obowiazuje uchwala o wieloletnim programie
musz^ znalezc sie w budzecie. Wszystkie inne zadania be_da^ w trakcie do opracowama. Pani
Skarbmk dodala, iz w ustawowym terminie radni otrzymaja. projekt budzetu. Poinformowala, iz
jesli chodzi o wydatki na oswiat?, to pierwsze zapotrzebowanie wynosi ponad 9 mm zl.

Przewodnicz^cy Komisji Rewizyjnej zadai pytanie czy realizacja zadania dotycz^cego
,,przebudowy nawierzehni ul. Granicznej Psary Strzyzowice wraz z odwodnieniem i chodnikami
o koszcie 6 mln zl nastapi w przysztym roku.

Pani Skarbnik potwierdzita. Dodala, iz na temat dotycz^cy ul. Granicznej bedzie wiadomy
wgrudniu br., gdyz wtedy rozstrzygaj^sie .schetynowki" Oznajmiia, iz jesli Urz^d otrzyma srodki
ze ,,schetyn6wki» to calosc realizacji nastajpi w przyszlym roku, jezeli natomiast ,,schetyn6wka" nie
przejdzie, to na pewno realizacja nie nastapi w jednym roku. Pani Skarbnik poinformowala, iz

zgodnie z ,,now^' uchwaiy flnansowa, budzet nalezy uchwalic do konca stycznia. Zaproponowlla,

aby projekt uchwaiy zostal przyjety 4 stycznia 2010r. Pani Skarbnik poinformowala, iz projekt
budzetu podjety na podstawie ,,nowych" przepisow, nie ma umocowania prawnego od 1 stycznia
201 Or.

Na posiedzenie Komisji Rewizyjnej dolaczyta radna Teresa Kosmala - Gqsior.

Glos zabrafa Pani Malgorzata Pasek, ktora zadala pytanie dotyczace budowy wodoci^gu
gminnego Samow Preczow. Zapytala, czy w sklad tej kwoty, wehodzi kwota wraz z przylaczami.
Pani Skarbnik odpowiedziala, iz w biezacym roku wykonywana jest glowna siec,

a w przyszlym roku b^da^ to przytacza.
Pani Malgorzata Pasek kontynuujaj; zapytata, czy ,,przytacza b?da^ realizowane po stronie
Urz$du, wodociqgow, wlasciciela posesji.

Pani Skarbnik wyjasnita, ze wchodzi to w skiad zadania. Sg. to koszty niekwalifikowane,
jesli chodzi o projekt. Pani Skarbnik uzupetnila wypowiedz, iz zawsze jest tak, iz kazda siec, do
licznika, jest wtasnoscia_ tego, kto jq. wykonuje.
Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz zapytat, czy Czlonkowie Komisji
maja^ pytania do informacji nt. realizacji planowanych projektow i inwestycji na 2009 rok oraz
zalozen imvestycyjnych i finansowych na 2010r.

Gtos zabrata Pani Mafgorzata Sobieraj, ktora oznajmila, iz s^. coraz wi^ksze klopoty
z jakosciq. wody, poczawszy od ulicy Gornej, przez ul. Wiejsk% Nadmienila, iz nie wie, czy nie

b?dzie trzeba wzi^c pod uwag? nowej inwestycji - wymiany rur, chociaz na pewnym odcinku.
Pani

Skarbnik

objasnila,

iz

jesli

chodzi

o

nowe

inwestycje,

to

najpierw

trzeba

usystematyzowac bieza_ce wydatki.
Pani Matgorzata Sobieraj uzupelnila wypowiedz, iz jakosc wody jest coraz gorsza.

poprosita Pana Jerzego Wyporskiego - Dyrektora Zaktadu Gospodarki Komunatnej o wyplukanie
rur. Natomiast u kolezanki, woda ,,az mna^ zacz^slo". U mnie leci woda taka sama, bo ja widz

dopiero wtedyjak si? spuszcza wod? wtoalecie, ppt)lQiii)2 U (XPWtf °£S MZ$'jlCypi<t.

jakosc wody jest cwaz gorsza.

<-J

/

/ U

Glos zabrata Pani Matgorzata Pasek, ktora oswiadczyta, iz bardzo si? cieszy, ze
poruszyla ta^ kwestie;, z tego tytuhi, ze zawsze mowita, ze w Samowie ,,leci woda brzydka, zotta,
brudna. A ty byt tylko Sarn6w".Skoro dochodza^ rowniez uwagi

mieszkancow, radnych z Psar, to

,,cosjest nie tak".

Pani Matgorzata Sobieraj oswiadczyta, iz na pewno instalacja jest zabrudzona, prowadzone

sa, roboty. Nadmienita, iz jest dziwna rzecz, ze na tym jednym odcinku, leci bardzo brudna woda
(zur). Pani Matgorzata Sobieraj oznajmita, iz musi bye tam uszkodzona instalacja. Nadmienita, iz u
niej leci brudna woda, ale tam leci bardzo brudna woda.

Pani Skarbnik odpowiedziata, iz jesli chodzi o inwestycje wodoci^gowe, to

w przysztym

roku planowany jest projekt wymiany rur azbestowych w Dq.biu w rarnach PROW-u. B^dzie to
wykonywal ZGK, ale nie jego pracownikami, gdyz jako inwestor

b^dzie musial zrobic na to

przetarg. Pani Skarbnik dodata, iz swoich pracownikow i tak bedzie wykorzystywal do wymian
wodoci^gu.
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iz
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kwocie ok. 200 tys zl). Pani Skarbnik poinformowaJa, iz kwota

cafosci wymiany nitki azbestowej w Dajbiu

wynosi 2. 112 818,00 zh Natomiast wnioskujemy do

PROW-u ol.300 000,00 zt.
Pani Matgorzata Sobieraj przedstawila, iz ciaj>le puszczanie wody i czyszczenie nic nie daje.
Nadmieniia, iz trzeba te rury wymienic.
Pani Skarbnik przedstawita, z czego wynikaja^ ograniczenia. Oznajmila, iz 200 000 zt, ktore
ZGK musi zabezpieczyc w budzecie, Dyrektor mogtby przekazac na realizacj? innego zadania.
Pani Matgorzata Sobieraj oznajmita, iz ludzie ograniczaja,pobor wody z kranu, bo albo beda^

musieli wymieniac sprz^t typu pralka, zmywarka, gdyz nie da si? go naprawic. Dodala, iz rury s^
obiozone nie kamieniem, tylko brudem.
Pani Malgorzata Pasek zasygnalizowata, iz w Samowie na ul. Wiejskiej, zmniejszylo si^

cisnienie wody. Nadmienila, iz woda leci malym strumieniem od kilku tygodni. Pani Matgorzata
Pasek dodata,

iz nie wie gdzie jest tego

przyczyna, czy moze cisnienie

zostafo odgornie

zmniejszone, czy przyczyna tkwi w momencie, kiedy pracownicy wymieniali rury. Zwrocila si$
z prosba^o przekazanie informacji Panu Dyrektorowi ZGK.

Zast^pca Wojta - Pan Janusz Majczak przekazal informacj? Dyrektorowi ZGK.
Wobec braku pytari i zastrzezen, przystapiono do omawiania kolejnego tematu.
Ad.3. - Realizacja planowanych projektow i inwestycji na rok 2009.
Pan Jacek Gwozdz - Przewodnicza^cy Komisji Rewizyjnej oznajmil, iz Cztonkowie Komisji
otrzymali informacj? na w/w temat. Zostaiy wyszczegolnione projekty i inwestycje, ktore zostaty

wykonane w bieza^cym roku wraz z kosztami projektow. Przewodnicza^cy Komisji zapytat, czy radni
majq_pytania do przedstawionej informacji.
Glos zabrat Pan Remigiusz Olesiiiski, ktory oswiadczyl, iz w zaiozeniach inwestycyjnych

planowana byla budowa chodnika do Malinowic. Nadmienil, iz prasa pokazuje, ze b^dzie budowa
chodntka w Psarach, przy ul. Malinowickiej (ok. 360 - 400m). Pan Remigiusz Olesinski poprosil
o wyjasnienie tematu.

Pani Joanna Przybylek - Skarbnik Gminy Psary odpowiedziata, iz jest to droga powiatowa.

Dodaia, iz nie jest w stanie odpowiedziec na pytanie, ile powiat jest w stanie zrobic. Pani Skarbnik
oznajmita, iz niewie jaki zakres prac zostal ogloszony w przetargu.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej nadmienil, iz w punkcie 10 przedstawionej informacji
widnieje zapis, ze podpisano umow? z Powiatem B?dziiiskim na wspoifinansowanie przez Gmin?
Psary budowy chodnika przy ul. Wiejskiej w Malinowicach. Budowa chodnika w trakcie realizacji
przez PZD. Przewodniczacy Komisji nadmienil, iz w Strzyzowicach rowniez wykonywany jest
chodnik przez PZD, gdzie budowa trwa juz drugi rok. Dodai, iz prace wykonywane sa. etapami
i bye moze taka sytuacja b?dzie w tym przypadku.

Glos zabrata Pani Malgorzata Sobieraj, ktora oznajmila, iz konieczny jest chodnik od Psar
do Osrodka Zdrowia i od Malinowic do Osrodka Zdrowia.
Pani Skarbnik - Joanna Przybylek odpowiedziala, iz jest to niezb?dna inwestyeja z uwagi na
bezpieczenstwo dzieci i mieszkancow ida^cych na przystanek.
Pan Remigiusz Olesiiiski przedstawil, iz mialy tam zostac wyciete drzewa - akacje, ale ze

wzgl?du na fakt, iz b?dzie wykonywany chodnik, te czynnosci zostaiy oddalone. Nadmienil, iz jesli
te prace nie b?dq. wykonywane, to trzeba wycia^c drzewa.
Zast?pca Wojta objasnil, iz w zimie trzeba b^dzie wycia^c te drzewa.

Na posiedzenie Komisji dolqezyf Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady Gminy Psary.
Glos zabrata Pani Malgorzata Pasek, ktora zapytaia o chodnik w Sarnowie.
Zast^pca Wojta odpowiedzial, iz trwaja^uzgodnienia.
Pani Matgorzata Pasek oswiadczyla, iz rozmawiaia z Panem Kupajskim - Dyrektorem PZD,

gdzie uzyskaia informacj?, iz ,jeszcze nie maja^ dokumentacji geodezyjnej, ktora. powinni dostac
w lecie". Pani Malgorzata Pasek dodata, iz jesli PZD dostanie dokumentacj?, to zostanie ogioszony
przetarg i moze wejda^ po 20 listopada. Jezeli spadnie snieg, to inwestyeja przesunie si? na nast^pny
rok. Dodala, iz przez caty czas, od miesiaca stycznia monitoruje ta. spraw^. Pani Malgorzata Pasek
nadmienila,

iz

otrzymuje

rozbiezne informacje od PZD.

Zwrocila

si? z prosba^ o

dalsze

monitorowanie tematu.
Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej wyjasnil, iz cala procedura przetargowa powinna
odbywac si? w miesiacu listopadzie, a prace powinny zaczynac si? w kwietniu.

Zast^pca Wojta odpowiedzial, iz w listopadzie nie ma srodkow, budzet koiiczy si?
w gnidniu.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej zapytal, czy Cztonkowie Komisji maj£). pytania do
przedstawionej informacji. Poinformowat, iz na ostanim spotkaniu radnych z inwestorem,
wszyscy byli zgodni, aby powstal wniosek o powolaniu na dzien 28 pazdziernika 2009r. o godz.
9:00 wspolnej Komisji.
Pani Skarbnik oswiadczyla, iz nalezy zrobic zmian? w termiach pracy Komisji.

Przewodniczqcy Komisji nadmienil, iz bylaby to nadplanowa Komisja (nadzwyczajna).
Dodai, iz zgodnie ze Statutem Gminy, Komisja moze wystapic z wnioskiem o zwolanie dodatkowej
Komisji

wspolnej,

ale

wniosek

powinien

zostac

przeglosowany

na

Sesji

Rady

Gminy.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej oznajmii, iz Sesji Rady Gminy Psary przed dniem 28
pazdziernika nie b?dzie.

Pani Skarbnik wyjasnila, iz wszelkie sprawy merytoryczne nalezy konsultowac z Paniq.
Sekretarz.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej oznajmii, iz Wojt Gminy sam proponowal, aby takie
spotkanie si? odbylo. Zwrocil si? z prosbq. o zabezpieczenie srodkow finansowych w budzecie.
Ad.l - Realizacja uchwalv o utrzvmaniu ezystosci i porzadku w Gminie Psarv.
Ad 2 - Analiza umow dot, wvwozu odpadow stalyeh i plvnnyeh.

Pan Jacek Gwozdz - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej oznajmii, iz radni otrzymali
informacj? na w/w tematy. Nadmienil, iz zostaia przedstawiona informacja dotyczaca ilosci
gospodarstw posiadajacych zawarte umowy na odbior odpadow komunalnych oraz oproznianie
zbiomikow bezodptywowych w rozbiciu na poszczegolne solectwa. Przewodniczacy Komisji
poinformowal, ze duzo osob nie posiada podpisanych umow.

Glos zabral Pan Remigiusz Olesinski, ktory poinformowal, iz w przedstawionej informacji
widnieje bi^d w stosunku do solectwa Malinowice. Nadmienil, iz w poprzednim materiale, widnial
zapis, ze 160 nieruchomosci posiada umowy na oproznianie zbiornikow bezodplywowych, a teraz
pisze, ze jest to 40 umow. Oznajmii, iz jest to niemozliwe, aby bardzo znikomy procent ludzi
posiadalo podpisana^ umow?.

Pani Teresa Kosmala - Gajsior oswiadczyla, iz informacja rozbita jest na solectwa, ale
zostaly pola,czone dwa solectwa: Golasza Goma i Dolna. Dodala, iz Brz?kowice Gorne nalezy do

solectwa Golasza. Pani Teresa Kosmala - Ga^sior poinformowala, iz zostaly ,,pomieszane" dwa
sotectwa.
Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej wystqpil z wnioskiem o sporz^dzenie korekty

informacji na temat ,,kontroli w zakresie realizacji obowi^zkow wynikajqcych z ustawy
o utrzymaniu

czystosci i porz^dku w Gminie" w

rozbiciu na

poszczegolne solectwa.

W glosowaniu bralo udzial 5 radnych, ktorzy jednogtosnie przyj?li wniosek.

Pani Malgorzata Pasek poinformowala, iz ,,przychodza^ do Pana Wojta osoby z Samowa
z prosba^ o zwolnienie z obowia^zku posiadania umowy na wywoz smieci, z uwagi na trudng,
sytuacj? materialna,".
Zast?pca Wojta - Pan Janusz Majczak odpowiedzial, iz nikt nie zwalnia z obowiazku

posiadania umowy na wywoz nieczystosci. Nadmienil, iz w przypadku, kiedy osoba nie ma

srodkow na podpisanie umowy, to sprawa kierowana jest do Osrodka Pomocy Spotecznej.
Pani Malgorzata Pasek oswiadczyla, iz z obserwacji wie, ze ludzie wywozq. smieci np. do

koszy na przystankach. Oznajmila, iz te liczby maJEj. odzwierciedlenie w tej sytuacji. Pani
Malgorzata Pasek poinformowala, iz w przypadku solectwa Sarnow niewiele drgne_k> przez okres
pol roku. Zapytala, dlaczego tak opornie to idzie.

Zaste.pca Wojta wyjasnil, iz wi^kszym problemem sq. fekalia. Oznajmil, iz na ten temat
toczyla si? dyskusja. Zast?pca Wojta objasnil, iz jesli chodzi o kwesti? dotyczq.ca^ egzekwowania
obowiazku wywozu smieci to zdania byly podzielone.

Pani Malgorzata Pasek wyjasnila, iz jesli chodzi o fekalia, to co niektorzy mieszkahcy maja^
za swoimi posesjami uzytki, gdzie to wylewaja_. Natomiast, jesli chodzi o smieci, to sq. one
wywozone do lasu, rowu, na pola. Pani Malgorzata Pasek oznajmila, iz jest ,,za" tym, aby 99%
mieszkancow mialo podpisanq. umow$ na wywoz odpadow komunalnych.
Zast^pca Wojta objasnil, iz ten sam problem dotyczy odpadow plynnych.
Kontynuuja^c, Pani Malgorzata Pasek dodala, iz jest za duzo osob, ktore nie posiadajq.
podpisanej umowy.

Zast^pca Wojta - Pan Janusz Majczak objasnil, iz jest w stanie egzekwowac brak posiadania
umowy. Mianowicie zostanie skierowana sprawa w trybie administracyjnym. Dotyczy to zarowno
odpadow stalych jak i plynnych.

Pani Malgorzata Pasek przedstawila, iz jesli przykladowo jeden mieszkaniec, ktory nie ma
podpisanej umowy, otrzyma kar?, to nast^pni mieszkaficy juz podpisz^. umow§. Dodala, iz koszt
wywozu smieci na rok wynosi 200 zl.

Zast^pca Wojta odpowiedziat, iz kwestia podpisania umowy to jedno, a kwestia korzystania

z tego, to druga sprawa. Cz^sto, jesli osoba podpisuje umow^, to nie wywozi smieci do lasu. Jesli
chodzi o fekalia, to problem tkwi w tym, ze raz na jakis czas fekalia zostaja wywiezione.
Glos zabrat Pan Remigiusz Olesiiiski, ktory poinformowat, iz rowniez takim problemem sq.
palone smieci. Nadmienit, iz sa^ ludzie, ktorzy nie dzialajq. zle, np. zbieraja^ gazety do palenia.
Pani Malgorzata Pasek zapytala, co w takim przypadku, takie osoby robia^ z butelkami,
workami.

Pan Remigiusz Olesinski odpowiedziat, iz nie wszyscy jednakowo kupuja, szklane rzeczy,
tworzywo.

Pani Malgorzata Pasek powtorzyla, iz jest ,,za" tym, aby kilka osob w Gminie, w kazdym
solectwie ukarac i bye moze zmniejszy si§ liczba osob, nie posiadaja_cych umowy.
Pani Teresa Kosmala - Gq.sior oswiadczyla, iz nie jest ,,za" tym, aby nakladac kary na
mieszkancow.

Pani

Malgorzata

Pasek

zapytaia

radnych

o

inne

propozycje

w

tym

temacie,

aby

zminimalizowac ilosc nie posiadanych umow przez mieszkaricow.
Pani Teresa Kosmala - Gasior przedstawrta, iz temat ten, jest tematem trudnym. Nadmienila,
iz pracownik Urz?du Gminy, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przedstawial, iz analiza umow
zostala wstrzymana na akcj? ,,azbest" i jesli ta akcja sie_ zakonczy, to prace zostana^ ponownie
podj?te. Pani Teresa Kosmala - Gasior oznajmita, aby dac jeszcze mieszkancom czasu i niezaleznie
od tego, w gazecie gminnej zamiescic informacj? o konsekwencji nie posiadania podpisanej umowy
na wywoz odpadow.

Zast?pca Wojta - Pan Janusz Majczak przedstawil, iz podczas rozmowy na ten temat, radni
zwracali

uwag?, aby podchodzic do tego tematu w sposob ostrozny, wywazony, upominac

mieszkaricow i prowadzic akcj? uswiadamiaj^c^.. Nadmienit, iz jesli chodzi o kwesti? egzekucji ,,to
dysponujemy mozliwosciami egzekwowania odpadow statych i plynnych".
Gtos zabrat Pan Remigiusz Olesiriski, ktory oswiadczyl, iz jesli mowimy o egzekwowaniu
kar, to nalezy si? zastanowic, co zrobifa Rada Gminy, aby umozliwic ludziom odprowadzenie
sciekow. Oznajmit, iz w glownej mierze poprzez gazet§ gminn^. nalezy przypominac o koniecznosci
posiadania umow.

Glos zabrat Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz, ktory poinformowal,
iz nie nalezy przeprowadzac wybiorczej kontroli mieszkancow, tylko albo przeprowadza si?
kontrol? ogohi, albo nikogo.
Pani

Matgorzata

Sobieraj

zaproponowala

sporz^dzenie

korekty

informacji

nt.

realizacji Uchwaly o utrzymaniu czystosci i porz^dku w Gminie Psary (analizy umow dot.
wywozu odpadow stalych i plynnych) oraz potraktowanie sprawy jako wniosek i umieszczenie
informacji na temat kar na skutek nie podpisania umowy w sprawie wywozenia nieczystosci
stalych i plynnych obywatela z przedsi^biorc^.
Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz zaproponowat, aby do karty
podatkowej zostala dola^czona ulotka o koniecznosci posiadania umowy na wywoz odpadow
i o konsekwencji braku jej posiadania.

Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady Gminy Psary oznajmil, iz najgorsze jest w tym
to, iz nie maj^takiej umowy osoby, ktore nie posiadajajej od kilku lat.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz powtorzyl wniosek radnej
Malgorzaty Sobieraj. W gtosowaniu bralo udziai 5 Czlonkow Komisji, ktorzy iednoglosnie przyj^li
wniosek.
Ad.3 - Realizacja prac remontowo-budowlanych na obiektach gminnych w 2009 roku.

Pan Jacek Gwozdz - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej oznajmil, iz radni otrzymali
8

informacj^ na w/w temat, z uwzgl?dnieniem zadari przeprowadzonych w 2009r. w kazdym
solectwie. Zapytai, czy radni maja^pytama do przedstawionej informacji. Przewodniczacy Komisji
Rewizyjnej zarzadzil przerw? w obradach. Po przerwie wznowiono obrady.
Ad.4 - Sprawy biezqce:
>

,,wniosek, zazalenie wraz ze skarga" panstwa Lorenc, skierowany do Przewodniczacego

Rady Gminy Psary.
Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz poinformowal, ze w dalszym
ciagu

toczy

si? post?powanie

administracyjne

w

Samorzadowym Kolegium

Odwolawczym

w Katowicach. Wystajjil z wnioskiera, aby poinformowac panstwa Lorenc, iz sprawa zostaje
skierowana do SKO. W gfosowaniu bralo udziat 5 Czlonkow Komisji, ktorzy iednoglosnie przvieli
wniosek.

>

Skarga Pana Tadeusza Krasonia na dziafanie Przewodniczacego Rady Gminy Psary - Pana

Jacentego Kubic?.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej zapytai, czy spotkanie, o ktorym mowa w pismie, a
dotyczq.ce

studium

zagospodarowania

przestrzennego

bylo

spotkaniem

formalnym,

czy

nieformalnym.
Przewodniczacy Rady Gminy Psary odpowiedzial, iz bylo to spotkanie radnych sotectwa
Psary z Rada_ Soleckq. wraz z przedstawicielem inwestora. Dodat, iz byto to spotkanie z inicjatywy

radnych, a nie Przewodniczacego Rady. Pan Jacenty Kubica oznajmit, iz ,,kontakt slowny z Panem
Krasoniem polegal na tym, ze Pan Krason tego dnia przyszedl na zebranie Koia Rencistow,

Emerytow i Inwalidow Wojennych, stal przed budynkiem. Pan Krason zwrocit si? do mnie z takim
pytaniem, stwierdzeniem ,,to co dzisiaj jest spotkanie z inwestorem". Pan Jacenty Kubica wyjasnii,
iz odpowiedzial ,,a kogo Pan b^dzie reprezentowal".Na tym, kontakt slowny tego dnia z Panem
Krasoniem si? zakonczyi.

Przewodniczacy

Komisji

Rewizyjnej

-

Pan

Jacek

Gwozdz

zapytai,

czy

bylo

uniemozliwienie wzie_cia udziahi w takim spotkaniu.

Przewodniczacy Rady Gminy Psary objasnil, ze ,,wszedt na gore i oznajmil, iz Pan Krason
jest przed remiza^. Pan sottys wyjasnii, iz zaprosil Pana Krasonia." Przewodniczacy Rady nadmienil,
iz jest to spotkanie radnych, ktorzy zaprosili Czlonkow Rady Soleckiej i przedstawiciela inwestora.

,,Sottys powiedzial, to Pan Krason jest niepotrzebny." Przewodniczacy Rady odpowiedzial, iz
,,mysmy, go nie zapraszali". Oswiadczyt, iz taki byt jego kontakt slowny z Panem Krasoniem.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej

przedstawit, iz sytuacja jest bardzo trudna, radni

musza^ podj^c stanowisko w w/w sprawie. Oswiadczyl, iz konsultowat si? w tym temacie z RadcQ.
Prawnym i istniejq. dwie mozliwosci. Z uwagi na fakt, iz Przewodniczacy Rady Gminy nie jest

organem , to skarga mozna skierowac do Wojewody Slaskiego.

Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady poinformowaf, iz Urzad Marszalkowski
zwrocil pismem skarga do rozpatrzenia wedlug wlasciwosci. Uzupelnit temat, iz uczestniczyl w
tym spotkaniu jako radny, a nie Przewodniczacy Rady.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej przedstawil, iz mozna uznac to spotkanie jako
spotkanie formalne,

w ktorym uczestniczyli radni, Rada Solecka z soltysem i przedstawiciel

inwestora.

Glos zabraia Pani Malgorzata Sobieraj, ktora oznajmila, iz ,,wie, co bylo mowione na gorze,
gdyz byla tam obecna. Potwierdzila, iz rzeczywiscie tak bylo".
Glos zabrafa Pani Malgorzata Pasek, ktora oznajmila, iz moze Pan Krasori poprzez ta^
skarga, chcial zwrocic na swoj^.osob§ uwagq.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz zapytal, czy nie skierowac
powyzszej skargi do Wojewody Slaskiego.

Pani Malgorzata Sobieraj zapytala, czy radni nie moga_ uznac skargi za bezzasadnej.
Gtos zabrat Pan Remigiusz Olesiiiski, ktory oznajmil, iz nalezaloby wysluchac wyjasnien
drugiej strony - Pana Krasonia. Zaproponowal, aby zaprosic Pana Krasonia na kolejne posiedzenie
Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej wystqpit z wnioskiem, iz sprawa Pana Krasonia

bgdzie rozpatrywana na listopadowym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz o zaproszenie
Pana Krasonia na to spotkanie.

Gtos zabraia Pani Matgorzata Pasek, ktora oznajmHa, iz jest zdania, ze powyzsza skarga jest
nie zasadna. Dodata, iz Pan Krason nie miat zadnych swiadkow na to, iz takie slowa zostaiy
wypowiedziane

przez

Przewodniczacego

Rady.

Pani

Malgorzata

Pasek

przedstawita,

iz

Przewodniczacy Rady opisuje zupelnie cos innego, co potwierdza radna Malgorzata Sobieraj, iz
taki fakt byl, ale slowa byly zgola inne.
Przewodnicza_cy Komisji przystaj)il do glosowania nad wnioskiem zgloszonym przez Pani^.

Matgorzat? Pasek - przygotowanie uchwaly uznaja.c skarg? za bezzasadn^..

Pani Teresa Kosmala - Ga^sior zapytala, czy jezeli nie przeprowadzilo si? rozmowy z druga^
strony, to mozna decydowac, czy skarga byla bezzasadna, czy zasadna.

Przewodnicz^cy Komisji Rewizyjnej powrocil do wniosku, dotycz^cego zaproszenia
Pana Tadeusza Krasonia na listopadowe posiedzenie Komisji. W glosowaniu bralo udzial 5
Czlonkow Komisji, ktorzy jednoglosnie przyj^li wniosek.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej poinformowal, iz wniosek zgloszony przez radna^ Malgorzata
Pasek zostal wycofany.
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>

Pismo od Pana Jerzego, Renardy Fickowskich dot. uwag zgioszonych na pismie do studium

zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczacy Komisji poinformowal, iz Paiistwo nie otrzymali odpowiedzi na zlozone

wnioski do studium zagospodarowania przestrzennego. Nadmienil, iz do 16 pazdziernika br. byl
termin do zglaszania uwag do studium. Przewodniczacy Komisji poinformowal, iz 28 pazdziemika

br. odbe_dzie si? wspolne posiedzenie wszystkich Komisji, gdzie beda_ omawiane nieuwzglednione
przez Wojta uwagi do studium. Dodal, iz zgodnie z ustawa^ nie ma obowiazku aby indywidualnie

informowac kazdego mieszkanca o sposobie zalatwienia wniosku. Pan Jacek Gwozdz wystapil
z propozycjq, aby poinformowac Panstwa Fickowskich, iz na tym etapie, radni nie mogi| zajac
stanowiska gdyz nie wiedzsj, czy powyzsza uwaga zgioszona do studium zostala zafatwiona
pozytywnie. Oswiadczyl, iz 28 pazdziernika br. odbedzie sie spotkanie wszystkich Komisji, na
ktorej bfda^ omawiane uwagi i ich realizacja.

Zast?pca Wojta - Pan Janusz Majczak odpowiedziat, iz zgodnie z art. 11 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma obowiazku udzielenia odpowiedzi.
Oswiadczyl,

aby poinformowac panstwa o

trybie post?powania przy

uchwalaniu planu

zagospodarowania przestrzennego.
>

Sprawa Pana Artura Kidawy

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej poinformowal, iz na poprzednim posiedzeniu, Pan
Artur Kidawa skierowat pismo do Rady Gminy (dot. ustalenia warunkow zabudowy dla inwestycji
polegajacej na budowie budynku mieszkalnego), ktore zlozyl rowniez do Samorzadowego

Kolegium Odwolawczego w Katowicach. SKO przeslalo pismo - skarg? do wiadomosci Rady
Gminy wraz z ustosunkowaniem si? do poruszonej kwestii. Przewodniczacy Komisji oswiadczyt,
ze SKO informuje, iz skarga Pana Artura Kidawy zostala przekazana przez Wojta Gminy Psary
wraz z wyjasnieniami. Sprawa zostala rozpoznana postanowieniem z dnia 30 lipca 2009r.
Zaste_pca Wojta - Pan Janusz Majczak uzupelnil wypowiedz, iz Samorz^dowe Kolegium
Odwolawcze w skladzie 3-osobowym postanowilo uznac zazalenie za nieuzasadnione. Nadmienil,

iz zostal opisany stan faktyczny, w oparciu o przeslane dokumenty. Zast^pca Wojta przedstawil
Czlonkom Komisji tresc postanowienia Samorzadowego Kolegium Odwotawczego.
Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz wyst^pit z wnioskiem, ab

poinformowac Pana Kidawy, iz Samorz^dowe Kolegium Odwolawcze uznalo skargf za
bezzasadn^. W glosowaniu bralo udzial 5 Czlonkow Komisji, ktorzy iednoglosnie Drzvieli
wniosek.

Wolne wnioski:

Pani Malgorzata Sobieraj poinformowala, iz na stronie internetowej Biuletynu Informacji
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Publicznej Urzedu Gminy znajduje sie. mapa Gminy z miejscowoscia, Brztjczkowice Gome.

>

Przewodniczacy

Komisji

Rewizyjnej

przedstawil

Czlonkom Komisji postanowienie

Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Katowicach, dotyczace wczesniejszej, rozpatrywanej
skargi Panstwa Justyny, Mieczyslawy, Tadeusza Pawlik. SKO uznalo zazalenie za niezasadne.

>

Pismo

do

Dyrektora Zakladu Gospodarki

Komunalnej

dotyczace jakosci

wody

na

ul. Wiejskiej, wraz z podpisami mieszkancow.

Wniosek Komisji:

poinformowanie Czlonkow Komisji o sposobie zalatwienia sprawy

i ewentualne rozwisfzanie. W glosowaniu braio udziat 4 Czlonkow Komisji, ktorzy iednoglosnie
przyjeji wniosek.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej przedstawil Czionkom Komisji tresc protokolu Nr 35/09
z dnia 30 czerwca 2009r. Zapytat, czy radni wnosza, uwagi do protokotu.
Gios zabrata Pani Malgorzata Sobieraj, ktora poprosita o weryfikacj? zapisu znajdujacego si?
na stronie 5. W protokole czytamy ,,glos zabrala Pani Malgorzata Sobieraj, ktora oswiadczyla iz

w tamtych ksiazkach inwentaryzacyjnych, byly zapisy od ok. 1970r. Bylo to podkreslane i dalej
kontynuowane. Pani Malgorzata Sobieraj nadmienila, iz tu s^ ksiazki od roku 2003". Pani
Malgorzata Sobieraj zwrocila sie z prosba_ o zastajjienie wyrazenia ,,tu s^ ksiazki od 2003 roku" wyrazeniem, iz ,,zostaly przedstawione ksiazki od roku 2003". Kolejna uwaga dotyczy zapisu
znajdujacego si? na stronie 5 protokolu

- ,,Pani Malgorzata Sobieraj odpowiedziata, iz teczki,

ksiazki tez byty przedstawione. Czlonkowie Komisji ogladali wszystko. Pani Matgorzata Sobieraj
powtorzyla, iz na pewno to byly inne ksiazki". Pani Malgorzata Sobieraj wniosla uwage. do
protokolu, iz ,,wszyscy obecni radni to potwierdzili".Nadmienila, iz to nie powtorzyla sama Pani

Malgorzata Sobieraj, ale wszyscy radni obecni na posiedzeniu Komisji, za wyjatkiem radnej Pani
Teresy Kosmala - Gasior, ktora nie byla obecna na posiedzeniu Komisji.

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej przedstawil Czionkom Komisji protokol Nr 36/09 z 29
lipca 2009r. Zapytal, czy Czlonkowie Komisji maJEj. uwagi do protokotu.

Wobec wyczerpania tematu Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz
zakoiiczyl obrady. Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano na dzien 16 Hstopada br. Na tym
posiedzenie zakonczono.

Przewodni/zqcyUKomisji Rewizyjnej
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Podpisv Czlonkow Komisji;
1.

Pan Remigiusz Olesiriski

2.

Pani Teresa Kosmala - Gasior

3.

Pani Maigorzata Pasek

4.

Pani Malgorzata Sobieraj

Protokot sporz^dzila:
Katarzyna Mucha

13

