Wyciąg z protokołu nr XLIX/10
z sesji Rady Gminy Psary
w dniu 9.11.2010r.
Pkt. 10 – Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Psary ze sprawowanej funkcji
w latach 2006 – 2010.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jacenty Kubica oznajmił, iż dobiegł końca czas
Naszego wspólnego rozwiązywania problemów, których w samorządzie nie brakuje. Przypisana
ustawą i statutem funkcja Przewodniczącego Rady, a co za tym idzie Jego kompetencje są
niewielkie, ale i tak niosą za sobą wielkie wyzwania. Przewodniczący Rady nadmienił, iż każdą
sesję poprzedził głęboką analizą materiałów, a wszystko po to, aby przebiegała ona spokojnie i
merytorycznie. Dodał, iż ma nadzieję, iż czterdzieści dziewięć sesji prowadzonych przy pomocy
Wiceprzewodniczących zapisało się pozytywnie w pamięci. Nieliczne, ale zdarzające się trudne
sytuacje były do końca wyjaśniane. Na blisko prawie czterysta uchwał skierowanych pod obrady
Rady, rzadkością były te, które nie uzyskały większości. Przewodniczący Rady oświadczył, iż
reprezentowanie Rady na zewnątrz było wielkim wyróżnieniem i starał się zawsze to robić godnie.
Blisko sto pięćdziesiąt spotkań, w których uczestniczył w Gminie, na terenie powiatu, czy
w szkoleniach, to czas wykorzystany w sposób racjonalny dla dobra wszystkich. W urzędowanie
Przewodniczącego jako forma kontaktu ze społeczeństwem wpisane są w dyżury, których było
prawie 200, podczas których mieszkańcy mogli zgłaszać prośby czy interwencje. Przewodniczący
Rady szczególne podziękowania złożył Pani Krystynie Pawlik – Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej oraz Pani Agnieszce Sarnik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej za
przygotowywane materiały do dyskusji, które nigdy nie wymagały dodatkowych wyjaśnień, co
świadczy o profesjonalizmie osób je przygotowujących. Przewodniczący Rady podziękował Pani
Elżbiecie Bryła – sołtys sołectwa Malinowice i Pani Bożenie Wieczorek – Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Grodkowie za zapraszanie na wszystkie spotkania sołeckie i szkolne. Dodał, iż
w każdej pracy są sytuacje trudne, zaniedbywanie ich rozwiązywania prowadzi do odejścia od
pewnych zasad, jak chociażby protokół dyplomatyczny, który również obowiązuje w samorządzie.
Przewodniczący Rady oznajmił, iż jest przekonany, iż w następnej kadencji znajdzie się miejsce dla
Przewodniczącego Rady przy stole prezydialnym podczas jubileuszu 50 – lecia pożycia
małżeńskiego, że informacja o odbywających się zebraniach w jednostkach OSP trafi na stół
Przewodniczącego jak również, że będzie zapraszany na zebrania wiejskie. Dodał, iż za wielkie
Nasze wspólne osiągnięcie uważa przyjęcie planu przestrzennego zagospodarowania, a szczególnie
sołectwa Psary i Sarnów, gdzie udało się zabezpieczyć teren, w taki sposób na ile jest to dzisiaj
możliwe że w przyszłości nie będzie stwarzał uciążliwości. Przewodniczący Rady oświadczył, iż

cieszy Go informacja przekazana od Zastępcy Wójta – Pana Janusza Majczaka, iż jest potencjalny
inwestor. Poinformował, iż za wielką porażkę należy uznać brak skutecznych działań w celu
kompleksowego rozwiązania problemu gospodarki ściekowej Gminy. Być może, niewłaściwie
prowadzona dyskusja i nie do końca udzielona odpowiedź na to, co będzie się dziać za 5 czy 10 lat
doprowadziła do takich, a nie innych rozwiązań. Czas na rozwiązanie tego typu tematu dobiega
końca. Przewodniczący Rady dodał, iż nie zapomina o podziękowaniach dla sołtysów,
kierowników,
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organizacyjnych,

prezesów

organizacji

społecznych

i związkowych oraz wszystkich mieszkańców biorących udział w Sesjach. Dodał, iż cieszy się, że
wśród Nas jest radny powiatu będzińskiego Pan Witold Adamus, któremu podziękował za to, co
zrobił dla Naszej Gminy. Gorące słowa podziękowania zostały skierowane dla Pana Waldemara
Andzel – Posła na Sejm RP, za wspieranie w swoim działaniu i o ile to możliwe, za wspieranie
gospodarcze Naszej Gminy. Przewodniczący Rady przedstawił, iż bliskość kontaktów służbowych
wymaga szczególnej podzięki dla Pani Skarbnik, Pani radcy prawnej oraz Zastępcy Wójta, gdzie to
właśnie z nimi, przy każdej okazji rozmawiałem o tym, aby materiały przesyłane do radnych były
przejrzyste i czytelne. Słowa podziękowania zostały skierowane na ręce Pana Mariana Kozieła –
Wójta Gminy, za to, iż udało się wspólnie dotrzeć do końca pracy na rzecz mieszkańców Naszej
Gminy. Dodał, iż chociaż mamy różne spojrzenie na rozwój Gminy, to w wielu sprawach udało nam
się dojść do kompromisu. Przewodniczący Rady nadmienił, iż ma nadzieję, że Nam wszystkim
udało się dobrze wykonać to zadanie powierzone przez społeczeństwo. Na koniec wypowiedział
słowo przepraszam, jeśli swoją postawą lub zachowaniem obraził kogokolwiek i kiedykolwiek.
Jacenty Kubica
Przewodniczący Rady Gminy Psary

