RADA QMIrfY FSARY

42-512 Psary, ul Malinowicka 4
ROIV-0052-7/09

Protokol nr XXX1V/09
z sesji Rady Gminy Psary
w tiniu 26 sierpnia 2009r.

XXXIV Sesja Rady Gminy Psary odbyta si? w Gminnym Osrodku Kultury w Dabiu. Sesja
rozpoczete sie o godz. 13:30 i trwata do godz. 15:40.

Obradom przewodniczyi Pan Jacenty Kubica - Przewodniczqcy Rady Gminy Psary.
Na ogolny stan 15 radnych, w Sesji uczestniczylo 13 radnych.
W sesji uczestniczyli:

Wojt Gminy

.

Pan Marian Koziel,

Zast?pca Wojta

.

Pan Janusz Majczak,

Sekretarz Gminy

.

Pani justyna Majer,

Skarbnik Gminy

.

Pani Joanna Przybyleki

Radca Prawny

.

Pani Iwona Gondarczyk,

.

Geodeta powiatowy, Naczelnik

zaproszeni goscie:

Pani Jadwiga Zieba

Wydziatu

Geodezj i

Starostwa

Powiatowego w B^dzinie,

PaniKingaWesolowska

.

Naczelnik

Wydzialu

Rozwoju

i Wspolpracy z Zagranica^
Starostwa Powiatowego
w Be.dzinie.

przedstawiciel Posla na Sejm RP Grzegorza Dolniaka

-

Pani Karolina Maj.

Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Sohysi oraz mieszkaricy gminy Psary.
Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady Gminy powital zebranych.

Na podstawie art.20 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzajizie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z pozniejszymi zmianami) slowami:
,,Otwieram XXXIV Sesj^ Rady Gminy Psary"

rozpoczaj obrady. W momencie otwarcia obrad w sesji bralo udzial 13 radnych. Nieobecni
usprawiedliwieni: Pan Zbigniew Stanik, Pan Remigiusz Olesiriski.

Przewodniczacy stwierdzil prawomocnosc obrad - listy obecnosci radnych oraz gosci stanowi^

zatqczniki nr 1 i 2 do nin. protokolu.

Pkt 2. - Przviecie vorzadku obrad.

Przewodniczacy Rady poinformowal, ze kazdy z radnych otrzymal porza_dek obrad, ktory
przedstawia si? nastejuijaeo:

1.

Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocnosci obrad.

2.

Przyj?cie porza^dku obrad.

3.
4.

Przyjecie protokolu z XXXIII Sesji Rady Gminy Psary.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

5.

Informacja z dzialalnosci Wojta Gminy Psary w okresie mie_dzysesyjnym.

8.

Informacja o srodkach pozabudzetowych pozyskanych do budzetu gminy w I polroczu

9.
10.
11.

Stopieii realizacji programu usuwania azbestu w gminie.
Funkcjonowanie komunikacji pasazerskiej na terenie Gminy Psary.
Podj?cie uchwal Rady Gminy Psary w sprawie:
1)
Wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem B?dzinskim.

6.
7.

Sciagalnosc podatkow za I polrocze 2009r.
Ocena pracy ZGK za I polrocze 2009r.
2009r.

2)

Nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomosci ozn. nr dzialki 1422/14 polozonej

3)

Nabycia na rzecz gminy Psary nieruchomosci ozn. nr dzialki 1414/2 poJozonej

w Malinowicach przy ul. Strumycznej.
w Malinowicach.

4)

Wyrazenia zgody na wynajem na okres 10 miesiecy pomieszczen kuchni i czesci
stotowki mieszcz^cych si? w budynku Szkoly Podstawowej w Grodkowie,

5)

Wyrazenia zgody na wynajem na okres 5 lat lokalu biurowego mieszczacego si?
w budynku w Psarach przy ul. Szkolnej 100, stanowiacego wlasnosc gminy.
Uchwalenia Statutu Zespolu Obsfugi Szkol i Przedszkoli Gminy Psary.
Ustalenia wysokosci oplat za swiadczenia w przedszkolach i oddziaiach

stanowiqeych wlasnosc gminy.

6)
7)

8)

przedszkolnych w szkolach podstawowych z terenu gminy Psary.

Zasad udzielania i rozmiaru obnizek tygodniowego obowiazkowego wymiaru
godzin zajec, o ktorych mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela nauczycielom, ktorym powierzono stanowiska kierownicze w

przedszkolach, szkolach podstawowych, gimnazjum.

9)

Zmiany Uchwaly Nr XXIX/227/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31 stycznia 2005
roku w sprawie utworzenia rachunkow dochodow wlasnych oswiatowych jednostek

budzetowych.

10)

11)

Likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Szpitala
Miejskiego w Rudzie Slaskiej przy ul. Lipa 2.
Likwidacji Poradni Otolaryngologicznej dla dzieci w Przychodni Rejonowo Specjalistycznej nr 9 w Sosnowcu przy ulicy Wawel 15 oraz Poradni
Hepatologicznej w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 10 w Sosnowcu przy
ulicy Hallera 5, ktore stanowia^ jednostki organizacyjne Zakladu Lecznictwa
Ambulatory] nego w Sosnowcu.

12)

13)

Likwidacji Pracowni cytologii w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 9 w
Sosnowcu przy ulicy Wawel 15, ktora stanowi jednostk? organizacyjna_ Zakladu
Lecznictwa Ambulatory) nego w Sosnowcu .
Zmiany uchwaty Nr XXXIII/255/2009 Rady Gminy Psary z dnia 24 czerwca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary na II

polrocze 2009r.

14)
15)
12.

Zaciqgni?cia pozyczki z WFOSiGW na dofinansowanie zadania pn. ,,Budowa
wodociaj>u gminnego Sarnow - Preczow".
Zmian w budzecie gminy na 2009r.

Interpelacje i zapytania.

13.

Wofne wnioski.

14.

Zakoriczenie obrad.

Przewodniczacy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica oznajmil, iz porzadek sesji byl
wywieszony na tablicach ogloszeri oraz na stronie internetowej Urze_du Gminy. Przewodniczacy
Rady Gminy zapytaf, czy radni wnosza_ uwagi do przedstawionego porzajdku obrad. Nadmienil, iz

do Biura Rady wplynal projekt uchwaly dotyczacy podj?cia dzialari zmierzajacych do aplikowania
o srodki finansowe na budow? szerokopasmowego Interaetu w ramach Programu Rozwoju
Subregionow - projekt pn. ,,Rozwoj Spoteczeristwa Informacyjnego w Zagle_biu Dabrowskim Powiat Be_dziriski" - Dzialanie 2.1 - Infrastruktura Spoieczeristwa Informacyjnego, Regionalny
Program Operacyjny Wojeodztwa

Slaskiego.

Przewodnicza^cy Rady Gminy zaproponowal

wprowadzenie projektu uchwaly do pkt 10 ppkt 2.

Przewodniczacy Rady Gminy zarza_dzil glosowanie nad przyj^ciem poprawki. W wyniku
glosowania:

zaprzyj^ciem poprawki

-

13glosow,

przeciw

-

o glosow,

wstrzymuja^cych si?

-

0 glosow.

Przewodniczacy

zarzadzil

glosowanie

odnosnie

przyj^cia

porz^dku

obrad

z naniesiona_ poprawka^. W wyniku gtosowania:
za przyj?ciem porza^dku obrad

-

13 glosow,

przeciw

-

o gtosow,

wstrzymuj^cych si?

-

0 glosow.

Porza_dek obrad zostal przyjejy - 13 glosami ,,za".

Wobec powyzszego porza_dek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Psary przedstawia si? nast?puja^co:
1.
2.

Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocnosci obrad.
Przyj^cie porzajdku obrad.

3.

Przyj^cie protokoiu z XXXIII Sesji Rady Gminy Psary.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Informacja z dziaJalnosci Wojta Gminy Psary w okresie mi^dzysesyjnym.
Scia^alnosc podatkow za I poirocze 2009r.

4.

5.
6.
7.

Ocena pracy ZGK za I poirocze 2009r.

8.

Informacja o srodkach pozabudzetowych pozyskanych do budzetu gminy w I polroczu
2009r.

9.
10.

Stopien realizacji programu usuwania azbestu w gminie.
Funkcjonowanie komunikacji pasazerskiej na terenie Gminy Psary.

11.

Podj^cie uchwal Rady Gminy Psary w sprawie:

1)
2)

Wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Betlziriskim.
Podj?cia dzialah zmierzajq.cych do aplikowania o srodki finansowe na budowe^
szerokopasmowego Internetu w ramach Programu Rozwoju Subregionow - projekt
pn. ,,Rozwoj Spoteczeiistwa Informacyjnego w Zagl^biu Dabrowskim - Powiat
Be_dzinski" - Dziatanie 2.1 - Infrastruktura Spoteczenstwa Informacyjnego,

3)

Nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomosci ozn. nr dzialki 1422/14 polozonej

Regionalny Program Operacyjny Wojeodztwa Slaskiego.
w Malinowicach przy uI. Strumycznej.

4)

Nabycia na rzecz gminy Psary nieruchomosci ozn. nr dzialki 1414/2 polozonej
w Malinowicach.

5)

Wyrazenia zgody na wynajem na okres 10 miesi^cy pomieszczen kuchni i cz§sci
stolowki mieszczacych si? w budynku Szkoly Podstawowej w Grodkowie,

6)

Wyrazenia zgody na wynajem na okres 5 lat lokalu biurowego mieszczacego si§
w budynku w Psarach przy ul. Szkoinej 100, stanowiacego wlasnosc gminy.
Uchwalenia Statutu Zespolu Obslugi Szkol i Przedszkoli Gminy Psary.
Ustalenia wysokosci oplat za swiadczenia w przedszkolach i oddziatach

stanowiqpych wlasnosc gminy.

7)

8)

przedszkolnych w szkolach podstawowych z terenu gminy Psary.

9)

Zasad udzielania i rozmiaru obnizek tygodniowego obowiazkowego wymiaru
godzin zaj^c, o ktorych mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku -

Karta Nauczyciela nauczycielom, ktorym powierzono

stanowiska kierownicze

w przedszkolach, szkolach podstawowych, gimnazjum.

10)

Zmiany Uchwaly Nr XXIX/227/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31 stycznia 2005
roku w sprawie utworzenia rachunkow dochodow wlasnych oswiatowych
jednostek budzetowych.

11)

Likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Szpitala
Miejskiego w Rudzie Sla^skiej przy ul. Lipa 2.

12)

Likwidacji Poradni Otolaryngologicznej dla dzieci w Przychodni Rejonowo Specjalistycznej nr 9 w Sosnowcu przy ulicy Wawel 15 oraz Poradni

Hepatoiogicznej w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 10 w Sosnowcu przy
ulicy Hallera 5, ktore stanowiajednostki organizacyjne Zakladu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Sosnowcu.

13)

Likwidacji Pracowni cytologii w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 9 w
Sosnowcu przy ulicy Wawel 15, ktora stanowi jednostke^ organizacyjna_ Zakladu
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu .

14)

Zmiany uchwaly Nr XXXIII/25 5/2009 Rady Gminy Psary z dnia 24 czerwca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary na II
polrocze 2009r.

15)
16)

Zacia_gnieeia pozyczki z WFOSiGW na dofmansowanie zadania pn. ,,Budowa
wodoci^gu gminnego Sarnow - Preczow".
Zmian w budzecie gminy na 2009r.

PkL3. - Przv'tfcie protokotu z XXXIII sesji Rady Gminv Psary.
Przewodniczacy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica zapytal, czy radni maja^ uwagi do

protokolu z XXXIII Sesji Rady Gminy Psary. Radni nie wniesli uwag. Przewodniczacy Rady
Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica zarzadzil gtosowanie nad przyj^ciem protokolu z XXXIII sesji
Rady Gminy. W wyniku glosowania:

za przyj?ciem protokohi

-

13 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymuj^cych si?

-

0 glosow.

Protokol z XXXIII sesji Rady Gminy Psary zostal przyje^ty - 13 gtosami ,,za".

Pkt.4. - Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Przewodnicza^cy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica zapytal, czy ktos wnosi uwagi do
udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Gfos zabral Pan Jaroslaw Klimczyk, ktory nawiazal do otrzymanej odpowiedzi dotyczacej
rowu na Dabiu Chrobakowym,

a mianowicie, iz ,,tylko w przypadku wejscia na tereny prywatne

potrzebna jest zgoda na udroznienie rowow". Pan Jarostaw Klimczyk nadmienil, iz sa^ to tereny

prywatne dochodzace do drogi. Zwrocil si$ z prosba^ o pisemne udzielenie odpowiedzi: kiedy
zostanie udrozniony row od strony Malinowic, do ulicy Brzozowej.
Zast^pca Wojta - Pan Janusz Majczak wyjasnil, iz z wypowiedzi radnego wynika, iz

posiada informacje dotyczace realizacji rowu na terenach prywatnych, gdzie dalsze udzielanie
informacji w tym temacie jest zb^dne. Dodaf, iz jest to kwestia odpowiednio sprecyzowanego
pytania. Zast^pca Wojta objasnil, iz jesli kwestie terenowo prawne nie be^ wyjasnione, to prace
nie mog^zostac podj^te.

Pan Jaroslaw Klimczyk oznajmil, iz zadal pytanie: kiedy zostanie udrozniony row od DaJMa
Chrobakowego w stron? Malinowic.

Zast^pca Wojta odpowiedzial, ze musza^ zostac wyjasnione kwestie dotyczace zgody wejscia
wteren, projekt.

Przewodniczacy Rady Gminy oswiadczyl, iz ma nadziej^, iz kwestia dotyczaca rowu si^
zakonczy, gdyz takichrowow wGminiejest wi^cej.

Wobec braku pytari i zastrzezeft przystajiiono do omawiania kolejnego punktu porzadku
obrad sesji.

Pkt.5. - Informacja z dzialalnosci Wojta Gminy Psarv w okresie mi^dzvsesy/nvm.

Wojt Gminy Psary - Marian Koziel przedlozyl Radzie informacj? nt. swojej dzialalnosci
w okresie miedzysesyjnym - ktora stanowi zal^cznik nr 3 do nin. protokolu.
Pan Marian Koziel - Wojt Gminy Psary poinformowal, iz uczniowie z Gimnazjum
w Psarach dwukrotnie przyj^Ii delegacj? choru z Ukrainy, gdzie rowniez osobiscie (48 uczniow)
pod kierownictwem Pani Ewy Wawrzak - Dyrektor Gimnazjum w Psarach mieli mozliwosc
wyjazdu na Ukrainy. Pan Wojt zlozyi podzi^kowanie na r^ce Pani Dyrektor - nauczycielom, ktorzy
uczestniczyli w wyjezdzie oraz za nieodptatnq. prac?.

Przewodniczacy Rady zapytal czy ktos ma pytania do przedstawionego sprawozdania. Wobec
5

braku pytari przystapiono do kolejnego punktu porzadku obrad sesji.
Pkt.6. - Sciqgalnoscpodatkow za Ipolrocze 2009r.

Przewodniczacy Rady - Pan Jacenty Kubica oznajmil, iz radni otrzymali informacj? na w/w
temat (zalacznik nr 4 do protokolu). Nadmienil, iz w informacji zostala zawarta wiadomosc na
temat podatku od nieruchomosci, rolnego, lesnego, od srodkow transportowych. Przewodniczacy

Rady wyjasnil, iz z przedstawionego zestawienia wynika, iz scia_galnosc podatkow od osob
prawnych i fizycznych ksztaltuje si? na poziomie 54%. Oznjamil, iz nalezy uwazac, iz sciqgalnosc
podatkow jest na poziomie adekwatnym do czasu, ktory uplynal w bieza^cym roku.

Pkt. 7. - Ocena pracv ZGK za Ipolrocze 2009r.
Przewodniczqey Rady Gminy oswiadczyl, iz radni otrzymali obszerny zestaw informacji na
temat stopnia realizacji sieci wodociqgowej na terenie dziatek w Gorze Siewierskiej (Czerwony
Kamien) oraz stopnia zaawansowania prac przy budowie sieci wodoci^gowej na ulicy Granicznej
w Psarach i Strzyzowicach (zahjcznik nr 5 do nin. protokotu). Poinformowal, iz ulica Graniczna
(w kierunku cmentarza) zostala wykonana w sieci glownej, gdzie pozostalo kilkanascie podt^czen
do posesji. Przewodniczacy Rady oznajmil, iz prace zwiazane z budowq. wodociaj*u w kierunku
dziatek na ,,Czerwonym Kamieniu" przebiegajq. prawidtowo.

Pkt.8.

- Informacja

o srodkach pozabudzetowych pozyskanych

do budzetu gminy

w Ipolroczu 2009r.
Przewodniczacy Rady poinformowal, iz radni nie otrzymali informacji pisemnej na w/w

temat, lecz Pan Wojt obiecat, iz w medlugim czasie tak^ informacji przedtozy. NadmieniJ, iz Pan
Wojt na ,,Dozynkach gminnych" przedstawil informacji o srodkach pozabudzetowych, gdzie
5. 100 000,00 zt wplyn^lo do budzetu gminy.

Pkt.9.- Stopien realizacjiprogramu usuwania azbestu w gminie.
Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady Gminy Psary oznajmil, iz radni uzyskali
informacje, rowniez temat byl omawiany na posiedzeniu Komisji (zal^cznik nr 6). Dodal, iz prace
przebiegaj% w zaplanowany sposob. Przewodniczacy Rady zapytat, czy radni maja^ pytania do
przedstawionej informacji. Wobec braku pytafi, przystaj)iono do kolejnego tematu.

PktlO.- Funkcjonowanie komunikaqipasazerskiej na terenie Gminy Psary.
Przewodniczacy Rady Gminy Psary poinformowal, iz radni uzyskali informacj? na w/w

temat (zal^cznik nr 7). Nadmienit, iz informacja zawiera opis linii autobusowych na terenie gminy,
jak i problem zwiazany z funkcjonowaniem linii autobusowej 67 i 97. Przewodniczacy Rady dodal,
iz w tresci informacji zostala zawarta adnotacja na temat prac zwiazanych z reorganizacja_ linii 67
i

97.

Na dzieii dzisiejszy nie

wplyn^ly

informacje z

s^siednich gmin

do

KZK GOP

-u.

Przewodniczacy Rady Gminy wyjasnil, iz ,,sprawa jest otwarta", czekamy na odpowiedz zarowno
gmin,jakiKZKGOP-u".

Pkt.ll. - Podfecie uchwalRadv Gminv Psary w sprawie:
1.

Wyrazenia zgody na zawarcie porozuniienia z Powiatem B^dziriskim.
Przewodniczacy Rady - Pan Jacenty Kubica oznajmii, iz radni otrzymali projekt uchwary.

Nadmienil,

iz z uwagi na fakt,

iz radni posiadali

wiele watpliwosci, pytah zwiazanych

z funkcjonowaniem w przyszlosci systemu ,,e-uslug dla mieszkaricow powiatu b^dziiiskiego"
zostala zaproszona Pani Jadwiga Zi^ba - geodeta powiatowy, Naczelnik Wydzialu Geodezji
Starostwa Powiatowego w B^dzinie.

Pani Jadwiga Zie>a - geodeta powiatowy przedstawila, iz powiat b^dzinski realizuje
w

ramach

Regionalnego

Propgramu

Operacyjnego

-

projekt

unijny,

na

ktory

otrzymal

dofmansowanie w wysokosci 1.137 000,00 zi. Okres realizacji projektu to koniec 2010r. W ramacb
tego projektu tworzona jest baza danych, aplikacja. Pani Jadwiga Zi^ba oznajmila, iz na bazie
projektu w planie jest pozyskanie aktualnej wizji terenu, dodatkowych danych dotyczacych
giownych sieci uzbrojenia terenu.

Poinformowala, iz na bazie danych, ktore zostanq. realizowane

w trybie projektu, powiat b?dzifiski zaproponowal udziait kazdej gminy na terenie powiatu, celem
zainstalowania

dodatkowych

baz

danych,

ktore

b^da^ niezb^dne

gminie

do

prawidlowego

funkcjonowania; uscislenia systemu podatkowego bez wzrostu stawki podatkowej. Dost^p gminy
do ofert inwestycyjnych, nieruchomosci, aplikacje dotyczq.ce prowadzenia ewidencji punktow
adresowych,

wniesienie

aplikacji

planu

zagospodarowania

przestrzennego.

Pani

Naczelnik

nadmienila, iz jesli chodzi o fmansowanie, to powiat b^dzinski zabezpieczyl solidarnie srodki
finansowe na sporza^dzenie programu funkcjonalno - uzytkowego oraz studium wykonalnosci.
Dodala, iz kolejny wklad zalezec b^dzie od programu funkcjonalno - uzytkowego. Pani Naczelnik
oznajmila, iz powiat bedziriski zabezpiecza wklad wlasny do cafosci projektu w wysokosci
129 000,00 z\. Idea^ jest, aby pracownik mial mozliwosc dost^pu do wszelkich informacji
i mieszkaniec - poprzez portal ,,ofert inwestycyjne, oferty nieruchomosci, portal edukacyjny".

Szczegolowe dane zostana^ zawarte w porozumieniu zawartym pomi^dzy Starostq. B?dziriskim
a Gmina_. Pani Jadwiga Zi?ba wyjasnila, iz kazda gmina b?dzie posiada interaetowy dosteji do
danych ewidencyjnych. Nadmienila, iz wszelkie koszty w zakresie ewidencji gruntow i budynkow

ponosi powiat b?dziriski. Jesli chodzi o utrzymanie projektu to jest to kwestia utrzymania opieki
technicznej po zakoriczeniu projektu

i dodatkowych projektow do wprowadzenia systemu. Pani

Naczelnik poinformowala, ze istnieje mozliwosc pozyskania przez Gmine_ sprzetu.
Pani Jadwiga Zi?ba - geodeta powiatowy powrocila do tematu ewidencji

gruntow

i budynkow, gdzie poinformowala, ze temat zostal zakoriczony i zostaly wyrownane zaleglosci

w zakresie terenow zabudowy. Pani Naczelnik poinformowaJa, iz istnieje

1143 budynki nie

namierzone (nie naniesione na mapie zasadniczej).
Przewodnicza_cy Rady Gminy Psary poprosii o zadawanie pytan. Zapytai, kiedy mozna
spodziewac si§ funkcjonowaniaprogramu.
Pani Jadwiga Zi^ba - geodeta powiatowy wyjasnita, iz jesli chodzi o udost^pnienie danych

w formie przegladarki intemetowej to jest to kwestia ,,dni". Nadmienila, iz bedzie potrzebne
upowaznienie stosownych pracownikow do wgladu odnosnie pozyskiwania danych.
Przewodniczqey Rady zapytai, czy radni maja^pytania. Wobec braku pytan, Przewodniczacy
Rady zyczyt powodzenia w sfinalizowaniu przedsiewzie_cia. Oznajmii, iz program b?dzie sluzyt
zarowno pracownikom jak i mieszkaricom gminy.

Pani Jadwiga Zi^ba dodala, iz bardzo waznq. kwestiq. jest apiikacja ,,oferty inwestycyjne'1,
gdzie mozna wygenerowac bezposrednio z systemu informacje dotycza^ce np. mediow, odlegtosc do
srodkow komunikacji publicznej.
Przewodniczacy Rady zarzadzti glosowanie nad przyj^ciem uchwaJy. Przedstawil podstaw^

prawnq. wynikaja^cq. z ustawy o samorza^dzie gminnym. W wyniku glosowania:
za przyj^ciem uchwaly

-

13gtosow,

przeciw

-

0 gilosow,

wstrzymuja^cych si?

-

0 glos.

Uchwala zostala przyj?ta - 13 giosami ,,za". Uchwala Nr XXXIV/261/2009 Rady Gminy Psary
z dnia

26 sierpnia 2009r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem

B^dzinskim - stanowi zal^cznik nr 8 do nin. protokotu.
2.

Podjfria

dzialan

zmierzaj^cych

do

aplikowania

o

srodki

finansowe

na

budow£

szerokopasmowego Internetu w ramach Programu Rozwoju Subregionow - projekt pn.

,,Rozwoj Spoleczeristwa Informacyjnego w Zagl^biu D^browskim - Powiat B^dziriski"
- Dziatanie 2.1 - Infrastruktura Spoleczenstwa Informacyjnego, Regionalny Program
Operacyjny Wojeodztwa Sl^skiego.

Przewodniczacy

Rady

Gminy

Psary poprosit

o

przedstawienie

tematu

Pania^ King?

Wesotowska^ - Naczelnik Wydzialu Rozwoju i Wspotpracy z Zagranica^ Starostwa Powiatowego
w B^dzinie.

Pani Kinga Wesotowska przedstawita, iz temat ten istnieje od 2007r. Oznajmita, iz budowa

szerokopasmowego intemetu to koniecznosc do funkcjonowania poszczegolnych aplikacji. Pani
Kinga Wesolowska wyjasnita, iz realizacja w/w projektu pozwoli na unikni?cie wykluczenia
cyfrowego. Pani Naczelnik poprosita o zadawanie pytari.

Gtos zabrat Pan Jarostaw Klimczyk, ktory poprosit o przedstawienie koncepcji intemetu.
8

Zapytal, czy swiatlowody powstana_ w utozonej odrebnej linii, a jesli tak, to dlaczego nie b?dzie
mozna korzystac z istnieja^cych lajszy operatorow telefonii. Kolejne pytanie to jak zostanie
rozwiazana sprawa prywatnych terenow przez ktore linie be_da_ przebiegac.
Pani Kinga Wesofowska odpowiedziala, iz na zlecenie Starostwa Powiatowego zostala
opracowana koncepcja techniczna (wariant IV). Nadmienila, iz w I - wszej koncepcji rozwazano
koncepcj? swiatlowodowq. o wartosci 15 mln zi. Powiat b^dzinski zrezygnowal z tej koncepcji,
gdyz srodki finansowe ktore zostaly przyznane powiatowi opiewaly na kwot? ok. 5 mln zl. Pani
Naczelnik wyjasnila, iz poczatkowo rozwazano wykorzystanie sieci radiowej, jednak na zalecenie
Sla^skiego Centrum Spofeczeiistwa Informacyjnego dziatajqcego przy Urzedzie Marszalkowskim
w Katowicach zrezygnowano z tego typu dziaJania, na rzecz wbudowania swiatlowodu jako
trwatego i przyszlosciowego urzadzenia. Pani Naczelnik odpowiedziata, iz b?dzie to swiatlowod

wkopywany w ziemi§, wzdluz pasa drogowego, ktory b^dzie przebiegat przez wszystkie gminy. Na
trasie swiatlowodu b?dzie znajdowat si§ kazdy z Urz^dow Gminy. Dodala, iz b^dzie to siec
szkieletowa.

Pani

Kinga Wesolowska odpowiedziala na pytanie

dlaczego

nie korzysta si§

z istnieja^cych sieci, gdyz takich sieci jest niewiele i znajdujq. si? one na terenach dwoch Gmin:
Bobrownik, Mierz^cic.

Pan Jacenty Kubica - Przewodnicza,cy Rady Gminy Psary oznajmil, iz ,,w chwili kiedy Pani
Naczelnik informowata, iz b^dq. podla^czone do sieci Urz?dy Gmin, to rowniez chcialby aby bylo to
takie urz^dzenie, gdzie nie tylko Urz?dy Gmin b?da^ z tego korzystaly, ale rowniez mieszkaficy".
Nadmienil, iz moze okazac si?, ze projekt ten b^dzie kosztowal wiele srodkow finansowycb.

Pani Kinga Wesolowska - Naczelnik Wydzialu objasnila, iz jest to najdrozszy element dla
operatora zewn^trznego. Nadmienila, iz inwestor rozwazaja^c lokalizacj? przedsi?wzi?cia bierze pod
uwag? dojazd do glownych drog, transmisj^ danych. Pani Naczelnik dodala, iz wojewodztwo

buduje wlasna^siec, ktora omija nasze tereny. Poinformowala, iz powiat b^dzinski w 100% pokrywa
wklad wtasny na przedstawione dzialania.
Przewodnicza^cy Rady oznajmil, iz po uplywie 5 lat, Gmina b^dzie musiala przej^c nadzor.

Dodal, iz mieszkaniec tez z tego cos powinien miec. Przewodnicza^cy Rady zapytal, co w przypadku
jesli na terenie Gminy nie pojawiq. si? inwestorzy.
Pani Kinga Wesolowska - Naczelnik Wydzialu odpowiedziala, iz budowanie szkieletu
szerokopasmowego intemetu jest kwestia^ bardzo kosztowna^. DodaJa, iz operatorom zewn^trznym
duzo tatwiej jest wejsc w tereny miejskie, niz wiejskie. Pani Naczelnik nadmienila, iz dzi^ki
realizacji tego projektu b^dzie budowany szkielet szerokopasmowego intemetu, gdzie operator
zewnetrzny b^dzie zainteresowany w momencie kiedy bedzie juz wykonana cz^sc, ktora jest bardzo
kosztowna.

Przewodniczacy Rady zapytaL czy radni maja pytania do przedstawionego projektu uchwaly.
Pan Marian Koziet - Wojt Gminy Psary zapytal, czy w okresie pozniejszym powiat b?dziriski
b?dzie liderem projektu, ktory bedzie aplikowal o srodki finansowe z tego dzialania, aby mogli
z tego skorzystac mieszkancy Gminy, czy to Gmina b?dzie musiala aplikowac o srodki.
Pani Kinga Wesolowska

odpowiedziala,

iz b?da^ to wykonywaty poszczegoine

firmy.

Beneficjentem dziaian moze bye kazdy. Pani Naczelnik poinformowala, ze tak dlugo trwaiy prace
nad opracowaniem tresci porozumienia, gdyz pewne dokumenty nie sq. uscislone, nie uzgodnione
z dokumentacji unijng.. Dodaia, iz trwaja^ prace nad projektem ustawy o wspieraniu budowy sieci
teleinformatycznej, ktora b^dzie dawata szereg nowych kompetencji w zakresie budowy

sieci.

Pani Naczelnik dodata, iz jesli chodzi o porozumienie, to w dowolnej chwili gmina moze wystapic
z projektu. Oswiadczyfa, iz na chwile^ obecn^. powiat b^dzinski oczekuje przyj^cia uchwaty, aby
mogt kontynuowac prace nad zgtoszeniem dokumentacji.
GJos zabral Pan Jarostaw Klimczyk, ktory zapytal co si? stanie, jesli po 5 latach nie znajdzie
si§ inwestor, to na kogo spadna^ koszty utrzymania, remontow, awarii. B^dzie to gmina, powiat,
Urza_d Marszalkowski.
Pani Kinga Wesolowska wyjasnila, iz nie ma takiej gwarancji, iz pojawi si? inwestor, ale

rowniez nie ma powodu aby taki inwestor nie zainteresowal si? tematem. Oznajmila, aby nie
stawiac si? w sytuacji przegranej.
Pan Jarosfaw Klimczyk poprosil o odpowiedz na pytanie: kto b^dzie ponosil koszty, jesli nie
znajdzie si? operator zewn?trzny.

Pani Kinga Wesolowska odpowiedziala, iz w porozumieniu znajduje si? punkt, ktory mowi,
iz

,,sposob

zarza^dzania

sieciq.

b?dzie

odr?bnym

porozumieniem".

Ndmienita,

iz

jednym

z elementow zwalczajacych kryzys rza^du est budowanie szerokopasmowego internetu, ktory ma
nap?dzac rozwoj gospodarki. Pani Naczelnik powtorzyta, iz mozna w dowolnej chwili wystapic
z porozumienia,

gdyz

na chwil?

obecna^ potrzebna jest

zgoda

Gmin na kontynuacj? prac

dokumentacji.

Przewodnicza^cy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica oznajmil, iz Pani Naczelnik ma

trudnosci w przekonaniu radnych, iz jest to bardzo dobre rozwiqzanie. Oswiadczyl, iz w kazdej
chwili mozna wycofac si? z porozumienia. Przewodniczacy Rady nadmienit, iz takim pot?znym

zabezpieczeniem jest gmina Mierz?cice, ktora nie posiada internetu. Przewodniczacy

przystapil do

gtosowania

nad projektem

uchwaly.

Przedstawil

podstaw?

Rady

prawnq. uchwaty

wynikaj^cq. z ustawy o samorza^dzie gminnym. W wyniku glosowania:
zaprzyj?ciem uchwaty

-

13glosow,

przeciw

-

0 glosow,
10

wstrzymujqcych si?

-

Uchwala zostala przyje_ta

0 gtosow.

- 13 glosami ,,za". Uchwala Nr XXXIV/262/2009 Rady Gminy Psary

z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie podj^cia dzialaii zmierzaja^cych do aplikowania o srodki
finansowe na budowe. szerokopasmowego Internetu w ramach Programu Rozwoju Subregionow projekt pn. ,,Rozwoj Spoteczeristwa Informacyjnego w Zagl^biu Dabrowskim - Powiat B?dzinski"
- Dzialanie 2.1 - Infrastruktura Spoteczeristwa Informacyjnego, Regionalny Program Operacyjny
Wojewodztwa Sla^skiego - stanowi zal^cznik nr 9 do nin. protokolu.
Przewodniczacy

Rady

Gminy

Psary

zarzajizil

pi^ciominutowq.

przerw?.

Po

przerwie

wznowiono obrady.
3.

Nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomosci ozn. nr dzialki 1422/14 polozonej
w Malinowicach przy ill. Strumycznej.

Przewodniczacy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica wyjasnil, iz kazdy z radnych
otrzymal

projekt

uchwaly.

Oznajmil,

iz

powyzsza

dzialka

uniemozliwia

wlascicielom

nieruchomosci przylegajaj:ych do niej dost^pu do drogi. W zwiazku z czym wtasciciele dzialki

zaproponowali, aby Gmina nabyla dzialk? do zasobu komunalnego. Przewodnicza^cy przedstawit
podstaw? prawnq. uchwaly. W wyniku glosowania:
zaprzyj^ciem uchwaly

-

13 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujacych si?

-

0 glos.

Uchwala zostala przyj^ta

- 13 gtosami ,,za". Uchwata Nr XXXIV/263/2009 Rady Gminy Psary

z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomosci ozn. nr dzialki
1422/14 polozonej w Malinowicach przy ul. Strumycznej - stanowi zalsjcznik nr 10 do nin.
protokolu.
4.

Nabycia na rzecz gminy Psary nieruchomosci ozn. nr dzialki 1414/2 polozonej

w Malinowieach.
Przewodniczaey Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica przedstawil podstawe. prawns uchwaty.
Poinformowal,

iz

dzialka

znajduje

si?

na

terenie

osiedla

domkow

jednorodzinnych

w Malinowicach. Powierzchnia dzialki wynosi 1, 2913 m2. Przewodniczaey Rady wyjasnil, iz po
konsultacji Pana Wojta z

przedstawicielem CPR -u, wykonawstwo

drogi dobiegto konca.

Oznajmil, iz po stronie Gminy b^dzie nalezalo utrzymanie drogi, takie jak odsniezanie, czy tez

oswietlenie uliczne. Przewodniczaey Rady oswiadczyl, iz z przedstawionej infbrmacji od Pana
Wojta wynika, iz takie utrzymanie drogi wj'nosic b?dzie ok 7 000 zl.
Przewodniczacy Rady zarz^dzil glosowanie nad przyj^ciem uchwaly. W wyniku glosowania:
zaprzyjsciem uchwaly

-

13 glosow,

11

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujacych sie_

-

0 glos.

Uchwala zostala przyjeta

- 13 glosami ,,za". Uchwala Nr XXXIV/264/2009 Rady Gminy Psary

z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomosci ozn. nr dzialki
1414/2 polozonej w Malinowicach - stanowi zal^cznik nr 11 do nin. protokolu.
5.

Wyrazenia zgody na wynajem na okres 10 miesi^cy pomieszczen kuchni i czfsci

stolowki mieszcz^cych si£ w budynku Szkoly Podstawowej w Grodkowie, stanowiacych
wlasnosc gminy.
Przewodniczacy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica oznajmil, iz radni otrzymali projekt
uchwaiy. Nadmienil, iz radni podejmujq. powyzsza^ uchwal? corocznie. Oznajmil, iz wynajem
pomieszczen kuchni i czesci stolowki nastapi na okres 10 miesiecy, zgodnie z trwaja_cym rokiem
szkolnym. Przewodniczacy Rady przedstawi-t podstaw? prawns uchwahy. W wyniku glosowania:
za przyj^ciem uchwaly

-

13 gtosow,

przeciw

-

0 gtosow,

wstrzymuja^cych si?

-

0 glos.

Uchwala zostala przyjeta
z dnia 26

- 13 giosami ,,za". Uchwala Nr XXXIV/265/2009 Rady Gminy Psary

sierpnia 2009r.

pomieszczen

kuchni

i

w sprawie wyrazenia zgody

cz?sci

stotowki

mieszczaeych

na wynajem

si?

w

na okres

10 miesiecy

Szkoly

Podstawowej

budynku

w Grodkowie, stanowia^cych wlasnosc gminy - stanowi zalacznik nr 12.
6.

Wyrazenia zgody na wynajem na okres 5 lat lokalu biurowego mieszcz^cego sif w
budynku w Psarach przy ul. Szkolnej 100, stanowiacego wlasnosc gminy.
Przewodniczacy Rady Gminy Psary przedstawil, iz powierzchnia lokalu biurowego wynosi

66,14 m:. Zapytal, czy radni wnoszq. uwagi do przedstawionego projektu uchwaly.
Gtos zabrala

Pani

Malgorzata Ciesiik - Przewodnicza^ca Komisji

Budzetu,

Finansow

i Gospodarki Gminy, ktora wystapila z propozycj^. zmiany okresu najmu lokalu biurowego z 5 lat
na okres 3 letni.

Przewodniczacy Rady poinformowal, iz przedstawiony projekt uchwaty dotyczy wynajmu
lokalu na okresu 5 letni, Komisja Budzetu wystapila z propozycja. zmiany okresu najmu na okres 3
letni, takwi^c radni w glosowaniupodejma^decyzj?.
Glos zabral Pan Jacek Gwozdz, ktory oznajmil, iz Czlonkowie Komisji Oswiaty, Kultury,

Zdrowia i Ochrony Srodowiska wypracowali wniosek, aby utrzymac w projekcie uchwaly 5 letni
okres wynajmu lokalu biurowego.

Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady zarzajizil glosowanie w sprawie zmiany okresu
najmu lokalu na okres 3 letni. W wyniku glosowania:
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za przyjeeiem wniosku

-

5 gtosow,

przeciw

-

6 glosow,

wstrzymuja^cych si?

-

2 glosy.

Przewodniczacy Rady przystapil do glosowania w sprawie propozycji przedstawionej przez
Komisji Oswiaty - 5 letni okres wynajmu lokalu biurowego.
W wyniku glosowania:
za przyjeeiem wniosku

-

6 gtosow,

przeciw

-

5 gtosow,

wstrzymujacych si?

-

2 glosy.

Przewodniczacy

Rady

Gminy

Psary

oznajmit,

iz

zostanie

rozwazona

propozyeja

przedstawiona przez Komisji Oswiaty, mianowicie 5 letni okres wynajmu lokalu biurowego
mieszczacego si? w budynku w Psarach, przy ul. Szkolnej 100. W wyniku gtosowania:
za przyjeciem uchwaly

-

6 glosow,

przeciw

-

5 gtosow,

wstrzymujacych si?

-

2 gtosy.

Uchwata zostata przyj?ta

- 6 gtosami ,,za". Uchwala Nr XXXIV/266/2009 Rady Gminy Psary

z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie wyrazenia zgody na wynajem na okres 5 lat lokalu biurowego
mieszczacego si? w budynku w Psarach przy ul. Szkolnej 100, stanowiacego wlasnosc gminy
-stanowi zaf^cznik nr 13 do nin. protokohi.

7.

Uchwalenia Statutu Zespolu Obslugi Szkol i Przedszkoli Gminy Psary.
Przewodniczacy Rady Gminy Psary poinformowal, iz radni otrzymali projekt uchwaty.

ZapytaL czy radni maja^ uwagi do przedstawionego projektu uchwaly. Wobec braku pytari,
przystapiono do glosowania. W wyniku glosowania:
zaprzyj?ciem uchwaly

-

13 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujacych si?

-

0 glos.

Uchwata zostala przyj?ta

- 13 glosami ,,za". Uchwata Nr XXXIV/267/2009 Rady Gminy Psary

z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespolu Obslugi Szkol i Przedszkoli Gminy
Psary- stanowi zalsjcznik nr 14.

8.

Ustalenia wysokosci oplat za swiadczenia w przedszkolach i oddzialach przedszkolnych
w szkotach podstawowych z terenu gminy Psary.
Gtos zabrala Pani Mirella Barariska - Sorn - Dyrektor Zespohi Obslugi Szkol i Przedszkoli,

ktora poinformowala, iz Cztonkowie Komisji Budzetu zaproponowali podniesienie oplaty za pobyt
dziecka w przedszkolu powyzej 5 godzin do 4,5%. Natomiast Cztonkowie Komisji Oswiaty byli
13

odmiennego zdania, aby oplata pozostala na poziomie 4,0%. Pani Dyrektor oswiadczyla, ze po
rozmowach z Paniami z przedszkoli, istnieje niebezpieczeiistwo, iz jesli oplata bedzie zbyt niska
(51 zl) to bye moze trzeba bedzie zmienic organizacj? pracy przedszkola, gdyz przy takiej
wysokosci oplaty, b?dzie duzo chetnych dzieci aby pozostac w przedszkolu dluzej niz 5 godzin.
Nadmienila, iz tailosc grup ktore funkejonuj^. od godziny 14:00 do 16:00 bye moze b?dzie musiala

ulec

zwi?kszeniu.

ponadwymiarowe

Wiaze

si?

to

z

nauczycielom.

kosztami,

Pani

gdyz

Dyrektor

trzeba

wyjasnila,

bedzie
iz

zaplacic

oplata

za

za

godziny

swiadczenia

w przedszkolach w porownaniu do innych gmin, jest niska. Dodala, iz nalezy si? zastanowic czy nie
nalezy przychylic si? do propozyeji Komisji Budzetu (podwyzszenie oplaty do 4,5%).
Przewodniczacy Rady poinformowal, iz radni podejma. decyzj? w glosowaniu dotyczacym
ustalenia wysokosci optat za swiadczenia w przedszkolach i oddziaiach przedszkolnych.

Pani Matgorzata Cieslik - Przewodniczaca Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy
przedstawita, iz Komisja w skladzie 7 osob zgtasza wniosek o przyj^cie powyzszej uchwaly
dotycza^cej zwi^kszenia stawki oplaty do 4,5%.
Pani Matgorzata Pasek - Zast^pca Przewodnicza^cego Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia
i Ochrony Srodowiska wystajiita z propozyeji pozostania przy stawce 4,0%.
Przewodniczacy Rady Gminy Psary przystapil do gtosowania odnosnie wniosku zgtoszonego
przez Komisj? Budzetu - stawka 4,5%. W wyniku gtosowania:
za przyjeciem wniosku

-

11 gfosow,

przeciw

-

2 gtosy,

wstrzymuj^cych si?

-

0 glosow.

Wniosek Komisji Oswiaty - stawka 4,0%. W wyniku glosowania:
za przyjeciem wniosku

-

2 glosy,

przeciw

-

11 glosow,

wstrzymuj^cych si?

-

0 glosow.

Przewodniczacy Rady Gminy poinformowat. iz zostat przeglosowany wniosek dotycza^cy

stawki 4,5%. Zarzajdzil glosowanie nad przyj?ciem projektu uchwaty w
wysokosci

oplat

za

swiadczenia w przedszkolach

i

sprawie ustalenia

oddzialach przedszkolnych w szkolach

podstawowych z terenu gminy Psary. W wyniku glosowania:
zaprzyj?ciem uchwaly

-

11 glosow,

przeciw

-

2 glosy,

wstrzymuja_cych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyj?ta

- 11 glosami ,,za". Uchwala Nr XXXIV/268/2009 Rady Gminy Psary

z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokosci oplat za swiadczenia w przedszkolach
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i oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych z terenu gminy Psary - zalacznik nr 15.
9.

Zasad udzielania i rozmiaru obnizek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin
zaj^c, o ktorych mowa w art.42 ust-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta
Nauczyciela nauczycielom, ktorym powierzono stanowiska kierownicze w
przedszkolach,szkofachpodstawowych,gimnazjum oraz zasad zwolnien z realizacji tych
zajee.

Przewodnicza^cy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica oznajmit, iz temat by! omawiany na
posiedzeniach Komisji. Zapytal, czy radni wnoszq. uwagi do przedstawionego projektu uchwaiy.

Wobec braku uwag, przystqpiono do giosowania. Przewodniczacy Rady przedstawii podstaw?
prawns uchwaiy, ktora wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Sla_skiego. W wyniku glosowania:
zaprzyj^ciem uchwafy

-

13 glosow,

przeciw

-

0 gfosow,

wstrzymujacych si?

-

0 glosow.

Uchwata zostala przyj^ta - 13 glosami ,,za". Uchwala Nr XXXIV/269/2009 Rady Gminy Psary
z dnia 26

sierpnia 2009r.

w sprawie zasad udzielania i

rozmiaru

obnizek

tygodniowego

obowiazkowego wymiaru godzin zaj^c, o ktorych mowa w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 roku -

Karta Nauczyciela nauczycielom, ktorym powierzono

stanowiska kierownicze

w przedszkolach, szkolach podstawowych,gimnazjum oraz zasad zwolnien z realizacji tych zaj^c -

stanowi zalacznik nr 16 do nin. protokoiu.
10.

Zmiany Uchwaiy Nr XXIX/227/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31 stycznia 2005 roku
w sprawie utworzenia rachunkow dochodow wlasnych oswiatowych jednostek
budzetowych.

Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady Gminy Psary oznajmii, iz radni otrzymali

projekt uchwaiy. Zapytal, czy radni maja^ uwagi do przedstawionego projektu uchwaiy. Wobec
braku zastrzezen przystapiono do glosowania. Przewodniczacy Rady przedstawii podstaw? prawna,
uchwaiy. W wyniku glosowania:
za przyj?ciem uchwaiy

-

13 glosow.

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujacych si§

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyje>

- 13 glosami ,,za". Uchwala Nr XXXIV/270/2009 Rady Gminy Psary

z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwaiy Nr XXIX/227/2005 Rady Gminy Psary z dma
31

stycznia 2005 roku w sprawie utworzenia rachunkow dochodow wlasnych oswiatowych

jednostek budzetowych - stanowi zalacznik nr 17.
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11.

Likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego
w Rudzie Slijskiej z siedzib^ przy ul. Lipa 2.

Przewodnicza^cy

Rady Gminy

Psary poinformowat,

iz przedstawione projekty uchwat

dotyczace likwidacji szpitala, przychodni budza^ wsrod radnych zdziwienie, gdyz czy uchwala
zostanie podjeta przez Rad?, czy tez nie, sprawa biegnie swoim torem. Nadmienit, iz z chwila^
zakonczenia

dzialalnosci

medycznej

Szpitala,

dalsze

nieprzerwane

udzielanie

swiadczeri

zdrowotnych zapewni spotka zo.o w organizacji ze 100% udziatem miasta Ruda Slaska, pn. Szpital
Miejski w Rudzie Sl^skiej. Przewodniczacy Rady zarzadzit glosowanie nad przyje_ciem uchwaty.
W wyniku glosowania:
za przyjeeiem uchwaty

-

12 glosow,

przeciw

-

0 gtosow,

wstrzymuja^cych si?

-

1 gtos.

Uchwata zostala przyjeta - 12 glosami ,,za". Uchwala Nr XXXIV/271/2009 Rady Gminy Psary
z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki

Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Slajskiej z siedziba_ przy ul. Lipa 2 - stanowi zahjcznik
ni 18.

12.

Likwidacji

Poradni

Specjalistycznej
Hepatologicznej
przy

ulicy

Otolaryngologicznej

nr
w

9

w

Sosnowcu

Przychodni

Hallera

5,

dla
przy

Rejonowo

ktore

dzieci

-

ullcy

w

Przychodni
Wawel

Specjalistycznej

stanowi^

jednostki

15
nr

Rejonowo
oraz

10

-

Poradni

w

Sosnowcu

organizacyjne

Zakladu

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu.
Przewodnicza^cy Rady Gminy Psary przedstawit, iz podstawa^ zlikwidowania Poradni byta

decyzja SOW NFZ o zaprzestaniu fmansowania poradni w aspekcie nowych wymagan NFZ.
Swiadczenia w

zakresie hepatologii

w miescie b^dzie

zapewniac Poradnia

Hepatologiczna

dzialajaca w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5, im. Swietej Barbary w Sosnowcu.
Opiek? w czasie otolaryngologii w miescie zapewni Poradnia Otolaryngologiczna dla dzieci
z

Centrum

Pediatrii

im.

Jana

Pawta

II,

przy

ul.

G.Zapolskiej

3,

a

takze

inne

poradnie

otolaryngologiczne funkcjonujace na terenie miasta. Przewodnicza_cy Rady zapytat, czy radni maja^

uwagi do przedstawionego projektu uchwaty. Wobec braku uwag przystapiono do gtosowania.
W wyniku gtosowania:
zaprzyj^ciem uchwaly

-

9 glosow,

przeciw

-

1 glos,

wstrzymujacych si$

-

3 glos.

Uchwala zostala przyjeta

- 9 glosami ,,za". Uchwala Nr XXXIV/272/2009 Rady Gminy Psary
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z dnia 26

sierpnia 2009r. w sprawie likwidacji

w Przychodni Rejonowo Hepatologicznej
przy

ulicy

w

Poradni Otolaryngologicznej

dla dzieci

Specjalistycznej nr 9 w Sosnowcu przy ulicy Wawel 15 oraz Poradni

Przychodni

Hallera

5,

Rejonowo
ktore

-

Specjalistycznej

stanowia.

jednostki

nr

10

w

Sosnowcu

organizacyjne

Zaktadu

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu - stanowi zalacznik nr 19.

13.

Likwidacji Pracowni cytologii w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 9
w Sosnowcu przy ulicy Wawel 15, ktora stanowi jednostkg organizacyjn^ Zakladu
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu.

Przewodniczacy Rady -

Pan Jacenty Kubica objasnil, iz pomieszczenia zajmowane przez

pracowni? zostang. zaadaptowane na potrzeby poradni ginekologicznej. Badania cytologiczne na
potrzeby pacjentow wykonywane be_da_ przez wyloniony w drodze konkursu ofert NZOZ Zaklad

Diagnostyki Patomorfologicznej w Sosnowcu, przy ul. Swoboda 8. W wyniku glosowania:
zaprzyje.ciem uchwaly

-

10 glosow,

przeciw

-

1 glos,

wstrzymujacych si?

-

2 glos.

Uchwala zostala przyje_ta - 10 glosami Mza". Uehwala Nr XXXIV/273/2009 Rady Gminy Psary
z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie likwidacji Pracowni cytologii w Przychodni Rejonowo -

Specjalistycznej nr 9 w Sosnowcu przy ulicy Wawel 15, ktora stanowi jednostk? organizacyjne
Zakladu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu - stanowi zahjcznik nr 20.
14.

Zmiany uchwary Nr XXXIII/255/2009 Rady Gminy Psary z dnia 24 czerwca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary na II
polrocze 2009r.

Przewodniczacy Rady Gminy Psary przedstawil, iz radni otrzymali projekt uchwaly. Dodal,

iz zmiana uchwaly dotyczy poszerzenia informacji o zakres kontroli. W wyniku glosowania:
zaprzyje.ciem uchwaly

-

13 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujq.cych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyjeta

- 13 glosami ,,za". Uchwala Nr XXXIV/274/2009 Rady Gminy Psary

z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII/255/2009 Rady Gminy Psary
z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Psary na II polrocze 2009r. - stanowi zalacznik nr 21 do nin. protokolu.

15.

Zaciajrnifcia pozyczki z WFOSiGW na dofinansowanie zadania

pn. ,,Budowa

wodochfgu gminnego Sarnow - Preczow".

Przewodniczacy Rady Gminy

Psary objasnil, iz projekt uchwaly byl omawiany

na
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posiedzeniach Komisji, gdzie Pani Skarbnik wyjasnila, iz pozyczka zaciqgnie_ta w WFOSiGW
stanowi 4%

odsetek rocznie.

Istnieje

rowniez

szansa na

cze_sciowe

umorzenie

pozyczki.

Przewodniczacy Rady Gminy Psary zapytala, czy radni majq. pytania. Wobec braku pytan,
przystapiono do glosowania. W wyniku glosowania:
zaprzyj?ciem uchwaly

-

13 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymuja^cych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyje> - 13 glosami ,,za". Uchwafa Nr XXXIV/275/2009 Rady Gminy Psary
z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zaci^gni^cia pozyczki z WFOSiGW na dofinansowanie zadania
pn. ,,Budowa wodociagu gminnego Sarnow - Preczow" - zal^cznik nr 22.
16.

Zmian w budzecie gminy na 2009r.

Przewodniczacy Rady - Pan Jacenty Kubica oznajmil, iz radni otrzymali projekt uchwaly.

Zapytal, czy sa^ pytania do przedstawionego projektu uchwaly. Wobec braku pytan, przystapiono do
gtosowania. Stan radnych wynosi 12 osob (sesj^ opuscila radna Magdalena Gdesz - Sobczak).
W wyniku glosowania:
zaprzyj?ciem uchwaly

-

9 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymuja_cych siq

-

3 glosow.

Uchwala zostala przyjeta

- 9 glosami ,,za". Uchwala Nr XXXIV/276/2009 Rady Gminy Psary

z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009r. - stanowi zalacznik nr 23.
Pkt.12. - Interpelacje i zapytania.
1.

Pani Agnieszka Borek:

- W imieniu mieszkaricow Brz^kowic Dolnych w strong ,,dzwonka" zwrocita si? z prosba^
0 wykoszenie prawej strony wjazdu przy drodze.
2.

Pan Jacenty Kubica:

- Interpelacja dotyczy ulicy Wspolnej (zalewisko). Nadraienil, iz na zebraniu wiejskim w Psarach

w ubieglym roku Pan Wojt obiecal, iz sprawa ta ruszy do przodu, poprzez doprowadzenie tej wody
do studzienek chtonnych be/lacych w posiadaniu wtasciciela domu znajduja^cego si? po przeciwnej
stronie.

Przewodniczacy

Rady

oznajmil,

iz

obecnie

zostalo

dosypane

troch?

ziemi

1 prawdopodobnie wtasciciel zabezpiecza si? przed wi^kszq. wod% Dodal, iz aktualnie jest sucho
i nic si? w tej kwestii nie dzieje.
- Kolejna kwestia dotyczy budowy chodnika przy ul. Zwyci?stwa. Oznajmif. iz przy kosciele
znajduje si? pot?zny row.

- Przewodniczacy Rady powrocil do tematu BIP-u, gdzie w okresie mi?dzysesyjnym zglosil
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interpelacj?, aby protokoty przedstawiane na stronie intemetowej Urz?du Gminy nie zawieraty
podpisow radnych, a byly podpisywane z imienia i nazwiska. Oswiadczyl, iz tak jest to czynione
w sasiednich gminach, m.in. w Dabrowie Gorniczej, Piekarach Slajskich. Przewodnicza^cy Rady

jako przyklad podal protokol pokontrolny przedstawiony przez RIO, gdzie zostal on umieszczony
na stronie intemetowej i posiada tylko nr pisma,a Komisja Rewizyjna otrzymata powyzszy

dokument w oryginale i w takim kierunku takie dziatanie powinno zmierzac.
3.

Pan Jacek Gwozdz:

- W imieniu mieszkaricow Strzyzowic, ulicy 1-go Maja (przy przystanku autobusowego) zwrocil si?
z prosbq. o zainstalowanie tablicy ogloszen, aby mieszkancy na ,,koiicu ulicy" mieli mozliwosc
wgladu takich ogloszen.

Pan Marian Koziei - Wojt Gminy Psary odpowiedzial na zadane interpelacje przez radnych.
Ad. 1 - Pan Wojt odpowiedzial, iz w najblizszym czasie zostanie wykoszone pobocze.

Ad.2. - Odnosnie interpelacji zgtoszonej przez Przewodnicza_cego Rady, a dotycz^cej ul. Wspolnej
temat bedzie monitowany. Jesli chodzi o rowy, to mialo miejsce spotkanie z projektantem
i z Wojewodzkim Zarza^dem Drog, ktory realizuje powyzsze zadanie. Pan Wojt wyjasnil, iz rowy sa^
za gt^bokie, gdzie po zgtaszanych interwencjacb projektant przystat pismo, ze gt^bokosci mieszcza^
si^ w granicach normy i nie ma potrzeby robienia tarn barier. Dodat, iz jestesmy innego zdania,
gdzie Wojewodzki Zarza^d Drog obiecat, iz na pewnej cz^sci gdzie znajdujq. si? najgl?bsze rowy,
wydadza, srodki na bariery zabezpieczajace. Pan Wojt oznajmil, iz jest to stuszna uwaga i zwrocil
si? z prosbaj aby Rada wystosowala pismo interweniuja^ce do Wojewodzkiego Zarz^du Drog.
Pan Wojt zlozyl przeprosiny, iz pojawily si^ pytania co do dalszego odcinka - zakr?ty, gdzie
na dzieii dzisiejszy zostaty wyci^te drzewa. Dodat, iz niejednokrotnie sprawa byta poruszana do
Wojewodzkiego Zarz^du Drog, gdzie uzyskano odpowiedz, iz przetarg jest ogtoszony na cate
zadanie. Pan Wojt wyjasnil, iz okazato si?, ze fragment ten, zostat pomini?ty w przetargu, z uwagi
na pertraktacje z koleja_. Nadmienit, iz zostai wystosowany protest do Marszalka Wojewodztwa
Sla^skiego, iz wprowadzajq. w bta^d takimi dzialaniami. Pan Wojt oznajmit, iz zadanie to, b?dzie
realizowane w terminie pozniejszym.
Ad.3. - Pan Wojt odpowiedzial, iz w najblizszym czasie zostanie wykonana tablica na koricu
ul. 1 Maja w Strzyzowicach.

Pan Wojt poinformowai, iz aktualnie trwa wymiana tablic metalowych na tablice drewniane,
gdzie w wielu sotectwach zostaly one zainstalowane.
Pkt. 13.- Wolne wnioski.
1.

Pan Marian Sobieraj - soltys solectwa Gora Siewierska:
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- Zwrocii si? z prosba_ do Pana Wojta o poparcie pisma, ktore zostalo wystosowane do powiatu
b?dzinskiego w sprawie chodnikow.

Pan Marian Koziel - Wojt Gminy Psary odpowiedzial, iz jest po rozmowie z Panem Starosta_

i prawdopodobnie w biezacym roku nie zostanie srodkow fmansowych na wykonanie projektow.
OznajmU, iz Starosta B?dziiiski obiecal, iz jesli pojawi si? rezerwa finansowa w biezacym roku to
zostanie zlecone wykonanie projektow, jesli nie to be_dzie si? staral wtaczyc to zadanie w projekt
budzetu na rok nastepny.

Przewodniczacy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica przedstawi*, iz cze_sc pism, ktore
wplyne_ly do Biura Rady zostato omowionych na Komisji Budzetu oraz Komisji Oswiaty. Skargi,

ktore wplynejy, zostaly przeslane do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Katowicach,
cz?sc pism jest w trakcie zalatwiania.

Przewodniczacy Rady poinformowai, iz do rozpatrzenia pozostala skarga Panstwa Lorenc,
ktora b?dzie rozpatrywana na najblizszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
Pan Jacek Gwozdz - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej

oznajmit, iz w zwiazku

z zachowaniem terminow, wystajail z propozycja_ aby odpowiedziec na skarge, tak jak
w poprzednim pismie, z uwagi na toczace si? post^powanie w Samorzadowym Kolegium

Odwotawczym. Nadmienii, iz Komisja Rewizyjna planuje odbyc swqje posiedzenie w dniu 21
wrzesnia br.

Przewodniczacy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica oswiadczyl, iz Radca Prawny zapozna

si? z trescia_ pisma i zostanie podj?ta stosowna decyzja. Poinformowal, iz Pani Mirella Baraiiska Sorn - Dyrektor Zespotu Obslugi skierowala pismo pt. ,,radosna szkola", ktory przedstawia budowy
placu zabaw, wzbogacania jednostek oswiatowych do pomocy naukowej. Dodal, iz Pani Dyrektor
poinforrauje, czy Gmina b?dzie z tego programu korzystafa.
Pkt. 14. - Zakonczenie obrad.

Wobec wyczerpania porza_dku obrad Przewodniczacy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica slowami:
,,Zamykam XXXIV Sesj? Rady Gminy Psary"

zakoiiczyJ obrady, dzi^kuj^c wszystkim za przybycie oraz przyshmie pozdrowieri wakacyjnych.

Jacenty Kubica
Prolokot sporz^dzila:
Ka!arz>Tia Mueha
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Wykaz zalacznikow:

Zah}cznik Nr 1, 2 - Lista obecnosci radnych i gosci.

Zalacznik Nr 3- Informacja z dzialalnosci Wojta Gminy Psary w okresie mie_dzysesyjnym.

Zalacznik Nr 4 - Sci^galnosc podatkow za I polrocze 2009r.
Zabjcznik Nr 5 - Ocena pracy ZGK za I polrocze 2009r.
Zalqcznik Nr 6 - Stopien realizacji programu usuwania azbestu w gminie .

Zalacznik Nr 7- Funkcjonowanie komunikacji pasazerskiej na terenie Gminy Psary
Zafctcznik Nr 8 - Uchwaia Nr XXXIV/261/2009 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2009r

w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Bedziiiskim

Zaiacznik Nr 9 - Uchwaia Nr XXXIV/262/2009 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie podj?cia dzialan zmierzajacych do aplikowania o srodki finansowe na budowe
szerokopasmowego
Intemetu
w
ramach
Programu
Rozwoju
Subregionow
-

projekt
Powiat

pn. ,,Rozwoj
Bedzinski"

Spoleczeiistwa Informacyjnego
Dziafanie
2.1
-

w Zagl?biu
Infrastruktura

Inrormacyjnego, Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Slaskiego.

Dabrowskim Spoleczeristwa

Zalacznik Nr 10 - Uchwaia Nr XXXIV/263/2009 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2009r
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomosci ozn. nr dzialki 1422/14 polozonei

w Mahnowicach przy ul. Strumycznej.

Zabtcznik Nr 11 - Uchwaia Nr XXXIV/264/2009 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2009r
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomosci ozn. nr dzialki 1414/2 polozonei

w Malinowicach.

Zalacznik Nr 12 - Uchwaia Nr XXXIV/265/2009 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2009r

w sprawie wyrazenia zgody na wynajem na okres 10 miesiecy pomieszczeii kuchni i cze_sci

stolowki mieszczacych sie w budynku Szkoly Podstawowej w Grodkowie, stanowiacych wfasnosc

gminy.

Zal^cznik Nr 13 - Uchwaia Nr XXXIV/266/2009 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie wyrazenia 2gody na wynajem na okres 5 lat lokalu biurowego mieszczacego sie.
w budynku w Psarach przy ul. Szkolnej 100, stanowiacego wtasnosc gminy.

Zalacznik Nr 14 - Uchwaia Nr XXXIV/267/2009 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2009r

w

sprawie

Psary.

uchwalenia

Statutu

Zespolu

Obslugi

Szkol

i

Przedszkoli

Gminy

Zalaranik Nr 15 - Uchwaia Nr XXXIV/268/2009 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2009r
w sprawie ustalenia wysokosci oplat za swiadczenia w przedszkolach i oddzialach przedszkolnych

w szkolach podstawowych z terenu gminy Psary.

Zalacznik Nr 16 - Uchwaia Nr XXXIV/269/2009 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obnizek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin

zaje_c, o ktorych mowa w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela

nauczycielom, ktorym powierzono stanowiska kierownicze w
podstawowych, gimnazjum oraz zasad zwolnieii z realizacji tych zaje_c.

przedszkolach,

szkolach

Zalqcznik Nr 17 - Uchwaia Nr XXXIV/270/2009 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2009r

w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXIX/227/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31 stycznia 2005 roku
w sprawie utworzema rachunkow dochodow wlasnych oswiatowych jednostek budzetowych

Zalacznik Nr 18 - Uchwaia Nr XXXIV/271/2009 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2009r.
w sprawie hkwidacji Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego

w Rudzie Slaskiej z siedzib^przy ul. Lipa 2.

Zaiacznik Nr 19 - Uchwaia Nr XXXIV/272/2009 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2009r

w sprawie likwidacji Poradni Otolaryngologicznej dla dzieci w Przychodni Rejonowo Specjahstycznej
nr
9
w
Sosnowcu
przy
ulicy
Wawel
15
oraz
Poradni
Hepatologicznej w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 10 w Sosnowcu
przy
ulicy
Hailera
5,
ktore
stanowia,
jednostki
organizacyjne
Zakladu
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LecznictwaAmbulatoryjnego w Sosnowcu.

Zal^cznik Nr 20 - UchwaJa Nr XXXIV/2 73/2009 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2009r.
w sprawie likwidacji Pracowni cytologii w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 9
w Sosnowcu przy ulicy Wawel 15, ktora stanowi jednostke. organizacyjna_ Zakladu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Sosnowcu.

Zalqcznik Nr 21 - Uchwala Nr XXXIV/274/2009 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIH/255/2009 Rady Gminy Psary z dnia 24 czerwca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary na II polrocze 2009r.
Zafcjcznik Nr 22 - Uchwala Nr XXXIV/275/2009 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2009r.
w sprawie zacia^niecia pozyczki z WFOSiGW na dofmansowanie zadania pn. ,,Budowa wodoci^gu
gminnego Samow - Preczow".

Zalacznik Nr 23 - Uchwala Nr XXXIV/2 76/2009 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009r.
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