RADA GMIMY FSARY

42-512 Psary, ul Malinowicka 4
ROIV-0052-8/09

Protokof nr XXXV/09
z sesji Rady Gminy Psary

w dniu 24 wrzesnia 2009r.

XXXV Sesja Rady Gminy Psary odbyta si? w Gminnym Osrodku Kultury w Sarnowie.
Sesjarozpoczehisie_ogodz. 13:00 i trwata do godz. 16:05.

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

Pan Marian Koziel,

Zastepca Wojta

.

Pan

Skarbnik Gminy

.

zaproszeni goscie:

PaniHalinaCzapla

.

Naczelnjk
i Polityki Spolecznej

Starostwa Powiatowego
w B^dzinie,

przedstawiciel Posta na Sejm RP Waldemara Andzel

-

Pan Jaroslaw Burzawa.

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

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

rozpocz^t obrady. W momencie otwarcia obrad w sesji brato udzial 13 radnych (nieobecna radna
Malgorzata Majer, radny Jaroslaw Klimczyk).

Przewodniczacy stwierdzil prawomocnosc obrad - listy obecnosci radnych oraz gosci stanowia,
zal^czniki nr 1 i 2 do nin. protokohi.

Pkt 2. - Przviecie porzadku obrad.

Przewodniczacy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica oznajmil, iz porza_dek sesji byt
wywieszony na tablicach ogloszeri oraz na stronie internetowej Urze> Gminy. Przewodniczacy

Rady

Gminy

zapytal,

czy

radni

wnosza,

uwagi

do

przedstawionego

porzadku

obrad.

Przewodniczapy zarzadzil glosowanie odnosnie przyj^cia porzadku obrad. W wyniku glosowania:
za przyj?ciem porzadku obrad

-

13 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujqcych si§

-

0 glosow.

Porzadek obrad zostal przyjety - 3 3 glosami ,,za".
Przewodniczacy Rady przedstawil porzadek obrad XXXV sesji Rady Gminy Psary:
1.

Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocnosci obrad.

2.
3.

Przyj^cie porzadku obrad.
Przyjecie protokoiu z XXXIV Sesji Rady Gminy Psary.

4.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

5.

Informacja z dzialalnosci Wojta Gminy Psary w okresie mie_dzysesyjnym.

6.

Ocena wykonania budzetu za I polrocze 2009r.

7.

Post^p prac nad przygotowaniem projektow dotyczapych budowy i wymiany nawierzchni
drog oraz chodnikow w gminie.

8.

Przebieg prac termomodernizacyjnych na obiektach gminnych.

9.

Dziatania proekologiczne gminy w ochronie wod, lasow i powietrza.

10.
11.

Informacja o ztozonych oswiadczeniach majq.tkowych Wojta Gminy Psary.
Informacja o ztozonych oswiadczeniach majatkowych przez radnych.

12.

Podj?cie uchwal Rady Gminy Psary w sprawie:

1)

Sprzedazy

nieruchomoscl

niezabudowanych

w

Dabiu

Chrobakowym

stanowig.cych zasob gminny.

2)

Zmiany Uchwaty Nr XXX/226/2009 Rady Gminy Psary z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie ustanowienia stypendium Wojta Gminy Psary dla najzdolniejszych
uczniow oraz okreslenia zasad jego przyznawania.

3)

Cz?sciowego przeksztalcenia Powiatowego Zespotu Zakladow Opieki Zdrowotnej
z

4)

siedziba_

w

B^dzinie

poprzez

likwidacj?

Oddziaiu

Pediatrycznego

zlokalizowanego w Czeladzi, przy ul. Szpitalnej 40.

Cze^ciowego przeksztalcenia Powiatowego Zespohi ZakJadow Opieki Zdrowotnej
z siedziba^ w Bedzinie poprzez likwidacj? Oddziatu Chirurgii Ogolnej A
zlokalizowanego w Bedzinie przy ul. Malachowskiego 12.

5)

Cze^ciowego przeksztalcenia Powiatowego Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej
z siedziba^ w Bedzinie poprzez likwidacj? Punktu chemioterapii zlokalizowanego

6)

w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40.
Czesciowego przeksztalcenia Powiatowego Zespoiu Zakladow Opieki Zdrowotnej

z siedziba. w Bedzinie poprzez Hkwidacj^ Oddziaiu Chorob Wewnetrznych A i B
zlokalizowanych w Bedzinie przy ul. Malachowskiego 12.

7)

Zaciaj>ni?cia kredytu dlugoterminowego na sfinansowanie zadania pn. ,,Budowa
drog dojazdowych do dzialek w Gorze Siewierskiej tzw. czerwony kamien.

8)

Zmian w budzecie gminy na 2009r.

13.

Interpelacje i zapytania.

14.

Wolne wnioski.

15.

Zakoiiczenie obrad.

Pkt3. - Priyjecieprotokolu z XXXIVsesii Radv Gminy Psarv.
Przewodniczacy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica zapytal, czy radni maja_ uwagi do

protokohi z XXXIV Sesji Rady Gminy Psary. Oznajmil, iz za przygotowanie, zatwierdzenie
protokotu odpowiedzialny jest Przewodniczacy spotkania - Przewodniczacy Rady i protokolant.
Przedstawil swoje uwagi do protokolu z XXXIV sesji, ktore przedstawiaja^ sie. nastejujaco.
Na str.6 w pkt. 6 - sciqgalnosc podatkow za I polrocze 2009r., w tresci sprawozdania mamy taka_

wersje. ,,nadmienil,

iz w

informacji

zostala zawarta wiadomosc na temat podatku od

nieruchomosci". Proponowaiem wprowadzenie poprawki - ,,nadmienit, iz w informacji zostala
zawarta wiadomosc na temat scizjgalnosci podatku od nieruchomosci". Druga sprawa - Pani
Naczelnik Jadwiga Zie_ba wypowiadata si? na temat korzysci plynacych z zainstalowania
szerokopasmowego interaetu na terenie gminy Psary i jej intencja. byio, ze wprowadzenie tego
systemu pozwoli na zwiekszenie podatku w gminie bez zwiekszania stawki podatkowej, bez
podnoszenia oplat. Napisane jest w ten sposob ,,zainstalowana zostanie dodatkowa baza danych
ktore b?da^ niezbe_dne gminie do prawidlowego funkcjonowania; uscislenia systemu podatkowego
bez wzrostu stawki podatkowej". Proponowana wersja brzmi ,,uscislenia systemu podatkowego,
a tym samym wzrostu podatku, bez wzrostu stawki podatkowej". Na stronie 8 poprawka literowa.

Widnieje zapis ,,istnieje", be_dzie ,,istnieja_". Mowa jest o tym, ze ,,istnieje 1143 budynki". Na stronie
10 brakuje litery ,,a" w wyrazie ,,nadmienila". Mianowicie ,,nadmienila, iz jednym z elementow

zwalczajacych kryzys rzadu jest budowanie szerokopasmowego intemetu". Przez zbudowanie
systemu szerokopasmowego, rzad nie zwalczy kryzysu. Rowniez brakuje tlumaczenia (na str.12)
Pana Jacka Gwozdzia, gdy glosowany byl projekt uchwaly o wydzierzawieniu na okres 5 lat

budynku przy ul. Szkolnej. Widnieje zapis ,,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". Po przesluchaniu
nagrania dopisano - iz ,,Pan Jacek Gwozdz dodal, iz paiistwo Sorn, ktorzy prowadza, dzialalnosc
gospodarcza_ s% mieszkancami naszej gminy. wykonuja. dokumentacje projektowe dla naszych
mieszkaiicow, stad Komisja uznala, ze powinno utrzymac si? okres 5 letni wynajmu lokalu
biurowego, tak jak zostal on przedstawiony w projekcie uchwaly". Kolejna poprawka dotyczy

zapisu na stronie 16 w pkt 11 ppkt 11 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakladu
Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Slaskiej z siedziba, przy ul. Lipa 2. Mianowicie
w protokole widnieje zapis, iz

,,Przewodniczacy Rady Gminy poinformowai, iz przedstawione

projekty uchwal dotycz^ce likwidacji szpitala, przychodni budza_ wsrod radnych

zdziwieme".

Poprawka ta, dotyczy umieszczenia ,,przecinka" za slowem przychodni. Nastepna uwaga do
protokolu dotyczy interpelcji zgloszonej przez Pania, Agnieszk? Borek. Zapis brzmi: ,,w imieniu
mieszkancow Brzekowic Dolnych w stron? dzwonka zwrocita sie_ z prosb^ o wykoszenie prawej
strony wjazdu przy drodze". Jestem przekonany, iz Pani Agnieszka Borek chciala powiedziec, iz
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,,w imieniu mieszkaricow Brz?kowic Dolnych zwraca si? z prosba^ o wykoszenie prawej strony
wjazdu przy drodze w strong ,,dzwonka". Rowniez moja interpelcja dotyczacq. budowy chodnika

przy ul. Zwyci?stwa, gdzie powiedzialem, iz ,jest to pottjzny wawoz", a nie row. Na stronie 19
protokolu w wypowiedzi Pana Jacka Gwozdzia poprawka literacka, dotyczaea zapisu ,,przy
przystanku autobusowego", gdzie powinno brzmiec ,,przy przystanku autobusowym". Kolejna
poprawka dotyczy rowniez zapisu na stronie 19, gdzie Pan Wojt po moim zapytaniu, odpowiada
,,Pan Wojt ztozy* przeprosiny, iz pojawily si? pytania co do dalszego odcinka - zakr?ty, gdzie na

dzien dzisiejszy zostaly wyci?te drzewa". Pan Wojt na pewno chciat powiedziec, iz ,,Pan Wojt
zlozyl przeprosiny, ze pojawity si? pytania co do dalszego przebiegu chodnika na odcinku
,,zakr?ty", gdzie na dzieri dzisiejszy nie zostaly wyci?te drzewa". Pani Mirella Baranska - Sorn
skierowala pismo pt. ,,radosna szkola", ktory przedstawia budowy placu zabaw, wzbogacenie
jednostek oswiatowych do pomocy naukowej'\ Wprowadzenie poprawki w zapisie, iz ,,skierowala

pismo informacyjne do Rady pt. ,,radosna szkoJa", ktora przedstawia m.in. mozliwosci wsparcia
budowy placow zabaw, wzbogacenie jednostek oswiatowych w pomoce naukowe".

Przewodnicza^cy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica zwrocil si? z prosba, o wycofanie
protokotu z porzadku obrad i naniesienie poprawek. Protokot zostanie poddany pod glosowanie na
nast^pnej sesji- Przewodnicza^cy Rady zapytal, czy radni maj^. inne zdanie na ten temat. Radni nie
wniesli uwag. Zarzadzil glosowanie w sprawie oddalenia protokolu z poprzedniej sesji i naniesienia
w nim poprawek. W wyniku glosowania:
zaprzyj?ciem wniosku

-

13 gtosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymuj^cych si?

-

0 glosow.

Protokol z XXXIV sesji Rady Gminy Psary zostal wycofany z porzadku obrad 13 glosami ,,za".
Pkt.4. - Odpowiedzi na interpelacie i zapvtania.

Przewodniczacy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica oznajmit, iz na cz?sc odpowiedzi
radnych, Pan Wojt udzielil odpowiedzi na ostatniej sesji, cz?sc zostaia przekazana pisemnie.

Zapytal, czy ktos wnosi uwagi do udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Wobec braku
pytan i zastrzezen przystapiono do omawiania kolejnego punktu porzadku obrad sesji.

Pkt.5. - Informacia z dzialalnosci Wd'rta Gminv Psarv w okresie miedzvsesv'mvm.
Wojt Gminy Psary - Marian Koziel przedlozyl Radzie informacj? nt. swojej dzialalnosci
w okresie mi?dzysesyjnym - ktora stanowi zal^cznik nr 3 do nin. protokohi. Poinformowat, iz jesli
chodzi o zakonczenie wymiany przyla^czy wodomierzowych na ul. Bocznej w Strzyzowicach, to

podejmowane sq. czynnosci, aby utwardzic drog? po remoncie. Przewodniczacy Rady zapytal czy
ktos ma pytania do przedstawionego sprawozdania. Wobec braku pytan przystajiono do kolejnego
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punktu porzadku obrad sesji

Pkt.6. - Ocena wvkonania budzetu za I poirocze 2009r.
Przewodniczacy Rady Gminy Psary oswiadczyl, iz radni uzyskali informacj? - zarzadzenie
Pana Wojta (zafycznik nr 4 do nin. protokoiu), ktore rowniez zostalo przeslane do Regionalnej
Izby Obrachunkowej

o przebiegu wykonania budzetu Gminy za I poirocze 2009r. Zostaiy

przedstawione m.in. wartosci inwestycji gminnych, informacja nt. podatku. Przewodniczacy Rady
dodal, iz w szczegolowy sposob zostaiy przedstawione wydatki zwiazane z placami w szkolach,

przedsi^wzi^ciami.

W

sprawozdaniu

rowniez

zostala

przedstawiona

data

wykonania

poszczegolnych inwestycji. Przewodniczacy Rady oznajmil, iz wykonanie budzetu gminy wynosi
ponad 50% w zakresie miesi?cy ktore uplynejy. W niektorych przypadkach wykonanie budzetu jest
mniejsze, wynika to z przekazywania pieni?dzy, czy doplywu pienie_dzy z Urze^du Skarbowego.

Dodal, iz wykonanie budzetu za I poirocze 2009r. bylo szczegolowo omawiane na posiedzeniach

komisji. Przewodniczacy zapytat, czy radni maja^uwagi do przedlozonej informacji. Wobec braku
pytan, przystajiono do kolejnego tematu.

Pkt.7.- Postyp prac mid przygotowaniem projektow dotyczqcych budowy i wymiany
nawierzchni drog oraz chodnikow w gminie.
Przewodniczacy Rady Gminy Psary oznajmil, iz radni otrzymali informacja na w/w temat
(zalqcznik nr 5 do nin. protokolu). Nadmienil, iz zostaty przedstawione informacje dotycz^ce
opracowania dokumentacji budowy drogi na ul. Granicznej. Projekt zostat wykonany, dtugosc drogi

wynosi 2600 mb. Wykonanie nastapi od ul. Belnej do granicy miasta Wojkowice. Przewodniczacy
poinformowat, iz projekt zostal ztozony w Starostwie Powiatowym w B^dzinie. Kolejna informacja
zawarta w materiale dotyczy projektow, ktore sej. przygotowywane na remont nawierzchni

ul. Belnej, ul. Reymonta w Psarach, przebudow? wraz z dobudowa^ nawierzchni ul. Kasztanowej
w Psarach. Przewodniczacy Rady poinformowal, iz na posiedzeniu Komisji Oswiaty, Kultury,
Zdrowia i Ochrony Srodowiska radni uslyszeli, iz na te 3 zadania zostat juz wyloniony wykonawca
projektu. Dodal, iz projekt b^dzie wykonywany w przedziale czasu, od 6 - 10 miesi^cy. W zakresie
planowanych zadan przez PZD z/s w Rogozniku dot. projektow budowy i wymiany nawierzchni
drog i chodnikow przy drogach powiatowych znajduj^cych si$ na terenie gminy, przygotowywane

s^. dokumentacje: przebudowy drogi powiatowej ul. Grodkowskiej w Psarach, przebudowy drogi
powiatowej ul. Wiejskiej w Sarnowie (etap I), przebudowy drogi powiatowej ul. Wiejskiej
w Malinowicach (etap I). Przewodniczacy Rady zapytat, czy radni maja, pytania do przedlozonej
informacji.

Glos zabral Pan Jacek Gwozdz, ktory zadal pytanie na temat 3 zadan, ktore zostaiy

przedstawione

w

materiale.

Zapytat,

czy

przedstawione

koszty

dotyczq.

kosztow remontu

i przebudowy, czy sa_ to koszty dokumentacji.

Pan Marian Koziel - Wojt Gminy Psary wyjasntt, iz przedstawione koszty dotycza_
dokumentacji.

Przewodniczacy Rady Gminy Psary zapytal, czy radni maja^ uwagi do teraatu. Radni nie
wniesli zastrzezen.

Pkt.8. - Przebiegprac termomodernizacvjnvch na obiektach gminnvch.
Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady Gminy Psary poinformowat, iz radni otrzymali
informacje_ nt. przebiegu prac termomodernizacyjnych (zal^cznik nr 6 do nin.

protokolu).

W zestawieniu zostal podany zakres prac, ktory zostat wykonany w Gminnym Osrodku Kultury
w Sarnowie.

Pan Wojt uzupelnil informacje, iz w przedlozonym materiale nie zostala ujeta informacja, iz

w jeszcze jednym obiekcie wykonywane sa^ prace termomodernizacyjne. Jest to obiekt przy remizie
OSP Psary, gdzie prace wykonywane sa^ przez brygade. z Urze.du. Pan Wojt nadmienil, iz Urzad
Gminy przeznacza srodki finansowe na materialy. Wobec braku pytan, przystapiono do kolejnego
tematu.

Pkt.9. - Dzialania proekologiczne gminy w ochronie wod. lasow ipowietna.
Przewodniczacy Rady Gminy Psary poinformowat, iz radni uzyskali informacj? (zalqcznik

or 7 do nin. protokotu) na temat dziaiaii proekologicznych, jakie srodki finansowe udalo si§
pozyskac np. na usuwanie azbestu, utylizacj^ odpadow azbestowych. W informacji zostata zawarta
wzmianka, ze do ,,programu likwidacji wyrobow azbestowych" zostato zakwalifikowanych 105
wnioskow. Prace b^d^. kontynuowane w latach nast^pnych, jezeli tylko b?d% na to srodki finansowe.

Pkt.10. - Informacja o zlozonych oswiadczeniach majqtkowych Woita Gminv Psarv.
Wojt Gminy Psary przedstawif informacj? o zbzonych oswiadczeniach majatkowych
(zal^cznik nr 8 do nin. protokotu). Poinformowal, iz zgodnie z art. 24 ust.l ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz^dzie gminnym: radny, Wojt Gminy Psary, Zast?pca Wojta, Sekretarz Gminy,

Skarbnik Gminy, Kierownik jednostki organizacyjnej Gminy, osoba zarzadzajaca, czlonek organu
zarza^dzaj^cego gminna^ osoba^ prawna^ osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu Wojta sa^
zobowiqzani do ziozenia oswiadczenia o swoim stanie majatkowym. Pan Wojt oswiadczyt, iz osoby

te, zlozyty oswiadczenia majatkowe w ustawowym terminie, tj., do dnia 30 kwietnia br., natomiast
oswiadczenie majatkowe Wojta zostato przekazane Wojewodzie w dniu 29 kwietnia br.

Pkt. 11. - Informacia o zlozonvch oswiadczeniach maiatkowvch przez radnvch.
Przewodniczacy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica przedstawil informacj? nt.

zlozonych oswiadczeniach majatkowych przez radnych (zalijcznik nr 9 do nin. protokohi).

Nadmienil, iz radni skladaja^ oswiadczenia majatkowe Przewodniczacemu Rady, Przewodniczacy
Rady - Wojewodzie. Dodal, iz po dokonaniu anaiizy oswiadczen majatkowych nie stwierdzii
nieprawidlowosci. Przewodniczacy Rady oznajmil, iz zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o samorzadzie
gminnym, jeden egzemplarz oswiadczenia majatkowego wraz z kopia^ zeznania o wysokosci
osiajmie.tego dochodu w roku podatkowym 2008 (PIT) zostal przekazany do Urzedu Skarbowego
w Bedzinie. Drugi egzemplarz oswiadczenia majatkowego wraz z zalacznikami i kopia^ zeznania
o wysokosci osia^nietego dochodu zostal przekazany Wojtowi Gminy.

Pkt.12. - Podiecie uchwalRadv Gminv Psarv w sprawie:
1)

Sprzedaiy nieruchomosci niezabudowanych w Dqbiu Chrobakowytn stanowiqcych zasob
gminny.

Przewodniczacy Rady zapytat, czy radni maja_uwagi do przedstawionego projektu uchwaiy.
Gtos zabral Pan Jaroslaw Klimczyk, ktory zapytat, dlaczego Pan Wojt na zebraniu wiejskim
wiedzac o takim zamiarze sprzedazy, nie przekazai takiej informacji mieszkaiicom. Drugie pytanie
brzmi dlaczego nie ma takiej inwestycji ujetej w planie zagospodarowania przestrzennego, studium.

Pan Jaroslaw Klimczyk oznajmil, iz obszary, na ktorej jest jakakolwiek produkcja, np. hodowla kur,
jest zaznaczona odpowiednim kolorem. Nadmienil, iz tej inwestycji, gdzie w uzasadnieniu pisze, iz
ma bye to przeznaczone pod ,,hodowl? koni" nie ma w studium. Pan Jaroslaw Klimczyk oznajmii,
iz gdyby ta inwestyeja byta uj?ta w planie zagospodarowania przestrzennego, to wzroslaby wartosc

ziemi. Dodai, iz wiaze si? to z tym, iz jesli zostanie sprzedana ziemia jako teren rolny, to Pan Wojt
bedzie musiat wydac pozwolenie na budowe_. Jezeli Gmina zaklada sprzedaz pod cele ,,rolnicze"ale
z produkcja^ to winna jest zapisac takie zatozenie w planie zagospodarowania przestrzennego. Pan

Jaroslaw Klimczyk zapytal, dlaczego takiego zalozenia nie ma. Kolejne pytanie: czy Gmina wie,
czy be-dzie to hodowla czy stadnina. Oswiadczyt, iz w projekcie uchwaiy widnieje zapis, iz bedzie
to przeznaczone pod hodowl? koni. Hodowla koni be_dzie zalezata od wlasciciela hodowli, gdzie
albo bedzie znajdowal si? tarn porzadek, albo fetor. Pan Jaroslaw Klimczyk dodal, iz wszystko
b?dzie zalezec od przyszlego wlasciciela. Zaznaczyl, iz hodowla konia b^dzie bezposrednio

graniczyla z mieszkancami wsi. Nadmienil, iz osoba ktora zamierza nabyc ten teren jest wloskiego
pochodzenia, ,,a nie jest to zadna^ tajemnica^ ze konie sa^ zwierzetami rzeznymi, ch^tnie
spozywanymi we Wtoszech". Jezeli taka hodowla powstanie, to wiaze si? to rowniez z transportem

koni. Zapytal, ,jak tarn wjedzie tir". Pan Jaroslaw Klimczyk poinformowal, iz jest tarn droga polna,
nie utwardzona do posesji. Wspomnial, tez o mediach, gdzie tam nie ma drogi, wody, gazu, swiatta,
gdzie taki obowiazek b?dzie ciazyl na Gminie. Kolejne pytanie, czy Gmina oszacowaia plynace
z takiego rozwiazania korzysci. Pan Jaroslaw Klimczyk oznajmil, iz jest taki zwyczaj, iz w tym

solectwie gdzie si§ cos sprzedaje, to solectwo z tego ,,cos ma". Zapytal, czy jesli zostalaby
sprzedana tarn ziemia, co moze zyskac solectwo Dabie.

Pan Marian Koziel - Wojt Gminy Psary wyjasnil, iz rozumie obawy radnego Jaroslawa
Klimczyka. Pytania sa^ sluszne. Pan Wojt odpowiedziai na zadane wczesniej pytania. Oznajmil, iz
jesli chodzi o fakt, iz nie informowal o tym przedsie_wzi?ciu na zebraniu wiejskim w Dabiu, to
w tym czasie, nie bylo od tej osoby informacji, iz podtrzymuje swoje stanowisko. Pan Wojt
oswiadczyl, iz rowniez posiada pewne watpliwosci, gdyz tez nie chce sprzedac zadnego majatku,

aby Gmina z tego nie miata korzysci. Przedstawil geneze_ projektu uchwaty, wyjasniajac, ze zglosiia
si? osoba wloskiego pochodzenia, mieszkajaca w Be_dzinie z propozycjq. kupna terenu ,,pod tzw.
sypialnie. dla koni". Pan Wojt objasnil temu cztowiekowi, iz Gmina posiada taki grunt. Nadmienil,
iz na pewno takzj. inforraacj? przekazalby mieszkaricom, gdyby byta pewnosc, ze dojdzie to do
skutku. Pan Wojt przedstawil, iz bardzo siuszne sa_ pytania radnego Jaroslawa Klimczyka, gdyz
rowniez je posiada. Objasnil, iz nie moze sprzedac gruntu bez przetargu i nie ma pewnosci, ze ten
czlowiek ten grunt kupi. Pan Wojt poinformowat, iz aby wystaj)ic do Rady z takim wnioskiem,
musi posiadac wniosek osoby z propozycja^ kupna terenu. Dodal, iz aby wiedziec, czy mozna czynic
jakiekolwiek dzialania w tym kierunku, wycen? terenu, to potrzebna jest zgoda Rady. Pan Wojt
wyjasnil iz Rada moze odrzucic projekt uchwaly, ale wtedy nie b^dzie wiadomo ile to kosztuje.
Nadmienil, iz nie chcialby sprzedac terenu za bezcen. Pan Wojt poinformowal, iz jesli chodzi
0 opiate, adiacencka^ to Gmina j3. posiada wtedy, kiedy grunty rolne zostaja^przeksztalcone w grunty

budowlane. Oplata adiacencka jest wtedy, kiedy ta osoba, ktora ten teren nab?dzie, bedzie ja_chciaia
zbyc. Pan Wojt wyjasnil, iz 30% trafia do budzetu Gminy. Jesli ta osoba ,,nabylaby ten teren

1 chciatby to robic na swoj rachunek, nie sprzedajac nikomu, to Gmina nie posiada takiej oplaty".
Pan

Wojt

oswiadczyl,

iz

nalezy

si^

bardzo

powaznie

zastanowic

nad

tym

tematem.

Zakomunikowal, czy nie lepiej wstrzymac si? ze sprzedaza, nieruchomosci, do czasu uchwalenia
planu

zagospodarowania

przestrzennego,

kiedy

teren

zostanie

przeksztalcony

pod

tereny

budowlane. Pan Wojt wyjasnil, iz pracownik Urzedu Gminy zwrocil uwag^, iz w studium nie ma

tej inwestycji. Dodal, iz jesli taka wola radnych bylaby, to trzeba zrobic zapis, aby ci?zkie
samochody nie wjezdzaly na Iej. drog§. Pan Wojt powtorzyl, iz aby mogt dziatac w tym temacie, to
musi posiadac zgode. radnych. Dodal, iz nie jest Wojtem, ktory chce sprzedac majatek Gminy za pot

darmo. Wyjasnil, iz to radnych b?dzie decyzja, czy sprzedajemy teraz nieruchomosc. Pan Wojt
poinformowal, iz posiada pewne wajpliwosci, gdyz oplaty adiacenckiej po przeksztatceniu terenu,
Gmina nie bedzie posiadac. Nalezy si^ nad tym zastanowic. Pan Wojt objasnil, iz ,,nie jest za tym,

aby pozbywac si§ tego terenu, ale na dzien dzisiejszy, Gmina nie posiada z tego zadnych korzysci.
Ktokolwiek zainwestuje, to sa_ to podatki dla Gminy." Nadmienil, iz jesli radni uznaja^ ze nie ma
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takiej potrzeby sprzedazy terenu, to zostanie wystosowane do tej osoby pismo, iz na dzieri

dzisiejszy terenjest nie do sprzedania. Pan Wojt odpowiedzial na pytanie, jakie korzysci mialoby ze

sprzedazy solectwo Dabie. Wyjasnil, iz nie zalezy to od niego. Jesli dojdzie do transakcji, to
wspolnie b^dziemy sie. zastanawiac nad przeznaczeniem srodkow finansowych.
Przewodnicza^cy Rady zapytal, czy radni maja^pytania.

Glos zabral Pan Jaroslaw Klimczyk, ktory oznajmii, iz w uzasadnieniu uchwaly widnieje
zapis, iz Jest to prowadzenie dzialalnosci typu hodowla koni". Pan Wojt przedstawil, iz ma ,,byc to
sypialnia koni". Pan Jarostaw Klimczyk wyjasnil, iz wyst?puje tu wiele niescislosci. Wystapil
z wnioskiem o wycofanie uchwaly ,,spod glosowania" i ewentualne jej przesuni^cie na kolejna^
sesj?.

Pan Wojt odpowiedzial, iz zapis typu ,,hodowla koni, czy sypialnia" nie zmienia formy

uchwaly i nie nie rozstrzyga. Nadmienil, iz jesli radni chca, przelozyc przyj^cie uchwafy, to
wstrzymuje to dziatania.
Przewodnicza_cy Rady wyjasnil, iz program sesji zostat zatwierdzony i radni moga^ dzisiaj

podjaj; uchwal? o jej przyj?ciu, ba^dz odrzuceniu. Dodai, iz radni nie sa^ przeciwni, ,,bo nie chca^",
tylko odsylaja^ ja^ do ponownego rozpatrzenia. Przewodnicza^cy Rady oznajmii, iz jesli teren ten,
byiby terenem budowlanym zapisanym w studium zagospodarowania przestrzennego to wartosc
ziemi bylaby wi^ksza.

Glos zabral Pan Jacek Gwozdz, ktory oznajmit, aby odrzucic przedstawiony projekt uchwaly

i po opracowaniu studium zagospodarowania przestrzennego przygotowac drugi projekt uchwaly,
gdzie bejdzie juz inna wartosc dzialki.

Przewodnicza^cy Rady zwrocil si? do Radcy Prawnego z pytaniem, czy propozyeja
glosowania i nie przyj^cia uchwaty jest wyjsciem z sytuacji, czy niezgodne z prawem. Nadmienil,

iz nie mozna wycofac projektu uchwaty z porzajiku obrad, gdyz nalezatoby zmienic porzajdek
obrad.

Pan Marian Koziel - Wojt Gminy Psary przedstawih iz byl inicjatorem projektu uchwaiy
i zgodnie z prawem, moze ja. wycofac, pomimo zatwierdzenia porza^dku obrad sesji. Wystqpil
z wnioskiem o wycofanie projektu uchwaly ,,spod gtosowania".
Przewodnicza^cy

Rady

zarzajdzil

pi?ciominutowq.

przerw?

w

obradach.

Po

przerwie

wznowiono obrady.

Przewodniczacy Rady przedstawil, iz autorem projektu uchwaly jest Pan Wojt, ktoremu
przystuguje prawo wycofania projektu uchwaly z porzajdku obrad. Nadmienil, iz aby wycofac ten
punkt z porzadku obrad sesji, nalezy przeglosowac zmian^ porza,dku obrad. Przewodniczacy Rady
wyjasnil, iz jesli zostanie przeglosowana poprawka o wycofanie uchwaly z porzajiku obrad sesji, to

automatycznie zmieni si? kolejnosc kolejnych uchwat. Zarzadzil glosowanie nad przyjeciem
poprawki zgloszonej przez Pana Wojta dot. zmian w porzadku obrad. W glosowaniu wzielo udzial
14 radnych. W wyniku glosowania:
za przyjeciem poprawki

-

14 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujaj=ych si?

-

0 glosow.

Poprawka dotyczaca zmian w porzadku obrad sesji - zostala przyj?ta 14 glosami ,,za".

1)

Zmiany Uchwaty Nr XXX/226/2009 Rady Gminy Psary z dnia 25 marca 2009r. w sprawie
ustanowienia stypendium Wojta Gminy Psary dla najzdolniejszych uczniow oraz okreslenia
zasadjego przyznawania.

Przewodniczacy Rady - Pan Jacenty Kubica oznajmil, iz radni mieli mozliwosc zapoznania
si? z przedstawionymi zmianami do uchwaly przedlozonymi przez Paniq. Mirell? Baranska^- Sorn Dyrektor Zespolu Obslugi Szkol i Przedszkoli. Oswiadczyl, iz ,,zycie koryguje regulamin", gdzie

poprawki byly niezbe_dne, gdyz wsrod naszej mlodziezy sa_ osoby zdolne, ktore nie sa_ uczniami
w naszych gimnazjach. Majfj. osiaj>ni?cia na arenie co najmniej ogolnopolskiej, a zdarza si?
rowniez, na arenie mi?dzynarodowej. Przewodniczacy Rady wyjasnit, aby umozliwic tym uczniom
i

zrekompensowac

ich

trud

poniesiony przy

zdobywaniu

wiedzy,

osiaj>ni?c

sportowych

postanowiono wprowadzic poprawki do regulaminu przyznawania nagrod. Zapytal, czy radni maja,
pytania do przedstawionego projektu uchwaly. Radni nie wniesli uwag. Przewodniczacy Rady
przedstawit podstaw? prawns uchwaty, wynikajaca_ z ustawy o samorzadzie gmirmym i ustawy
o kulturze fizycznej. Uchwala wejdzie w zycie, 14 dni od ogtoszenia w Dzienniku Urz^dowym
Wojewodztwa Sla_skiego. W wyniku glosowania:
za przyj?ciem uchwaty

-

15 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujacych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyje_ta jednoglosnie - 15 gtosami ,,za". Uchwala Nr XXXV/277/2009 Rady
Gminy Psary z dnia 24 wrzesnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXX/226/2009 Rady
Gminy Psary z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustanowienia stypendium Wojta Gminy Psary dla

najzdolniejszych uczniow oraz okreslenia zasad jego przyznawania - stanowi zal^cznik nr 10 do
protokohi.

Przewodniczacy Rady przedstawit, iz kolejne uchwaly dotyczq. cz?sciowego przeksztalcenia

Powiatowego Zespotu Zakladow Opieki Zdrowotnej z siedziba_ w B^dzinie. Poprosil o zabranie
glosu Pania_ Halin? Czapla - Naczelnika Wydziatu Zdrowia i Polityki Spolecznej Starostwa
Powiatowego w B^dzinie.
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Gtos zabral Pan Wojt, ktory w imieniu Pana Jacka Kotacza - Dyrektora PZZOZ w Be.dzinie

przeprosil za jego nieobecnosc, gdyz w tym czasie odbywa si? posiedzenie Komisji Zdrowia.
Pani Halina Czapla - Naczelnik Wydzialu ZIPS przedstawila, iz w lipcu 2007r. zostal
przyjety plan przeksztaicen i restrukturyzacji Zakladu Opieki Zdrowotnej

PZZOZ Be_dzin,

w zwiazku z trudna^ sytuacj^ finansowa^ Zakiadu. Przez kilkanascie miesie_cy niewiele sie_ w tym
zakresie dzialo, poniewaz w miedzyczasie Rzad wspomnial o mozliwosci przeksztalcania zakladow
publicznych w niepubliczne, np. w spolki. Pani Naczelnik wyjasnila, iz w ramach przeksztaicen
zostato

zaproponowane

w

pierwszej

kolejnosci,

polaczenie

jednoimiennych

oddzialow.

W szczegolnosci oddzialy, ktore sq. oddzialami zabiegowymi tworza_ najwi^ksze zadluzenie
placowki.

Przedstawita projekt uchwaly dotyczacy czqsciowego pneksztalcenia Powiatowego

Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej z siedzibq w B$dzinie poprzez likwidacje Punktu
chemioterapii ztokalizowanego w Czeladzi przy uL Szpitalnej 40. Pani Naczelnik poinformowala,
iz dotychczas NFZ dopuszczal sytuacj?, w ktorej punkt chemioterapii byl zlokalizowany na
oddziale. W zwiazku z tym, ze jest wielu pacjentow, ktorzy choruja^ na choroby nowotworowe,

Dyrekcja szpitala robita wszystko, aby tym pacjentom pomagac na miejscu. Pani Naczelnik
wyjasnila, iz w miar? mozliwosci, dopoki NFZ wyrazal zgod?, chemioterapia byta podawana
w szpitalu. Jednak obecnie, NFZ prowadzi pewna, politykq, gdzie ewidentnie wskazuje na to, ze
inaczej oplacane sa^ specjalistyczne placowki, takiejak: onkologia gliwicka, szpital specjalistyczny
w Bytomiu, gdzie placowki te, majq. inne mozliwosci przy kontraktowaniu. Nadmienila, iz
szpitalowi

postawiono

warunki,

iz

musi

posiadac

zatrudnionego

hematologa

onkologa

i 4 piel^gniarki onkologiczne. Kontrakt opiewa na 150 zl miesi^cznie. Pani Naczelnik zwrocila
uwag?, jak zatrudnic lekarza, ktory nie moze bye w danych godzinach wykazany w innych
szpitalach, gdyz musi bye na miejscu i przyjmowac pacjentow. Poinformowala, iz szpital, nie
spelnia wymogow NFZ, gdyz nie posiada na calym etacie lekarza hematologa onkologa oraz 4
piele_gniarek onkologicznych. Nie jest rowniez w stanie obdzielic 150 zl tych osob. Pani Naczelnik
oswiadczyla, ze NFZ postawil przed faktem szpital. Pacjenci b?da_ odsylani do sa_siednich szpitali.

Najblizsze placowki to: szpital miejski w Sosnowcu, szpital im. Starkiewicza w Dabrowie
Gorniczej.

Kolejny projekt uchwaly dotyczy cz?sciowego przeksztalcenia Powiatowego Zespolu
Zakladow Opieki Zdrowotnej z siedzibq w B^dzinie poprzez likwidacje Oddzialu Pediatrycznego
zlokalizowanego w Czeladzi, przy uL Szpitalnej 40.

Pani Halina Czapla - Naczelnik wydzialu ZiPS Starostwa Powiatowego w Bedzinie

przedstawita, iz w szpitalu

istnieje oddzia* pediatryczny, ktory liczy 30 lozek oraz 5 tozek

,,dziennego pobytu". Wyjasnila, iz ,,dzienny oddzial pediatryczny" polega na tym, ze rodzic
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w godzinach przedpoludniowych moze przyjechac do szpitala i poprosic o udzielenie swiadczenia
zdrowotnego dziecku. Pani Naczelnik dodala, iz do tej pory tak si? to odbywalo. Poinformowala, iz

od 1 kwietnia br. NFZ wprowadzii ,jednorodne grupy pacjentow", czyli sposob ptacenia za
swiadczenie. Jest to niekorzystny sposob ptacenia dla zakladow. Pani Naczelnik jako przyklad
podala pacjenta, ktory np. trafia na oddziat wewn?trzny oraz na chirurgie_ , to zaptaci si? tylko za

jednq. wykonan^. procedur? - t? najdrozszq. w katalogu swiadczen. Przy okazji wprowadzania
,jednorodnej grupy pacjentow" wycofano cz?sc swiadczen z katalogu swiadczen, ktore mozna

swiadczyc w zamkni?tych zakiadach opieki zdrowotnej. Pani Naczelnik wyjasnila, iz tym samym,
od 1 kwietnia, nie istnieje poj?cie ,,dziennego oddzialu pediatrycznego" w katalogu swiadczen
kontraktowanych przez NFZ. Wyjasnila, iz rodzice z dzieckiem do godziny 18:00 maja_ zglaszac si?
do pediatry w przychodni, a po godzinie 18:00 moga_ zglosic si? do szpitala. Jesli

jest stan

wskazujacy na potrzebe hospitalizacji dziecka, to o kazdej porze doby, dziecko trafi do szpitala.
Pani Naczelnik oznajmila, iz jest to ,,zabieg czysto techniczny", gdyz szpital i tak nie otrzymuje
ftinduszy na ten eel.

Uchwala w sprawie cz&ciowego pneksztalcenia Powiatowego Zespolu Zakladow Opieki
Zdrowotnej

z siedzibq

w

Bedzinie poprzez

likwidacje

Oddzialu

Chirurgii

Ogolnej A

zlokalizowanego w Bedzinie przy uL Malachowskiego 12.
Pani Halina Czapla - Naczelnik wydzialu ZiPS poinformowata, iz Zarza_d Powiatu
w ubieglym tygodniu przekazal 1.600 000,00 zl na remont oddzialu ginekologii i poloznictwa

w Bedzinie. Nadmienila, iz jesli oddzial ten, zostanie wyremontowany ipojawia^si? dodatkowe sale
to caty oddzial ginekologii zostanie przeniesiony do szpitala w Bedzinie. Pani Naczelnik objasnita,
iz przesuwany jest tennin przeniesienia oddzialu. Dodala, iz jesli prace budowlane zakoricza^ si? do
31 grudnia br. to oddzial ginekologii i potoznictwa zostanie przeniesiony do B?dzina. Natomiast
podobne zabiegi b?da^ czekaty trakt operacyjny w Czeladzi i wtedy chirurgia tacznie z ortopedia_
zostanie w calosci zlokalizowana w Czeladzi. Pani Halina Czapla oswiadczyla, iz w miejsce
chirurgii b?dzinskiej powstanie oddzial ,,chirurgii jednego dnia". B?dzin nie b?dzie pozbawiony
calkowicie chirurgii, b?dzie ona czynna do godziny 15:00. Jednoczesnie zostanie spelniony wymog,

ktory pojawia si? przy kontraktowaniu z NFZ. NFZ kontraktuja_c ginekologi? na dyzurach po
poludniu i we wszystkie swi?ta, musi miec drugiego chirurga na miejscu - operatora. Pani
Naczelnik wyjasnita, iz powolanie ,,chirurgii jednego dnia" powoduje, iz oddzial zostanie
zabezpieczony i nie trzeba dodatkowo placic ginekologowi na dyzurze stalym.

Glos zabral Pan Jaroslaw Klimczyk, ktory oznajmil, iz nie zgodzi si? z faktem, iz ,,16zka" na
oddziale sa^ wolne. B?d^c w szpitalu okazato si?, ze przychodzili ludzie, ktorzy nadawali si? do
hospitalizacji, lecz kontakt opiewal na okreslon^ [iczb?. Pan Jaroslaw Klimczyk wyjasnif, iz
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,,16zka" byly wolne i musialy takie pozostac, bo ,,gdyby by*y zapemione to Ordynator musialby
zakonczyc dzialalnosc chirurgicznq. np. w lipcu, czy sierpniu.
Pani Naczelnik odpowiedziala, iz nalezy rozroznic dwie kwestie. Jako przyklad podala, iz
jesli jest 100 lozek na oddziale, to wcale to nie swiadczy o tym, iz szpital otrzyma kontrakt na tyle
lozek. Szpital wnioskuje o danq. liczb? lozek, znaj^c mozliwosci ,,obstawienia kontraktu", czyli na
odpowiedniq. ilosc zabiegow, trzeba wykazac odpowiednia, ilosc etatow - lekarzy z wyksztalceniem,

ze specjalizacjami, piel?gniarkami. Pani Naczelnik wyjasniia, iz szpital musi zapoznac si?, jaka^
kadra_dysponuje i do tej kadry mierzyc swoje zapotrzebowanie.

Uckwala w sprawie cz^sciowego przeksztalcenia Powiatowego Zespolu Zakladow Opieki

Zdrowotnej z siedzibq w Bgdzinie poprzez likw'tdacjq Oddzialu Chordb Wewn&rznych A i B
zlokalizowanych w Bqdzinie przy ul. Malachowskiego 12.

Pani

Halina Czapla przedstawtta, iz Pan Dyrektor PZZOZ zaproponowal potaczenie

oddzialow A i B w B?dzinie i stworzenie oddziatu wewn^trznego nr 1 oraz pola^czenie oddzialu C

i D w Czeladzi i stworzenie oddziatu wewnettznego nr 2. Przedstawita, iz jesli chodzi o powod
takiego dziatania, to oddzialy wewn^trzne, sq. najbardziej wydajnymi oddzialami, a zarazem

najlepiej funkcjonuja^ce w catym Zakladzie. Sq. to oddziaty, ktore realizuja. kontrakt na poziomie ok.
97%. Nadmienila, iz od 1 kwietnia br. kazde ,,nadwykonanie" nie jest ptacone. Przykladem jest tu
pacjent przyj^ty poza limitem, gdzie wykonuje si? mu badania. Jest to wp?dzanie Zakladu
w zadluzenie. Pani Naczelnik objasnila, ze i tak przyjmowani sa. pacjenci, ktorzy wymagajq.
hospitalizacji i swiadomie ,,wpuszczany" jest Zakfad w drug, gdyz jedyne o co szpital moze

zabiegac to zbilansowanie zaktadu. Pani Naczelnik przedstawita, iz istnieje 80 lozek na dwoch
oddzialach, gdzie proponuje si? zmniejszenie ich o 28 sztuk. Dodala, iz te 28 lozek to te, ktore
zawsze s^. poza kontraktem. Poinformowala, ze zmniejszaja,c liczb? tozek, optymalizuje si?
obciazenie, jakim s^ te wolne lozka b?da^ce na oddzialach. Pani Naczelnik przedstawila, iz istnieje
takie poj?cie jak ,,czas pracy rownoznaczny". Lekarze po swoim czasie pracy, aby pozostac na
dyzurze majg. zarejestrowan^. dzialalnosc swojego gabinetu, gdzie Dyrektor ,,kupuje u nich usluge"

jaka^ jest dyzur. Pani Naczelnik wyjasnila, iz na jednego lekarza srednio przypadajg. dwa dyzury
w miesia^cu. Dodala, iz lekarze i piel?gniarki w ,,naszym" szpitalu zarabiajq. bardzo malo.
,,R6wnoznaczny czas pracy" polega na tym, iz dyzury wprowadzane sa, do pensji i aby obstawic 7
dni w tygodniu, trzeba miec wystarczaja_ca_ ilosc lekarzy. Jesli zorganizowalibysmy ,,rownoznaczny

czas pracy'1 na pojedynczym oddziale, to braknie polowy lekarz i tylko przez pola^czenie oddziatow,
mozna taki efekt uzyskac. Pani Naczelnik poinformowala, iz przy pola^czonych oddziatach, szpital
jest w stanie zagwarantowac wyzsze pensje. Nadmienila, iz w takim przypadku nie b?dzie
Ordynatora, tylko b?dzie Kierownik Oddzialu. Pani Naczelnik zapytala, czy radni maja.pytania.
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Przewodniczacy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica oznajmil, iz w tytule projektu
uchwaly znajduje si? likwidacja oddziatu wewne_trznego A i B, natomiast Pani Naczelnik
wspomniafa rowniez o likwidacji oddziatow C i D.

Pani Halina Czapla - Naczelnik Wydziatu Zdrowia wyjasnila, iz sa_ to dwa oddziaty: A i B,
gdzie z nich ma powstac oddziat wewn?trzny nr I, C i D - gdzie powstanie oddziat wewn?trzny
nrll.

Przewodniczacy

Rady

Gminy

oswiadczyt,

ze radni

nie

posiadaja^ projektu uchwaly

dotyczacego likwidacji oddziatow C i D.
Gtos zabral Pan Wojt, ktory wyjasnil, iz powyzszy projekt uchwaty zostat przeoczony i nie
zostat dostarczony w materiatach. Nadmienit, iz jesli tylko radni wyrazq. zgod?, to mozna
wprowadzic zmian? do porza_dku obrad sesji.
Pani Malgorzata Cieslik - Przewodnicza^ca Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy

oswiadczyia, iz radni w materiatach posiadajq. projekt uchwaty dotyczacy likwidacji oddziahi C i D,
natomiast nie zostat on ujety w porzadku obrad.

Przewodniczacy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica przedstawit, iz zostanie poddana
pod gtosowanie poprawka, dotyczaca wprowadzenia projektu uchwaly do porzadku obrad sesji.
Gtos zabrala Pani Magdalena Gdesz - Sobczak, ktora zadata pytanie odnosnie likwidacji

oddziatu pediatrycznego. Nadmienita, iz ,Jikwidacja" budzi prywatny sprzeciw, gdyz rodzg. si^
z tym pewne obawy. Pani Magdalena Gdesz - Sobczak nadmienita, ze niepokoi jq. likwidacja
oddzialu pediatrycznego dziennego i nie moze si? zgodzic ze stwierdzeniem, ze byt on alternatywq.

wobec przychodni rejonowych. Oznajmita, iz z ,,katarem" kazda mama dziecka skieruje si? do
przychodni rejonowej, natomiast jesli chodzi o specjalistyczne zabiegi, badania to byty one
wykonywane na tym oddziale dziennym. Zapytata, jak b^dzie wyglg.data ta kwestia po zmianach,
czy taka forma hospitalizacji b^dzie utrzymywana. Kolejne pytanie, czy dalej badania b?da^

swiadczone przez PZZOZ Be_dzin, czy pacjenci b?da^ odsylani do innych oddziatow. Pani
Magdalena Gdesz - Sobczak oswiadczyta, iz najblizsza pediatria miesci si? w szpitalu w Sosnowcu

Ktimontowie, gdzie jest to bardzo daleki odcinek drogi od naszej Gminy. Nast?pna watptiwosc
dotyczy faktu, iz w szpitalu w Klimontowie na wizyt? u specjalisty czeka si? bardzo dtugo. Czas

oczekiwania na wizyt? wynosi ok.5 miesi?cy. Pani Magdalena Gdesz - Sobczak zapytala, czy
badania b?da^ wykonywane, jak wyglajia sprawa hospitalizacji dzieci i czy likwidacja oddziatu

dziennego jest ,,na zawsze", czy np. za 3-4 lata jest szansa, aby ten typ swiadczenia uslug
pediatrycznych powrocit.

Pani Halina Czapla - Naczelnik wydziatu Zdrowia odpowiedziata, ze zostalo to wszystko
narzucone przez Narodowy Fundusz Zdrowia i szpital nie ma nie do powiedzenia. Oznajmita, iz od
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1 kwietnia br. nie ma takiego swiadczenia w katalogu swiadczen, jesli chodzi o szpitale ktore
prowadza^ lecznictwo zamkni?te. Dodala, ze jesli chodzi o badania specjalistyczne, jak urografia, to
na nie dalej pacjenci b?dq. otrzymywac skierowania i b?da^ one wykonywane. Pani Naczelnik
wyjasnila, iz jesli chodzi o hospitalizacj? dziecka, to wszystko zalezy od stanu zdrowia. Co do
oczekiwania na specjalistow dzieci?cych, to jest to sprawa jeszcze trudniejsza niz na specjalistow
dla osob doroslych. Tych specjalistow jest jeszcze mniej. Pani Naczelnik oznajmila, iz jest to
kwestia organizacji i ustaleri z NFZ.

Glos zabrala Pani Malgorzata Sobieraj, ktora poinformowala, iz przychodnia pediatryczna

wPsarachjest czynna w bardzo roznych godzinach, np. do godz. 13:00, 15:00, 17:00. Zapytalajak
b?dzie wyglajdala roznica czasu, gdzie dopiero od godz. 18:00 mozna si? zgiosic z dzieckiem do
szpitala.

Pani Halina Czapla wyjasnila, iz jest zdziwiona takimi stowami. Oswiadczyia, iz NFZ
kontraktuja^c POZ - swiadczenia pediatryczne narzuca obowiazek udzielania porady do godziny
18:00. Niektore POZ rozwiazuja. spraw? w ten sposob, iz przychodnia jest czynna do godz. 18:00,

niema wniej lekarza, ktory np. pracuje do godz. 15:00, ale jest on ,,pod telefonem" i jesli istnieje
taka potrzeba, to ma on obowiazek udzielenia porady. Pani Naczelnik wyjasnila, iz wszystko zalezy
od stanu zdrowia dziecka i od oceny lekarza. Nadmienila, iz jeszcze si? nie zdarzylo, aby dzieci
byly pozostawiane samym sobie.

Przewodnicza_cy Rady Gminy Psary oswiadczyl, iz skoro zmniejszy si^ liczba iozek to co si§
stanie z zaloga^ szpitala.
Pani Halina Czapla - Naczelnik wydziahi ZiPS odpowiedziala, iz liczba Iozek si? zmniejsza,

lecz przy tych zmianach b?dzie tyle piel^gniarek ile powinno bye. Nadmienila, iz do roku 2012
nalezy dostosowac Zaklad do wymogow sanitarnych. W ramach tych wymogow powinien bye

dost^p do kazdego lozka z 3 stron i na kazde lozko powinno przypadac przynajmniej 4 m2
powierzehni. Pani Naczelnik objasnila, iz na dzieh dzisiejszy, szpital, nie spelnia zadnych norm.
Pani Naczelnik powrocila do pytania zadanego przez Przewodnicza^cego Rady. Pan Dyrektor

powiedzial, iz wszystkie osoby zatrudnione na etacie w PZZOZ nie straca^ pracy. Jesli chodzi
o personel sredni (np. zast?pstwo za osob? na urlopie macierzynskim), to takie osoby bye moze nie
b^da^ miaty przedhizonej umowy. Jednak osoby te, przychodzac do pracy wiedzialy ze przychodza^
na czas okreslony i nie mialy zagwarantowanej pracy stalej.
Przewodnicza^cy Rady zapytal, czy radni maja^pytania.

Pan Marian Koziet - Wojt Gminy Psary uzupetnil informacj?, iz odbyto si? spotkanie Rady

Spotecznej PZZOZ, gdzie zadal pytanie Panu Dyrektorowi: ile jest pieni^dzy, za ktore si? nie placi
za ,,nadwykonanie". Pan Wojt wyjasnil, iz lekarz nie moze powiedziec pacjentowi, iz skonczyl si?
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kontrakt i nie udzieli porady. Poinformowah izna dzien dzisiejszy, jest to ponad 2.100 000,00 zlnie
wyptaconych srodkow fmansowych dla PZZOZ Be.dzin.

W ubieglym

roku pienia_dze

,,za

nadwykonania" byly piacone, natomiast w bieza^cym roku tych funduszy nie b?dzie. Pan Wojt
przedstawit, iz Rada Spoleczna ztozyla wniosek, kategorycznie protestujac takim dzialaniom.
Pani

Naczelnik

uzupelnila

informacj?,

iz

w

mazowieckim

oddziale

placi

si?

,,za

nadwykonania". Przedstawila, iz w pismie skierowanym na wniosek Rady Spotecznej wystosowano

pytanie do NFZ, czy w kraju sa^ rowni i rowniejsi.

Pani Naczelnik przedstawila, iz w polskim

prawie nie ma mozliwosci aby oglosic upadlosc publicznego szpitala i jednoczesnie komornik moze

wejsc na konta i nie wyplacic pensji pracownikom. Pani Naczelnik wyjasnila, iz jesli dalej b?dzie
si? pogl?biac straty to teoretycznie budynek szpitala ,,b?dzie stal", a praktycznie nie b?dzie mozna
w nim ieczyc ludzi. Dodala, iz szpital zadluza si? obecnie na poziomie 500 000 zt miesi?cznie. Pani
Naczelnik przedstawila, iz oszcz?dnosci wynikaja^ce z kilku przesuni?c oddzialow, sa^ na poziomie
1.500 000,00 zl w skali roku. Jesli si? ich nie zrealizuje, to do kwoty 500 000 zl miesi?cznie,
dojdzie kolejne 1.500 000,00 zl i jest to poczatek naszych przeksztatcen i restrukturyzacji. Pani
Naczelnik zwrocila si? z prosba^ o przychylne ustosunkowanie si? do przedstawionej prosby.
Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady zarzadzil gtosowanie nad wprowadzeniem

zmiany w porza^dku obrad sesji - wprowadzenie projektu uchwaly. W wyniku glosowania:
zaprzyj?ciem poprawki

-

15 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujqeych si?

-

0 glosow.

Przewodniczacy Rady zarzajizil glosowanie nad przedstawionymi projektami uchwal.
2)

Czesciowego
Z siedzibq

przeksztaicenia

Powiatowego

Zespolu

Zakladdw

Opieki

Zdrowotnej

w B^dzinie poprzez likwidacje Oddzialu Pediatrycznego zlokalizowanego

w Czeladzi, przy uL Szpitatnej 40.

Przewodnicza.cy Rady oznajmil, iz radni otrzymali projekt uchwaly wraz z uzasadnieniem.
W wyniku glosowania:

za przyj?ciem uchwaly

-

13 glosow,

przeciw

-

1 gtos

wstrzymuja^cych si?

-

1 gtos.

Uchwala zostata przyj?ta - 13 glosami wza". Uchwa»a Nr XXXV/278/2009 Rady Gminy Psary
z dnia 24 wrzesnia 2009r. w sprawie cz?sciowego przeksztaicenia Powiatowego Zespolu Zaktadow
Opieki

Zdrowotnej

z

siedzibq

w

B?dzinie

poprzez

likwidacj?

Oddzialu

Pediatrycznego

zlokalizowanego w Czeladzi, przy ill. Szpitalnej 40 - stanowi zal^cznik nr 11 do protokolu.
5)

Cz$sciowego

przeksztaicenia

Powiatowego

Zespolu

Zakladdw

Opieki

Zdrowotnej
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Z siedzibq w Bedzinie poprzez likwidacje Oddzialu Chirurgii Ogdlnej A zlokalizowanego
w Bqdzinie przy ul. Malachowskiego 12.

Przewodniczacy Rady Gminy Psary oswiadczyl, iz radni otrzymali projekt uchwaly wraz
z uzasadnieniem. Zarzajdzil gtosowanie nad przyj?ciem projektu uchwaly. W wyniku giosowania:
za przyj^ciem uchwaly

-

15 glosow,

przeciw

-

0 glosow

wstrzymujajcych si$

-

0 gtosow.

Uchwala zostala przyjeta jednoglosnie- 15 glosami ,,za". Uchwala Nr XXXV/279/2009 Rady
Gminy Psary z dnia 24 wrzesnia 2009r. w sprawie cze.sciowego przeksztatcenia Powiatowego
Zespolu Zaktadow Opieki Zdrowotnej z siedzibq w B?dzinie poprzez likwidacje. Oddzialu Chirurgii
Ogolnej A zlokalizowanego w B?dzinie przy ul. Malachowskiego 12 - stanowi zahjcznik nr 12 do
nin. protokolu.

4)

Czesciowego przeksztalcenia Powiatowego Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej z siedzibq
w Bedzinie poprzez likwidacje Punktu chemioterapii zlokalizowanego w Czeladzi przy ul.
Szpitalnej 40.

Przewodniczacy Rady - Pan Jacenty Kubica przedstawit, iz w uzasadnieniu uchwaly zostaly

wskazane miejsca, w ktorych te uslugi b?da^ swiadczone. Zarzadzil glosowanie nad przyj^ciem
projektu uchwaly. W wyniku giosowania:
za przyjeciem uchwaly

-

14 glosow,

przeciw

-

0 gtosow

wstrzymujacych si?

-

1 glos.

Uchwala zostala przyj?ta - 14 glosami ,,za". Uchwala Nr XXXV/280/2009 Rady Gminy Psary
z dnia 24 wrzesnia 2009r. w sprawie: czesciowego przeksztalcenia Powiatowego Zespolu Zakladow
Opieki

Zdrowotnej

z

siedzibq

w

Bedzinie

poprzez

likwidacj^

Punktu

chemioterapii

zlokalizowanego w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40 - zalijcznik nr 13 do nin. protokolu.
5)

Czesciowego przeksztalcenia Powiatowego Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej z siedzibq

w Bedzinie poprzez likwidacje Oddzialu Chorob Wewnetrznych A i B zlokalizowanych
w Bedzinie przy uL Malachowskiego 12.

Przewodniczacy Rady przedlozyl, iz radni otrzymali projekt uchwaly. W uzasadnieniu

dowiadujemy si?, iz nastapi polaczenie oddziatow A i B i w ich miejsce powstanie oddzial chorob
wewnetrznych I. W wyniku gtosowania:
za przyj^ciem uchwaly

-

15 glosow,

przeciw

-

0 glosow

wstrzymujacych si?

-

0 glosow.
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Uchwala zostala przyje> jednoglosnie- 15 glosami ,,za". Uchwata Nr XXXV/281/2009 Rady
Gminy Psary z dnia 24 wrzesnia 2009r. w sprawie: cze_sciowego przeksztalcenia Powiatowego
Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej z siedziba, w B?dzinie poprzez likwidacje. Oddzialu Chorob
Wewnettznych A i B zlokalizowanych w Be_dzinie przy ul. Malachowskiego 12 - stanowi zal^cznik
nr 14 do nin. protokolu.

6)

Czesciowego przeksztalcenia Powiatowego Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej z siedzibq

w Bedzinie poprzez likwidacje Oddzialu Chorob Wewnetrznych C i D zlokalizowanych
w Czeladziprzy ul. Szpitalnej 40.

Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady Gminy Psary zarzadzil gtosowanie nad
przyj^ciera projektu uchwaly. W wyniku gtosowania:
za przyj?ciem uchwaty

-

15glosow,

przeciw

-

0 gtosow

wstrzymuja^cych si§

-

0 glosow.

Uchwala zostata przyj^ta jednoglosnie- 15 glosami ,,za". Uchwala Nr XXXV/282/2009 Rady
Gminy Psary z dnia 24 wrzesnia 2009r. w sprawie: cz^sciowego przeksztalcenia Powiatowego
Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej z siedzibq w Bedzinie poprzez Hkwidacj? Oddzialu Chorob

Wewnetrznych C i D zlokalizowanych w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40 - stanowi /ahuvnik nr 15
do protokolu.

7)

Zaciqgniecia kredytu dlugoterminowego na sfinansowanie zadania pn. ,,Budowa drog
dojazdowych do dzialek w Gorze Siewierskiej tzw. czerwony kamien.

Przewodniczacy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica oznajmit,

iz

radni

otrzymali

projekt

uchwaly. Projekt uchwaty byl omawiany na posiedzeniach Komisji. Przewodniczacy Rady zapytat,
czy radni maja^ uwagi do przedlozonego projektu uchwaty. Przedstawil podstaw? prawnq. uchwaly,
wynikajac3_ z ustawy o samorzadzie gminnym i ustawy o fmansach publicznych. Przewodniczacy
Rady

poinformowal,

iz projekt uchwaly

dotyczy

zacia£nie_cia dlugoterminowego

kredytu

bankowego w kwocie 1 000 000 zt na ,,budow? drog dojazdowych do dziatek na czerwonym
kamieniu". W wyniku gtosowania:
zaprzyj?ciem uchwaly

-

9 glosow,

przeciw

-

3 glosy

wstrzymuja^cych si?

-

3 glosy.

Uchwala zostala przyjeta - 9 glosami ,,za". Uchwala Nr XXXV/283/2009 Rady Gminy Psary
z dnia 24 wrzesnia 2009r. w sprawie: zaci^gni^cia kredytu dlugoterminowego na sfinansowanie
zadania pn. ,,Budowa drog dojazdowych do dzialek w Gorze Siewierskiej tzw. czerwony kamien stanowi zat^cznik nr 16 do nin. protokolu.
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8)

Zmian w budiecie gminy na 2009r.

Przewodniczacy Rady Gminy Psary poprosil Pani^ Joanne; Przybylek - Skarbnik Gminy
0 przedstawienie tematu.

Pani

Skarbnik poinformowala, iz przedstawiony projekt uchwaiy zaklada zwi?kszenie

dochodow budzetu Gminy na rok biezacy o kwote_ 97 622 zl, wynika to z wplywu do budzetu
ponadplanowych srodkow, w kwocie 61 000 zl oraz koniecznosci wprowadzenia do budzetu
srodkow z umowy dotyczacej sfinansowania pracodawcom ksztalcenia pracownikow mtodocianych
(36 622 zl). Zwi?kszone dochody zostana^ przeznaczone na sfinansowanie ustug realizowanych
przez Urza.d Gminy, na sfinansowanie kosztow ksztalcenia mtodocianych pracownikow - 36 622 zl
oraz zwi?kszenie kwoty dotacji (4 000 zl) dla przedszkoli z gmin osciennych, zwi?kszenia srodkow
na wydatki majatkowe - uzupelnienie planu wydatkow, ktory zostal przyj?ty na realizacj? budowy

,,termomodernizacji Gminnego Osrodka Kultury w Sarnowie", zwi?kszenie wydatkow bieza^cych na
zadania w zakresie kultury fizycznej i sporu - oplata za energi?, zakupy drobnych srodkow. Pani
Skarbnik przedstawila, iz jesli chodzi o przeniesienia mi?dzy dzialami w planie wydatkow to kwot?
390 000 zl proponuje sie^ wycofac z zadania inwestycyjnego pn. ,,budowa drogi na czerwonym
kamieniu" - na ,,oswiat? i wychowanie'". Wyjasnila, iz tego typu dzialanie, jest niezb^dne z uwagi
na podwyzki dla nauczycieli. Zwi^kszenie srodkow dla gimnazjum o kwot§ 1 010 zl na wydatki
biezace. Pani Skarbnik oznajmila, iz w przedstawionym projekcie uchwaly, proponuje si? dokonac
zmian w zala^czniku do uchwaly w sprawie budzetu gminy na 2009 r. pn. limity wydatkow na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 poprzez aktualizacj? finansowania
1 zmian? nazwy zadania pn." Przebudowa nawierzchni ul. Granicznej - Psary Strzyzowice wraz

z budowy chodnika i odwodnieniem, na odcinku od ul. Belnej w Strzyzowicach do granicy miasta
Wojkowice" przewidzianej do realizacji w latach 2010 - 2011 (kwota 8.000 000,00 zl stanowi
kosztorys inwestorski).

Przewodnicza^cy Rady - Pan Jacenty Kubica zwrocil si? z prosba^ o poszerzenie informacji
odnosnie dzialu 750 i kwoty 30 400 zl, w co wchodzi w sktad tych uslug, wydatkow.
Pani Skarbnik objasnita, izjest to dziat 4300 budzetu, w sklad ktorego wchodza^m.in. umowy
zlecenia realizowane przez Urzajl Gminy, wy woz smieci, umowa z Inspektorem Nadzoru.
Przewodnicza^cy Rady zapytal, czy radni maja^pytania do Pani Skarbnik. Wobec braku pytan,

przystapiono do glosowania. Przewodnicza.cy Rady przedstawit podstaw? prawns uchwaly.
W wyniku gtosowania:

za przyj?ciem uchwaly

-

13 gtosow,

przeciw

-

0 glosow

wstrzymujq.cych si?

-

2 glosy.
19

Uchwala zostala przyj?ta - 13 glosami ,,za". Uchwala Nr XXXV/284/2009 Rady Gminy Psary
z dnia 24 wrzesnia 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009r. - stanowi zat^cznik nr 17
do protokohi.

Pkt. 13. - Interpelacje i zapvtania.
1.

Pani Malgorzata Pasek:

- Zwrocila si? z prosba^ o pisemne przedstawienie oferty zaj?c Osrodka Kultury dla dzieci,
mtodziezy i osob starszych do korica biezacego roku.

- Nadmienila, iz zostaiy utwardzone uliczki w Sarnowie, takie jak, ulica Poprzeczna, Srodkowa,
Wqska. Mieszkancy dzi?kuj^ tych uliczek. Pani Mafgorzata Pasek zapytata, co dalej z pozostalymi
uliczkami (ul. Browarna, ul. Krotka, ul. Gruntowa), ktore bezposrednio z nimi sasiaduja_. Zwrocita
si? z prosba^ o w miar§ szybka^ pisemnq. odpowiedz, gdyz tak^ informacj? chciataby przedstawic
mieszkancom.
2.

Pan Szczepan Kotula:

- Zwrocil si? z prosb% aby w momencie rozpocz?cia budowy w Gorze Siewierskiej - wykonac
objazd do

dziatek

na

czerwonym

kamieniu,

aby

,,ci§zkie

samochody"

nie jezdzity

przez

ul. Kosciuszki.

- Wykoszenie poboczy na ul. Gornej, ul. 1 Maja; obcinka drzew na ul. Kosciuszki.
3.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak:

- Zwrocila si? z prosba^ o zobligowanie wtasciciela dziatek, ktore znajdujq. si? po drugiej stronie
drogi prowadzacej do lotniska (ul. Szosowej). Znajdujq. si? tarn pot?zne tataraki, ktore ograniczaja^
widocznosc.

4.

Pan Jacenty Kubica:

- Oznajmit, iz w okresie mi?dzysesyjnym zgtosil interpelacje, na ktore uzyskal odpowiedz. Dodal,
iz chciatby, aby w protokole dzisiejszych obrad znalazly si? zgloszone interpelacje. Dotyczyly one:
- budowy transformatora w Grodkowie,
- srodkow przeznaczonych na wymian? wodociqgu,

- obci?cia gal?zi przy ul. Granicznej,
- budowy barier energochionnych na ul. Kolejowej,

- dobudowy oswietlenia ulicznego na ul. Kamiennej, Wspolnej, Kolejowej,
- na jaka^kwot? zostala podpisana umowa na kursowanie zmian autobusow,
- usuni?cia oryginalnych podpisow radnych z protokolow ze strony internetowej BIP-u.

- Dzisiejsze interpelacje dotycza; budowy chodnika przy ul. Zwyci?stwa. Oswiadczyt, iz wszyscy
si? ciesza^ ze to powstaje, ale mieszkancy majg. kilka pytari, mianowicie:
- dlaczego zostala zaw?zona jezdnia. W niektorych miejscach jest to 20 cm, zostata odci?ta droga,
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dotozony kraw^znik.

- kto b?dzie odsniezal chodnik w zimie,
- dlaczego jest taki waski wjazd na ul. Reymonta, a do pomnika Nieznanego Zolnierza, gdzie
ostatni raz chodzilismy pochodem 30 lat temu, jest szerokie wejscie.
-najakimetapiejest sprawa dotycza^ca odwodnienia ul. Kamiennej zul. Boczn^

Przewodniczacy Rady oznajmit, iz trwa budowa chodnika, ktora przebiega bardzo roznie.

Pan Marian Koziel - Wojt Gminy Psary udzielil odpowiedzi na zadane interpelacje przez
radnych.

Ad.l.

Pan Wojt odpowiedzial, iz na dzieii dzisiejszy nie jest w stanie odpowiedziec na to pytanie.
Nadmienit, iz trwaja^ starania w pozyskaniu materiatu na remont dalszych nawierzchni. Pan Wojt
wyjasnil, iz jesli, nie uda si? tego zrealizowac przed zima^ to zostanie to wykonane w roku
nast?pnym. Muszq. si? na to znalezc srodki w budzecie, jesli nie znajdzie si? sponsorow, ktorzy nas
wspomagali.
Ad.4.

Pan Wojt wyjasnil, iz nie odpowie na te pytania, gdyz nikt nie konsultuje tych spraw.

Oswiadczyt, iz te pytania zostanq. skierowane do Wojewodzkiego Zarzadu Drog. Pan Wojt powrocit
do tematu barier. Nadmienit, iz interweniowal w tym temacie, gdyz te rowy, ktore si? tarn znajduja^
sq. nie do przyj?cia. Zapytat Naczelnika z Wojewodzkiego Zarzadu Drog, co si? stanie, jesli dziecko

,,wpadnie" do rowu i kto za to b?dzie odpowiadal. Pan Wojt wyjasnil, iz uzyskal odpowiedz, ze ,,to
co wykonywal projektant w planach, jest zgodne z przepisami" i aby uzyskac pozwolenie na
budow? musieli zatwierdzic ten projekt bez barier. Po odbiorze inwestycji, Wojewodzki Zarzajd
Drog na wlasny koszt zamontuje bariery. Pan Wojt uzupelntt wypowiedz, iz nie dopusci do tego,

aby zostalo to w tym stanie, gdyz musza^ tarn bye zamontowane bariery.

Sprawa b?dzie

monitorowana. Pan Wojt odpowiedzial na pytanie, ,,kto b?dzie odsniezal chodnik. Objasnil, iz na
dzieii dzisiejszy nie odpowie na to pytanie. Nadmienit, iz wg naszej uchwaly, to wlasciciel

nieruchomosci powinien odsniezac chodnik do polowy jezdni. Jesli chodzi o odwodnienie
ul. Kamiennej z ul. Bocznaj to projektant nie zaprojektowal odwodnienia. Pan Wojt wyjasna*, iz
musi to

zostac zaprojektowane zgodnie

z jego

decyzjami o

lokalizacji

celu publicznego.

Oswiadczyt, iz wyraznie wskazal, iz ma bye odwodniona ul. Boczna i ul. Kamienna.
Przewodniczacy Rady zapytal, o doprowadzenie wody do studzienek chlonnych na ul.
Wspolnej.

Pan Wojt poinformowal, iz przeprowadzit rozmow? z wtascicielem posesji, ktory powiedziat,
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iz jesli tylko to wykona, to b?dzie o tym informowal.

Pkt. 14. - Wolne wnioski.
1.

Pan Marian Sobieraj - soltys solectwa Gora Siewierska:

Zwrocil si? z prosbq. do Pana Wqjta, o interwencj$ w KZK GOP-ie w sprawie zamontowania
tabliczki ,,przystanek na zadanie" w Gorze Siewierskiej (droga 913 w kierunku Saczowa).
2.

Pan Henryk Stuczen - soltys solectwa Psary:

Zwrocil si? z prosba^ do radnych w sprawie magazynow, aby nie dopuscili do realizacji nazwy
gruntow, ktore sq, obecnie w studium zagospodarowania przestrzennego. Oznajmil, iz trzeba
zabezpieczyc

mieszkancow,

okolice

przed

niezgodnymi

dla

srodowiska,

mieszkancow

inwestycjami. Pan sottys poinformowal, iz nie ,,sa_ przeciwko magazynom, czy inwestycji", tylko
przeciwko przeksztalceniu terenow pod tereny przemyslowe, UPS-y itd. Dodal, iz chodzi o to, aby

nie stalo si? tak w przyszlosci, ze ,,teraz jest ten wlasciciel, pozniej inny wlasciciel i tak b?dq. si?
przewijac". Dodai, aby radni wzieli to pod uwag^ i przeksztalcili te tereny, tylko i wylapznie pod
magazyny

spozywcze, jesli

takie

maja^ bye.

Pan

soltys

powtorzyl,

iz nie jest

przeciwko

inwestyejom, tylko przed nachalnosciq. wlascicieli, inwestorow. Dodal, ze Pan Wojt dobrze zrobil,

ze takie inwestyeje b?da_. Pan sortys oswiadczyl, iz jest ,,przeciwko" masztom telefonicznym.
Przewodnicz^cy Rady - Pan Jacenty Kubica wyjasnil, iz sprawa si? toczy. Oswiadczyl, iz
dobrze, ze ta dyskusja jest, b^dzie si? ona toczyc dot^d, dopoki nie zostanie wybrany najbardziej
optymalny wariant. Przewodnicza_cy Rady przedstawil, iz na spotkaniu 10.09 byl inny projekt,

tydzien pozniej jeszcze inny. Dodal, iz jest po rozmowach z osobaj ktora pilotuje ta^ spraw§.
Przewodniczacy Rady poinformowal, iz na posiedzeniu Komisji Kultury wyplyn?la sugestia, aby

radni spotkali si? z inwestorem. Oswiadczyl, iz jedno co jest pocieszaja^ce, to w czasie tego tygodnia
zmienit si§

sposob zagospodarowania gruntu przez inwestora. Mowil kiedys o produkeji,

o sktadowisku, o uslugach. W tej chwili mowi si? o magazynach. Przewodniczacy Rady wystapit
z propozyeja^ zwotania wspolnej Komisji wraz z inwestorem i porozmawiania na ten temat.
Wyjasnil, iz nie

spodziewalby si?,

ze na spotkanie

10 wrzesnia mogq. przyjechac 3

stacje

telewizyjne, rozgtosnie radiowe. Nadmienil, iz ten ,,szum medialny" dopoki nie zostanie ustalone
studium bedzie trwal. Przewodniczacy Rady wyjasnil, iz ,,to co si? mowi, nie zawsze jest napisane".

Sprawa bedzie dalej pilotowana. Przewodniczacy Rady objasnil, iz wszystko jest na dobrej drodze,

,,potrafimy rozmawiac z inwestorem, Urz^dem". Uzupelnil, iz do 16 pazdziernika mozna zglaszac
swoje uwagi, propozyeje do studium.

Glos zabral Pan Wojt, ktory wyjasnil, iz stacje telewizyjne, radio, nie biora^ si? z niczego.
Dodal, iz jako mieszkaniec tej Gminy, gdyby ktos ,,wtozyt" przed debate ulotk§, gdzie za moim
domem b?dzie spalarnia, czy budowane krematorium, bo takie sq. telefony od mieszkancow Psar.
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Pan Wojt oznajmil, iz od 1,5 tygodnia nic nie robi, tylko odbiera telefony i wyjasnia. Zapytal, czy
panstwo sobie wyobrazacie, ze jako Wojt wybrany w demokratycznych wyborach, zezwolilby na
budowanie krematorium, zbieranie smieci z calego wojewodztwa. Bo tak si? to mieszkaricom
mowi, wmawia, ze nie b?dzie startowai na Wojta, poniewaz jest tak zabezpieczony przez inwestora

i rodzina, ze wystarczy. Takie hasla mozna byto uslyszec o moich domach w kampanii wyborczej.
Nadmienii, iz CBA ,,szuka moich domow, jak znajda^ to zostanq. zaproszeni na parapetowk?". CBA

oraz wide kontroli zostato sciajmi?tych do Urz?du, ktore dezorganizuja_ prac? Urz?du. Pan Wojt
objasnii, iz ,,to si? nie dzieje z przypadku, ktos na tej Gminie to robi i dzisiaj wiemy, kto to robi.
Zbiera si? nastejma kampania wyborcza. Z przykrosci^. muszej stwierdzic, ze Przewodniczqey Rady
dyskutuje ze mna. poprzez pras?, telewizj?, tak jakby nie wiedzial, gdzie jest moj gabinet". Pan

Wojt oswiadczyl, iz wystosowai do Przewodniczacego Rady ,,list otwarty". Oznajmil, iz moze go
odczytac, jesli tylko Przewodnicza^cy Rady wyrazi zgod?. Pan Wojt poinformowal, ze ,,dalej podaje
r§k§ Przewodniczacemu Rady, gdyz kolejny raz zostal wmanipulowany". Nie jest to pierwszy
przyklad zbierania podpisow, robienia zadymy na Gminie, mowienie ludziom nieprawdy. Jako

przyklad podal siec przesyfowaj gdzie dzisiaj jest to najwi^ksza elektrownia w kraju. Co na tej sali
opowiadano

ludziom, przed

wyborami. Nast^pna sprawa, to zamiast panstwo

si? ze mnq.

komunikowac i zapytac w tym temacie, to panstwo, si? zebrali przed domem Pani Matgorzaty
Pasek i ustalili, ze trzeba zbierac podpisy i mowic ludziom nieprawd? na ten temat. Kiedy od
tygodnia czasu Urza.d Gminy ta^ spraw? zalatwial. Gdzie B?dzin pohora miesiaca nie mogt sobie

poradzic z wywozem tych odpadow, a mysmy sobie poradzili to zrobic w ci^gu tygodnia. Pan Wojt
zwrocil si? do Przewodnicza^cego Rady, iz nie chce jq.czyc, czytac ,,listu otwartego", chyba ze na
zyczenie Przewodnicza^cego Rady.

Pan Jacenty Kubica - Przewodnicza^cy Rady Gminy Psary odpowiedzial, iz ,,skoro, to jest list
otwarty, to nie wiem, jaka to jest tajemnica. Chyba, ze Pan Wojt, nie chce publikacji tego listu, to
wtedy mozna go wrzucic do kosza".
Pan

Wojt

wyjasnil,

iz

nie

chce

publikowac

,,listu

otwartego".

Zwrocil

si?

do

Przewodniczacego Rady, iz po raz kolejny powinno si? spotkac i nie opowiadac na lamach telewizji
,,iz czyjes barbarzynskie pomysly, b?da^ realizowane", bo nie mam w tym prywatnego interesu. Pan

Wojt oswiadczyl, iz dba o interes tej Gminy, nie wpuszczenie jakiegokolwiek inwestora tj.
barbarzyristwem". Jezeli Gmina nie b?dzie si? rozwijac, nie b?dzie posiadala podatkow, to co

b?dzie musiat zrobic przyszfy Wojt - b?dzie musial podniesc podatki mieszkancom. Pan Wojt
wyjasnil, iz nie straszy ludzi, ale z czegos ta Gmina zyc musi. Nadmienil, iz powinno si? tak
rozmawiac, ale nie na tamach prasy. Miala to bye debata. Pan Wojt poinformowai, iz ,,poprosil
pafistwa na spotkanie z urbanista^ projektantem. Dokumenty zostaly dostarczone i oczekiwatem
23

wnioskow, ktore nalezy zglosic do 16 pazdziernika. Zapytal, czy wnioski do Wojta Gminy Psary
maja_ bye skladane poprzez pras?, telewizj?, ktora mowi nieprawd? i wycina moje wypowiedzi,
gdzie mowi?, ze jest to szansa dla Gminy, gdzie mozna miec ok. 1000 miejsc pracy. Nadmienit, iz
jesli z Gminy Psary b?dzie zatrudnionych 100 osob, to jest to duzo. Takie informacje si? wycina,
a mowi si? co innego. Mieszkanka Gminy opowiada w telewizji, ze ,,nie da si? zyc na tej Gminie, iz

domy pejeajq, ze jest taki ruch". Pan Wojt zapytal, jaka to jest promocja tej Gminy. Panstwo w tej
grupie uczestniczycie. Dodal, iz to nie jest barbarzynstwo wpuszczenie inwestora do Gminy.
Oswiadczyl, iz kiedy nie bylo szans na inwestora, to zarzucano, ze Wojt nie potrafi sciagnac
inwestora. Jesli ten inwestor jest, to mowi si?, ze nie wolno. Nie bylo dyskusji merytorycznej. Pan
Wojt przedstawil, iz jest po to z panstwem, nie jest z inwestorem, abysmy zapisali tak ten projekt,
dokumentzeczyjab?d? Wojtem, czy nie, czy ktokolwiek inny, by ten, ktory kupil 100 ha i sprzeda
innemu - zeby w przyszlosci nikt nie wbil szpilki w to, i zeby w przysztosci nie mogly powstac
krematoria, tak si? to mowi. Pan Wojt wyjasnit, iz bylby pierwszy na wiecu, gdzie chciano by cos

takiego zrobic. Dodai, aby oddzielic ktamstwo od prawdy, gdyz ludziom trzeba mowic prawd?. Na
tym etapie, jest to debata do studium, gdzie kazdy mieszkaniec ma prawo zlozyc wniosek.
Wszystkie wnioski b?dq. rozpatrzone i przedstawione Radzie, gdyz to Rada b?dzie podejmowac
decyzj?. ,,Nie to, ze si? wladzy podoba, a mieszkancom nie" tak jak to mowi telewizja. Redaktorzy
szukaja^ sensacji, ale ktos t^ sensacj? nakr?ca i my doskonale wiemy kto. Kto pracuje w telewizji,
radio i skad si? one wzi?ty. Pan Wojt oswiadczyl. iz nie mozna dopuscic do tego, aby Gmina byla
,,zasciankiem" powiatu i Europy. Podkreslil, iz Gmina, jest jedna^ z najbiedniejszych gmin w kraju.
Pan Wojt przedstawii, ze Starosta B?dzinski w wywiadzie wyraza zgod? na te dzialania, gdyz
bezrobocie w powiecie jest bardzo wysokie. Starosta B?dziriski wypowiedzial si?, iz jest to szansa
dla Gminy Psary. Pan Wojt powtorzyl, iz to Rada podejmie decyzj? co z tym zrobic, nie Wojt.
Nadmienit, iz ,,opowiada si?, ze zostanie puszczony transport do Gminy Psary i ze tiry rozjezdza^
nam drogi". Oswiadczyl, iz nigdy nie powiedziat, iz ,,wpusci ci?zkie samochody na Gmin? Psary".
Opowiada si? mieszkancom osiedla, iz Wojt b?dzie poszerzal pobocze w stron? Da^bia, bo na
terenach Dabia maja^byc te obiekty". Sa^to bzdury. Pan Wojt poinformowal, iz b?dzie poszerzal ten

teren, ale b?dzie tarn budowany chodnik przez powiat b?dzinski. Firma ,,Interpromex" wygraia
przetarg na budow? chodnika Malinowice - Psary. Pan Wojt zaapelowal, aby oddzielac ktamstwo
od prawdy, gdyz klamsrwem mieszkaricy sa^ karmieni od 3 lat. Nadmienil, iz to panstwo podejmujq.

decyzj?, a Wojt jest wykonaweq. woli panstwa, przedstawia wnioski. Jako przyklad podaf projekt
uchwaty

w

sprawie

sprzedazy

nieruchomosci

niezabudowanych

w

Dabiu

Chrobakowym

i argumentacj? przedstawione przez radnego Jarostawa Klimczyka, gdzie projekt uchwaty zostal
wycofany. Nadmienit, iz rowniez posiadat watpliwosci w tej kwestii. Pan Wojt poinformowat, iz
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takie dzialanie, moze w przyszlosci przyniesc duzo wi?ksze korzysci dla Gminy niz podj?cie
uchwaly w dniu dzisiejszym. Oswiadczyl, iz nie dopusci do sytuacji, aby ktos go oczerniat. Pan

Wojt wyjasnil, iz ,jesli czegos do Gminy nie przyniosl, to i nie zabral i nie zabiorze". Zwrocil si?
o rozwag? i oddzielenie klamstwa od prawdy.
Przewodniczacy Rady - Pan Jacenty Kubica zadal pytanie ,,czy Pan Wojt b?dzie publikowat
,,list otwarty".
Pan Wojt odpowiedzial, iz nie b?dzie publikowal ,,listu otwartego".
Przewodniczacy Rady wyjasnil, iz na tym koriczy si? polemika. Nadmienil, iz liczyl, ze tak
si? ta sprawa zakonczy, bo jest Pan rowniez inspirowany przez innych i ma prawo decydowac
0 swoich myslach i czynach. Z tresci tego ,,pisma" poruszyla mnie jedna rzecz, iz Pan Wojt

przywohije postac Jozefa Pilsudskiego do tych listow. Przewodniczq.cy Rady wyjasnil, iz dopoki
Rada nie zatwierdzi studium, to dyskusja b?dzie trwala. Dodat, iz cata walka nie jest po to, zeby
tego nie byto, tylko po to, aby przeksztatcic teren tak i zastrzec, aby nie powstat np. maszt. Zrobic

tak, aby wszyscy byli zadowoleni. Przewodniczacy Rady poinformowal, iz toczq. si? rozmowy,
ktore

przebiegaja^

w

bardzo

dobrym

kierunku

i

Gmina

b?dzie

miala

z

tego

korzysci

1 prawdopodobnie ludzie. Przewodniczacy Rady poinformowal, iz zysk 3 mln z\ b?dzie dla Gminy,
czy od razu, czy po 10 iatach to si? okaze. Dodal, ze u paiistwa, u ktorych ta inwestycja nie
powstaje, to sa^ zadowoleni. ,,Na pewno nie UPS". Jako przykfad podal inwestycj?, ktora miala

powstac

w

Dabiu

Chrobakowym.

Przewodniczacy

Rady

oswiadczyl,

iz

nie jest

tak,

ze

spoteczeiistwo nie ma nie mowic. Ci co nie przezywajq. tego, sa^ daleko od tego. Jako mieszkaniec

ulicy Zwyci?stwa, rowniez jestem daleko od tego, ale ,,nie mog? tak powiedziec", gdyz jestem
wybrany przez spoleczenstwo Psar, radnym calej Gminy. Przewodniczacy Rady powrocil do tematu

wspolnej

Komisji.

Oswiadczyl,

iz

b^dzie

probowal,

aby

wspolna

Komisja

spotkata

si?

z inwestorem.

Pan Wojt przedstawil, iz ,,bardzo si? cieszy, iz Przewodniczacy Rady zmienil stanowisko
i mowi, iz b?dzie rozmawial ,,nie przez media". Oswiadczyl, iz b^dzie to dla dobra ogolu.
Glos zabral Pan Zbigniew Stanik - Przewodniczacy Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia
i Ochrony Srodowiska, ktory przedstawil, iz problem, nie dotyczy czworga radnych z Psar, tylko
wszystkich. Zasugerowal spotkanie wszystkich radnych,nawet z wizjq. lokaln^. gdyz decyzja b?dzie

brzemienna w skutkach. Decyzja jest bardzo wazna. Pan Zbigniew Stanik oznajmit, iz powstalo
wiele niedomowien, niejasnosci, nieprawd i nalezy dotrzec do spoteczeristwa. Zwrocil si? z prosba^
do Wojta Gminy o umieszczenie informacji, publikacji na ten temat w gazecie gminnej.
Przewodniczacy Rady odpowiedzial, iz Pan Wojt zapewnit, iz we wrzesniowym numerze
gazety ukaze si? wzmianka na ten temat. Poinformowal, iz na zebraniu wiejskim rozmowa
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potoczyla si? nie talc jak trzeba. Dodal, iz od 4 sierpnia, kazdy mogt wiedziec co to b?dzie.
Wiedzielismy, ze b?dzie to centrum logistyczne, ale to poj?cie ma ogromne znaczenie tego slowa.
Przewodniczaey Rady odpowiedzial, iz ,,zle si? stalo, ale czy do kohca on jest winien".

Glos zabrala Pani Malgorzata Pasek, ktora oswiadczyla, iz ,,bardzo si? cieszy z tego powodu,
iz 3

lata temu, przed moim domem zebrata si? grupa radnych i

zebrano

300 podpisow

mieszkaricow. Sprawa dotyczyJa ,,smierdzaj:ego powietrza w Boze Ciato" i w ten sposob uniknela,
aby nie powstala druga, tak nieprzyjemna sytuacja jaka powstala w Boze Cialo". Pani Maigorzata

Pasek wyjasnila, iz jesli chodzi o media, to ktos z radnych zadzwonil do radia. Rozgtosnia
przeprowadzila ze mnq_ wywiad i gdy si? raz udzielilo wywiadu, to potem dzwonily inne stacje.
Nadmienila, iz udzielila tylko jednego wywiadu.
Pan Marian Koziel - Wojt Gminy Psary objasnii, iz to nie podpisy spowodowahy. Chodzi
o sposob komunikowania si? radnych z Wojtem. Za wszystko co si? dzieje na Gminie odpowiada
Wojt, swoj^. osobq. i swoim majatkiem. Pan Wojt wyjasnil, iz mial na mysli sposob komunikowania
si? radnych z Wojtem. Radni, zamiast przyjsc do Urz?du i zapytac Wojta, to zbierali podpisy.
Nadmienil, iz na taki sposob komunikowania nie wyraza zgody. Pan Wojt poinformowal, iz nie ma
takiego radnego, ktorego by nie przyjal i nie przedyskutowal problemu. Oswiadczyl, iz zostalo
jeszcze 1 rok wspolnego wspotdziatania. Pan Wojt zaapelowat, aby rozmawiac ze sob% nie poprzez

podpisy, skargi, tylko nalezy ze soba, rozmawiac. Przez 3 lata ta praca, nie uktada si? normalnie.
Uchwaty przechodz^. jednym, dwoma gtosami. Pan Wojt przedstawit, iz nie robi nie z paiistwem,
przeciwko mieszkaricom. Pan Wojt powtorzyl, iz miat na mysli sposob komunikowania si?.
Przeprosii Pania^ Matgorzat? Pasek, jesli poczuta si? urazona.

Pani Matgorzata Pasek oswiadczyla, iz w tym momencie, kiedy ta sprawa wynikn?ta, to Pana
Wojta nie byto, gdyz Pan Wojt byt na posiedzeniu w KZK GOP-ie i wszystkie formalnosci
zatatwial Zast?pca Wojta.

Pan Wojt odpowiedziaJ, iz Zast?pca Wojta wykonywal to na polecenie Wojta.
Przewodnicza^cy Rady - Pan Jacenty Kubica oznajmit, iz „wszystko jest wazne co si? mowi.

Ktos co mowi, to bierze odpowiedzialnosc za swoje slowa". Przedstawil, iz gdyby ta sprawa byia
wyraznie powiedziana 4 sierpnia, to dyskusja rozpocz?laby si? w bardzo wa^skim gronie. Bylo
powiedziane, iz b?dzie to centrum logistyczne. Pan projektant wyjasniat, iz ,,o tych sprawach b?dzie

decydowat Pan Wojt". Przewodniczqcy Rady objasnii, iz tak mowi ustawodawca, iz Pan Wojt
decyduje o przyj?ciu wniosku. A jesli Pan Wojt odrzuci wniosek, to Rada moze zatwierdzic, badz

odrzucic wniosek. Przewodnicza^cy Rady poinformowal, iz uzyskuja^c informacj? w Urz?dzie, musi
si? prosic o material, badz o kserokopi? materiatu, gdzie Przewodniczacy Rady ma dost?p do
informacji publicznej, jak kazdy obywatel. Nadmienil, iz musi przepisywac dokument na kartk?,
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aby taka_ informacj? posiadac. ,,Jezeli tak jest traktowany Przewodniczacy jak chlystek, to
serdecznie za taka^ wspolprac? dzi?kuj?. Nie zrobilem tego, gdyz potrafilem to sobie rozszyfrowac.
I o to si? rozchodzi." Nadmienil, aby wspolpracowac od samego poczatku na tej samej
plaszczyznie. Przewodniczacy Rady reasumujac temat, poinformowal, iz b?dzie si? staral
o zorganizowanie spotkania radnych z inwestorem. Skontaktuje si? z Radca^ Prawnym, aby
wszystko bylo prawnie. Nadmienil, iz jesli nie udaloby si? zorganizowac spotkania w sposob, taki

aby zadowalaio wszystkich, to prosz? zainteresowanych radnych, gdyz sprawa nie opiera si? tylko
o pieniadze, ale o nawet same poznanie tematu.

Pkt. 15. - Zakonczenie obrad.

Wobec wyczerpania porza.dku obrad Przewodniczacy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica slowami:
,,Zamykam XXXV Sesj$ Rady Gminy Psary"

zakonczyl obrady, dzi?kujac za przybycie.

Jacenty Kubica

Protoko! sporzqdzita:
Katarzyna Muclia

q
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Zahjcznik Nr 9 -Informacja o ztozonych oswiadczeniach majatkowych przez radnych.
Zalacznik Nr 10 - Uchwata Nr XXXV/277/2009 Rady Gminy Psary z dnia 24 wrzesnia 2009r.
w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXX/226/2009 Rady Gminy Psary z dnia 25 marca 2009r.

w sprawie ustanowienia stypendium Wojta Gminy Psary dla najzdolniejszych uczniow oraz
okreslenia zasad jego przyznawania.
Zalqcznik Nr 11 -

Uchwata Nr XXXV/278/2009 Rady Gminy Psary z dnia 24 wrzesnia 2009r.

w sprawie cz^sciowego przeksztalcenia Powiatowego Zespolu Zaktadow Opieki Zdrowotnej
z siedziba^ w B^dzinie poprzez likwidacj? Oddziatu Pediatrycznego zlokalizowanego w Czeladzi.
przy ui. Szpitalnej 40.

Zala_cznik Nr 12 -Uchwala Nr XXXV/279/2009 Rady Gminy Psary z dnia 24 wrzesnia 2009r.
w sprawie cz?sciowego przeksztalcenia Powiatowego Zespolu Zaktadow Opieki Zdrowotnej

z siedziba^ w B?dzinie poprzez likwidacj^ Oddzialu Chirurgii Ogolnej A zlokalizowanego
w B^dzinie przy ul. Maiachowskiego 12
Zalacznik Nr 13 - Uchwala Nr XXXV/280/2009 Rady Gminy Psary z dnia 24 wrzesnia 2009r.

w sprawie: cze^ciowego przeksztalcenia Powiatowego Zespolu Zaktadow Opieki Zdrowotnej
z siedzibq. w B^dzinie poprzez likwidacj? Punktu chemioterapii zlokalizowanego w Czeladzi przy
ul. Szpitalnej 40

Zahjcznik Nr 14 - Uchwala Nr XXXV/281/2009 Rady Gminy Psary z dnia 24 wrzesnia 2009r.
w sprawie: cz^sciowego przeksztatcenia Powiatowego Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej
z siedziba^ w Bqdzinie poprzez likwidacj? Oddziatu Chorob Wewnetrznych A i B zlokalizowanych
w B^dzinie przy ul. Malachowskiego 12
Zalqcznik Nr 15 -

Uchwala Nr XXXV/282/2009 Rady Gminy Psary z dnia 24 wrzesnia 2009r.

w sprawie: cz^sciowego przeksztalcenia Powiatowego Zespotu Zakladow Opieki Zdrowotnej
z siedzibq. w B^dzinie poprzez likwidacj? Oddzialu Chorob Wewn?trznych C i D zlokalizowanych
w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40
Zatycznik Nr 16 -Uchwala Nr XXXV/283/2009 Rady Gminy Psary z dnia 24 wrzesnia 2009r.

w sprawie: zaci^gni^cia kredytu dlugoterminowego na sfmansowanie zadania pn. ,,Budowa drog
dojazdowych do dziatek w Gorze Siewierskiej tzw. czerwony kamieii
Zalacznik Nr 17 - Uchwala Nr XXXV/284/2009 Rady Gminy Psary z dnia 24 wrzesnia 2009r.
w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009r.
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