RADA QMINY PSARY
42-512 Psary, u! Malinowicka 4
RO1V-0052-H/09

Protok6»nrXXXVIII/09
z sesji Rady Gminy Psary

w dniu 23 grudnia 2009r.

XXXVIII Scsja Rady Gminy Psary odbyla sie. w Osrodku Kultur>' w Sarnowie. Sesja
rozpoczeja si? o godz. 13:30 i trwaia do godz. 14:30.

Obradom przewodniczyl Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady Gminy Psary.
Na ogolny stan 15 radnych, w Sesji uczestniczylo 13 radnych (nieobecni usprawiedliwieni: radna
Matgorzata Majer, radny Jacek Gwozdz).
W sesji uczestniczyli:

Wojt Gminy

-

pan Marian Koziel,

Zaste_pca Wojta

-

Pan Janusz Majczak,

Kierownik Referatu Finansow i Podatkow

-

Pani Monika
Pasamonik - Radecka,

Radca Prawny

_

panj ]wona Gondarczyk.

oraz

Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Sohysi oraz mieszkaricy gminy Psary.
Pan Jacenty Kubica - Przewodnicz^cy Rady Gminy powital zcbranych.

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 XXXVIII Sesj^ Rady Gminy Psary"

rozpoczaj obrady. W momencie otwarcia obrad w sesji brato udzial 13 radnych.
Przewodniczqcy stwierdzit prawomocnosc obrad - listy obecnosci radnych oraz gosci stanowi^
zalqczniki nr 1 i 2 do nin. protokolu.

Pkt 2, - Przyiecie porzadku obrad.
Przewodniczaey Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica oznajmil, iz porzadek sesji byl

wywieszony na tablicach ogloszen oraz na stronie internetowej Urz?du Gminy. Przewodniczaey
Rady Gminy zapytal, czy radni wnosz^ uwagi do przedstawionego porzadku obrad.
Gtos zabrat Pan Janusz Majczak - Zast^pca Wojta Gminy Psary, ktory zwrocil si? z prosb^
o rozszerzenie porzadku obrad o wreezenie stypendium dla najzdolniejszych uczniow z terenu

gminy Psary.

Pan Jacenty

Kubica - Przewodniczacy Rady

Gminy Psary zwrocil si<?

z prosba_

0 wprowadzenie do porzadku obrad sesji punktu 7 ppkt U - projekt uchwaly w sprawie korekty

uchwaly Nr XXXVII/294/2009 z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek

1 zwolnien podatku od nieruchomosciami na 2010 rok oraz ustalenia wzoru informacji i deklaracji
podatkowej.

Przewodniczacy Rady nadmienil. iz

pkt 5 zostanie rozszerzony o uroczyste wr^czenie

stypendium Wojta Gminy Psary. Zapytah czy radni maja. uwagi do porzadku obrad sesji. Wobec
braku uwag, przystapiono do giosowania. Przewodniczacy Rady zarzadzil glosowanie w sprawie
poszerzenia porz^dku obrad sesji o wreczenie stypendium dla najzdolniejszych uczniow z terenu
gminy Psary.
W wyniku gfosowania:

za przyjeciem poprawki

-

13 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujqcych si^

-

glosow.

Przewodnicz^cy Rady zarz^dzif glosowanie nad wprowadzeniem do porz^dku obrad sesji pkt 7
ppkt 11.

W wyniku giosowania:
za przyjeciem poprawki

-

13 glosow,

przeciw

-

0 glosow.

wstrzymuja^cych sie

-

glosow.

Przewodniczqcy Rady zarzajdzil glosowanie nad przyjeciem porz^dku obrad z naniesionymi
poprawkami.
W wyniku giosowania:

za przyj^ciem porzajdku obrad

-

13 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymuja.cych sie

-

glosow.

Porzadek obrad zostal przyj^tyjednoglosnie- 13 glosami ,,za" i przedstawia sie nastepujaeo:
1.

Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocnosci obrad.

2.

Przyjecie porzq.dku obrad.

3.

Przyj^cie protokolu z XXXVII Sesji Rady Gminy Psary.

4.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

5.

Informacja z dziaialnosci Wojta Gminy Psary w okresie mie_dzysesyjnym.

6.

Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego.
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7.

Podj^cie uchwat Rady Gminy Psary w sprawie:

1) Wyrazenia zgody na wynajem na okres 1 roku pomieszczenia w budynku Urzedu
Gminy w Psarach, stanowiacego wtasnosc gminy Psary.

2) Wyrazenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokali uzytkowych mieszcz^cych si?
w budynku OSP w Strzyzowicach przy ul. Belnej, stanowiacych wlasnosc Gminy
Psary.

3) Uchylenia uchwaty Nr XXXI/239/2009 Rady Gminy Psary z dnia 30.04.2009r.
w sprawie sprzcdazy w drodze bezprzetargowej nieruchomosci ozn. nr dzialek
434/1, 435/1, 410/1 polozonych w Preczowie na rzecz osob fizycznych.
4) Przyje_cia Programu wspolpracy Gminy Psary z organizacjami pozarzadowymi oraz
podmiotami prowadza^cymi dzialalnosc pozytku publicznego na 201 Or.
5) Uchwalenia Rocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania

Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdziatania Przemocy na rok 2010.
6) Zmiany Uchwaty Nr XXVII/194/2008 Rady Gminy Psary z dnia 29.12.2008 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii w Psarach
nalata 2009-2011.

7) Zmian w budzecie gminy na 2009r.

8) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Budzetu. Finansow i Gospodarki Gminy na I
polrocze 201 Or.

9) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oswiaty, Kultury. Zdrowia i Ochrony
Srodowiska na 1 polrocze 201 Or.

10) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I polrocze 201 Or.
11) Korekty uchwaly Nr XXXVII/294/2009 z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie
ustalenia wysokosci stawek i zwolnien podatku od nieruchomosciami na 2010 rok
8.

oraz ustalenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej.
Interpelacje i zapytania.

9.

Wolne wnioski.

10.

Zakoiiczenie obrad.

Pkt.3. - Przyiecie protokotu z XXXVII sesii Rady Gminy Psary.
Przewodniczacy

Rady

Gminy

oznajmil.

iz

kazdy

mial

mozliwosc

zapoznania

si?

z protokolem. ZapytaL czy radni maj^ uwagi do przedstawionego protokotu. Radni nie wniesli
uwag. Przewodniczacy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica zarzadzil glosowanie nad

przyjeciem protokotu z XXXVII Sesji Rady Gminy. W wyniku gtosowania:
za przyjeciem protokotu

-

13 glosow,

przeciw

-

0 glosow.

wstrzymuja^cych si^

-

0 glosow.

Protokol z XXXVII sesji Rady Gminy Psary zostal przyjety jednoglosnie - 13 gtosami ,,za".

Pkt.4. - Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Przewodniczacy Rady - Pan Jacenty Kubica zapytal czy radni wnoszq. uwagi do udzielonych
odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Oznajmit, iz radni uzyskaii odpowiedzi na zadane

interpelacje badz pytania. Wobec braku pytari i zastrzezeri przystapiono do omawiania kolejnego
punktu porza^dku obrad sesji.

Pkt.5. - In formac)a z dzialalnosci Wojta Gminy Psarv w okresie miediysesymym.
Wojt Gminy Psary - Marian Koziel przedlozyl Radzie informacj? nt. swojej dzialalnosci
w okresie mi?dzysesyjnym - ktora stanowi zalqcznik nr 3 do nin. protokolu.
Wqjt

Gminy

Psary nadmienil,

iz uczestniczyl w mi?dzynarodowej

konferencji nt.

bezpieczeristwa w regionie w Sosnowcu, gdzie z rak Wicewojewody Slajskiego odebral nagrod? statuetk?. Gmina Psary jakojedna z 4 gmin wojewodztwa sla.skiego otrzymala dofinansowanie.
Przewodniczacy Rady Gminy zapytai. czy radni maja^ pytania do przedstawionej informacji
Wojta.

Radni

nie

wniesli

uwag.

Przewodniczacy

Rady

poprosil

o

odczytanie

wynikow

i wr?czenie nagrod stypendialnych dla najzdolniejszych uczniow z terenu gminy Psary.
Pani

Mirella

Baranska -

Sorn

-

Dyrektor Zespolu

Obslugi

Szkol

i

Przedszkoli

poinformowala, iz w dniu 15 grudnia br. odbylo si? drugie posiedzenie komisji przyznajajzej
nagrody Wojta dla najzdolniejszych uczniow z terenu Gminy Psary. OznajmiJa, iz drugie spotkanie

czionkow komisji bylo zwiazane ze zmian^ regulaminu. Pani Dyrektor nadmienila, iz komisja miala
do rozpatrzenia 3 wnioski, z czego 1 wniosek zostal rozpatrzony negatywnie, z powodu braku
wymogow formalnych. Warunkiem przyznania stypendium oprocz wysokiej sredniej ocen, byly

rowniez brane pod uwag? wybitne osia^nie^ia na poziomie wojewodzkim lub ogoliiopolskim. Przy
osiqgni?ciach na poziomie ogolnopolskim, komisja nie brala pod uwag? sredniej ocen. Pani
Dyrektor przedstawila, iz w efekcie obrad Komisji zostaly przyznane dwa stypendia: Andzelika
W^tor - stypendium w wysokosci 1500 zl; Palrycja Dankowska - stypendium w wysokosci 1000
zl. Pani Mirella Baranska - Sorn nadmienila, iz osi^gni?cia Pan byly bardzo wysokie i Komisja nie
miala zadnych w^tpliwosci co do celowosci przyznania wyroznieri.

Przewodniczqcy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica poprosil Pana Wojta o wr?czenie
stypendium nagrodzonym osobom.

Pan Marian Koziel - Wojt Gminy Psary poinformowal, iz jest to druga edycja przyznawania
nagrod dla osob, ktore rozslawiaja^ Gmin?, rowniez na zewn^trz. Pan Wojt zlozyl podzi?kowania
Komisji i Radzie Gminy. Nadmienil, iz pomyslodawcq. nagrody jest dr Zbigniew Stanik -

Przewodnicz^cy Komisji i radny. Pan Wojt poprosil o blizsze przedstawienie si? nagrodzonym
osobom.

Pani Patrycja Dankowska oznajmila, iz jest uczennica^ 111 Liceum Ogolnoksztalcacego

w B?dzinie. Od 10 lat zajmuje si? tancem towarzyskim. Nadmienila, iz b?dzie si? starala, aby
w tym kierunku dojsc jak najdalej.

Pani Andzelika Wator poinformowala, iz jest uczennic^ szkoly Nr 4 w B?dzinie. Od 5 lat
zajmuje

si?

szermierka.

Nadmienila,

w kontynuowaniu swojej pasji.

iz

ma

nadziej?,

ze

przyznane

stypendium

pomoze

Pan Marian Koziel - Wqjt Gminy Psary oswiadczyl iz nagrodzone dzisiaj osoby

rozsiawiaja^ nie tylko Gmine., ale rowniez rozslawiaja Gmin? na arenie miedzynarodowej. Konczac
wypowiedz, Pan Wqjt zyczyl laureatkom dalszych sukcesow, pozytywnego rozwoju, po czym
wr<?czyl przyznane stypendia.

Przewodniczacy Rady - Pan Jacenty Kubica w imieniu Rady Gminy Psary i radnych zlozyl
laureatkom serdeczne gratulacje.

Pkt.6. - Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego.

Przewodniczacy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica oznajmih iz radni otrzymali informacje.

na w/w temat. Tresc zostala w czesci oparta na tych zapisach planu rozwoju lokalnego, ktore nie
zostaly

wykonane.

Przewodniczacy

Rady

nadmienil,

iz

na

Komisji

Budzetu,

Finansow

i Gospodarki Gminy radni prosili, aby jak najszybciej doprowadzic do tego, aby kolejny dokument
jak najszybciej zaktualizowac. Dodal, iz tworzy sie obccnie program pt. ,,rewitalizacja", ktory
w pewnym momencie zastapi ,,plan rozwoju lokalnego'1. Przewodniczacy Rady oznajmil, iz radni

zwrocili si? z prosb^, aby w planie pt. ,.rewitalizacja". zostaiy zawarte takie dzialania i programy
(inwestycje), ktore s^ do zrealizowania. a nie s^ w jakims stopniu na wyrost przedstawione.
Przewodniczacy Rady zapytal czy radni maj^pytania do zaprezentowanej informacji.
Gios zabraia Pani Matgorzata Cieslik - Przewodniczaca Komisji Budzetu, Finansow

i Gospodarki Gminy, ktora poinformowafa, iz Czlonkowie Komisji wystajtili z wnioskiem
0 przygotowanie na styczniowa. Komisje projektu planu rewitalizacji wraz z podaniem skiadu
osobowego osob uczestniczqcych w realizacji tego projektu.

Pkt. 7. - Podiecie uchwatRady Gminv Psarv w sprawie:

1.

Wymienia zgody na wynajem na okres 1 roku pomieszczenia w budynku Urzedu Gminy
w Psarach, stanowiqcego wlasnosc gminy Psary.

Przewodniczacy Rady - Pan Jacenty Kubica przedstawil iz radni otrzymali projekt

uchwary, w ktorym zostalo przedstawione, iz dalsze uzytkowanie pomieszczenia przez przysztego
najemc-e wymaga zgody Rady Gminy Psary. Zapytai, czy radni wnosza. uwagi do przedstawionego

projektu uchwaly. Przewodniczacy Rady przedstawil podstaw? prawna_ uchwaiy wynikaj^ca^
z ustawy o samorza_dzie gminnym

ustawy o gospodarce nieruchomosciami. NadmieniL iz

pomieszczenie miesci si? w obiekcie Urzedu Gminy w Psarach. Powierzchnia jego wynosi 5,58 m2
1 jest ujawniona w ksi^dze wieczystej.
W wyniku glosowania:

za przyj^ciem uchwaty

-

13 glosow.

przeciw

-

0 glosow

wstrzymujajcych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyje_ta - 13 glosami ,,za". Uchwala Nr XXXVIII/297/2009 Rady Gminy Psary
z dnia 23.12.2009r. w sprawie wyrazenia zgody na wynajem na okres I roku pomieszczenia
w budynku Urzedu Gminy w Psarach, stanowiacego wlasnosc gminy Psary - stanowi zai^cznik
nr 5 do nin. protokolu.

2.

Wyrazenia zgody na wynajem na okres 3 kit lokali uzytkowych mieszczqcych sie w
budynku OSP w Strzyiowicach przy ul Belnej, stanowiacych wlasnosc Gminy Psary.
Przewodniczacy Rady Gminy Psary przedstawil podstaw? prawna, uchwaly wynikajac^

ustawy o samorzadzie gminnym i ustawy o gospodarce nieruchomosciami. Poinformowal, iz

nieruchomosc miesci si? w budynku OSP w Strzyzowicach, przy ulicy Belnej. Powierzchnia

wynosi 175 m2 . Przewodniczacy Rady oznajmil, iz dalsze uzytkowanie pomieszczenia wymaga
zgody Rady Gminy. Zapytat, czy radni maj^ uwagi do przedstawionego projektu uchwaly.
W \\7niku gtosowania:

za przyje_ciem uchwaly

-

13 glosow,

przeciw

-

0 glosow

wstrzymuj^cych si$

-

() glosow.

Uchwala zostala przyj?ta - 13 glosami ,,za". Uchwala Nr XXXVIII/298/2009 Rady Gminy Psary
z dnia 23.12.2009r. w sprawie wyrazenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokali uzytkowych

mieszczacych si? w budynku OSP w Strzyzowicach przy ul. Belnej, stanowiacych wlasnosc Gminy
Psary - stanowi zalijcznik nr 6 do nin. protokolu.

3.

Uchyienia uchwaly Nr XXXI/239/2009 Rady Gminy Psary z dnia 30.04.2009r. w sprawie
sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomosci ozn. nr dzialek 434/1, 435/1, 410/1
potozonych w Preczowie na rzecz osob Jizycznych.

Przewodniczacy Rady - Pan Jacenty Kubica oswiadczyl, iz radni otrzymali projekt uchwaly
wraz z uzasadnieniem. Wyjasnil, iz osoba, w pewnym momencie zaniechala dalszych starari

w sprawie kupna nieruchomosci i aby umozliwic inny sposob rozwiazania problemu wymagane jest
uchylenie niniejszej uchwaly. Przewodniczqcy Rady zarz^dzil gtosowanie. W wyniku glosowania:
za przyj^ciem uchwaly

-

13 glosow.

przeciw

-

0 glosow

wstrzymuj^cych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostata przyjeja - 13 glosami ,za". Uchwala Nr XXXVI1I/299/2009 Rady Gminy Psary
z dnia 23.12.2009r. w sprawie uchyienia uchwaly Nr XXXI/239/2009 Rady Gminy Psary z dnia
30.04.2009r. w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomosci ozn. nr dziatek 434/1,
435/1, 410/1 polozonych w Preczowie na rzecz osob fizycznych - stanowi /ahic/nik nr 7 do nin.
protokolu.

4.

Przyjecia Programu wspolpracy Gminy Psary z organizacjami pozarzqdowymi oraz
podmiotamiprowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2010r.

Przewodniczacy Rady oznajmil, iz aby Urzad Gminy mogi przekazywac srodki finansowe
organizacjom pozarzadowym oraz podmiotom prowadzacym dzialalnosc pozytku publicznego
stosowne jest podj^cie uchwaiy przez Rade_ Gminy Psary. Zapytal, czy radni wnosza^ uwagi do
przedstawionego

projektu

uchwaiy.

Wobec

braku

uwag,

Przewodniczacy

Rady

zarzadzil

glosowanie. W wyniku glosowania:

zaprzyjeciem uchwaiy

-

13 glosow,

przeciw

-

0 glosow

wstrzymuja^cych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyj?ta - 13 glosami ,.za". Uchwala Nr XXXVIII/300/2009 Rady Gminy Psary

z dnia 23.12.2009r. w sprawie przyj?cia Programu wspotpracy Gminy Psary z organizacjami

pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na 201 Or. stanowi zalijcznik nr 8 do nin. protokolu.

5.

Uchwalenia Rocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow
Alkoho/owych oraz Przeciwdzialania Przemocy na rok 2010.

Przewodniczacy Rady - Pan Jacenty Kubica oznajmil, iz radni otrzymali bardzo obszerny
material, m.in.: o sposobie rozwia^zywania problemow alkoholowych na terenie Gminy Psary,

organizowania czasu osobom uzaleznionym od alkoholu, mozliwosci skorzystania z uslug
prawniczych, lekarskich, terapeutycznych. Przedstawil podstaw? prawns uchwaiy wynikaja^ca.
z ustawy o samorzqdzie gminnym, ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu

alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie. W wyniku gtosowania:
za przyje_ciem uchwaiy

-

13 glosow,

przeciw

-

0 glosow

wstrzymujacych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyjeta - 13 glosami .,za". Uchwala Nr XXXVIII/301/2009 Rady Gminy Psary

z dnia 23.12.2009r.

w sprawie uchwalenia Rocznego

Gminnego

Programu Profilaktyki

i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Przemocy na rok 2010 stanowi /ulue/nik nr 9 do nin. protokolu.

6.

Zmiany Ucltwaty Nr XXVII/194/2008 Rady Gminy Psary z dnia 29.12.2008 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii w Psarach na
lata 2009-2011.

Przewodniczacy Rady zapytal. czy radni wnosza^ uwagi do przedstawionego projektu

uchwaiy. Wobec braku uwag, Przewodniczacy Rady zarzadzil glosowanie. W wyniku glosowania:
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za przyjeciem uchwaly

-

13 glosow,

przeciw

-

o glosow

wstrzymujacych sic

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyjeja - 13 glosami ,,za'\ Uchwala Nr XXXVIII/302/2009 Rady Gminy Psary
z dnia 23.12.2009r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXVII/194/2008 Rady Gminy Psary z dnia

29.12.2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii
w Psarach na lata 2009-2011 - stanowi zatycznik nr 10 do nin. protokolu.
7.

Zmian w budzecie gminy na 2009r.

Przewodniczacy Rady - Pan Jacenty Kubica przedstawil, iz radni otrzymali projekt

uchwaly.

Zapytal,

czy

radni

wnosza^

uwagi

do

zaprezentowanego

projektu

uchwaly.

Przewodniczacy Rady objasnil, iz przeniesienia srodkow finansowych miexizy dzialami sa_

zwiazane z zakoriczeniem roku kalendarzowego. Przewodniczacy Rady zapytal, czy radni wnosza^
zastrzezenia do przedlozonego projektu uchwaly. Wobec braku uwag, przystaj)iono do glosowania.
W wyniku glosowania:
za przyjedem uchwaly

-

13 glosow,

przeciw

-

Q glosow

wstrzymujacych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyje_ta - 13 glosami .,za". Uchwala Nr XXXVIII/303/2009 Rady Gminy Psary
z dnia 23.12.2009r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009r. - stanowi za^cznik nr 11 do nin.
protokolu.

8.

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy na Ipolrocze
2010r.

Przewodniczacy Rady zapytal czy radni maj^ uwagi do przedstawionego projektu uchwaly.
Wobec braku uwag, przystapiono do glosowania. W wyniku glosowania:
za przyjeciem uchwaly

-

13 glosow,

przeciw

-

0 glosow

wstrzymujacych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyjejta - 13 giosami ,,za\ Uchwala Nr XXXV111/304/2009 Rady Gminy Psary
z dnia 23.12.2009r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki
Gminy na I polrocze 201 Or. - stanowi zala_cznik nr 12 do nin. protokolu.

9.

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska na
I polrocze 2010r.

Przewodniczacy Rady oznajmil, iz radni otrzymali projekt uchwaly. Podstawa prawna
uchwaly wynika z ustawy o samorzqdzie gminnym. W wyniku glosowania:

za przyj?ciem uchwaly

-

13 glosow.

przeciw

-

() glosow

wstrzymujacych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyj?ta - 13 glosami ,,za'\ Uchwala Nr XXXVIII/305/2009 Rady Gminy Psary

z dnia 23.12.2009r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oswiaty, Kultury: Zdrowia
i Ochrony Srodowiska na I polrocze 201 Or. - stanowi zalacznik nr 13.
10.

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I polrocze 201 Or.
Przewodniczacy Rady przedstawih iz radni uzyskali projekt uchwaly. Podstawa prawna

wynika z ustawy o samorzajdzie gminnym. Wobec braku uwag, przystapiono do glosowania.
W wyniku glosowania:

zaprzyj?ciem uchwaly

-

13 glosow,

przeciw

-

0 glosow

wstrzymujaeych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyjeta - 13 glosami .,za". Uchwala Nr XXXVIII/306/2009 Rady Gminy Psary
z dnia 23.12.2009r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I polrocze 2010r. stanowi zahjcznik nr 14 do nin. protokolu.

11.

Korekty uchwaly Nr XXXV11/294/2009 z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia
wysokosci stawek i zwolnien podatku oil niemchomosciami na 2010 rok oraz ustalenia
wzoru informacji i dek/aracji podatkowej.

Przewodniczacy Rady - Pan Jacenty Kubica oznajmil. iz zmiana w zapisie uchwaly dotyczy
uszczegolowienia skrotu dr - drogi. Dodal, iz w paragrafie 1 uchwaly widnieje zapis, iz ,,od
gruntow zajetych pod drogi oznaczone symbolem dr w ewidencji gruntow z wylaczeniem drog

publicznych". Stawka podatku za m2

powierzchni wynosi 0,12 zt. Przewodnicz^cy Rady

poinformowal iz uchwala wejdzie w zycie 14 dni po ogloszeniu )c] w Dzienniku Urz^dowym
Wojewodztwa Sla.skiego i obowiazywac bedzie od 1 stycznia 201 Or. W wyniku glosowania:
za przyj^ciem uchwaly

-

13 glosow,

przeciw

-

0 glosow

wstrzymuja.cych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyj?ta - 13 glosami ,,za". Uchwala Nr XXXVIII/307/2009 Rady Gminy Psary

z dnia 23.12.2009r. w sprawie korekty uchwaly Nr XXXV1I/294/2009 z dnia 23 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia wysokosci stawek i zwolnien podatku od nieruchomosciami na 2010 rok oraz
ustalenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej- stanowi zala_cznik nr 15 do nin. protokolu.

Pkt.8. - Interpelacje i zapvtania.
1.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak:

Zgiosila interpelacje dotycza^ca. chodnika przy ulicy Szosowej w Strzyzowicach. Poinformowaia. iz
mieszkaricy Strzyzowic sa. bardzo zadowoleni z tej inwestycji. Pani Magdalena Gdesz - Sobczak
zapytala na jakim etapie s<\ prace nad dalszym chodnikiem. czy zostala opracowana dokumentacja
techniczna, jezeli nie, to kiedy moze ona ona bye wykonana i jakie sa. plany wojewodztwa
wzgledem kontynuowania dalszego odcinka.

Pan Marian Koziel -

Wojt Gminy Psary wyjasnih iz dokumentacja na dalszy etap chodnika

(do cmentarza) nie jest opracowana. Nadmienil iz prowadzone s\ rozmowy z Zarzadem
Wojewodztwa Slaskiego i Wojewodzkim Zarzadem Drog na temat dokoriczenia tego odcinka, ktory
nie jest jeszcze zakonczony. Pan Wojt objasnil. iz zostal pozostawiony do wykonania odcinek
najbardziej niebezpieczny (bariery przy kolci). Dodal, iz ma nadzieje_, iz Wojewodzki Zarzad Drog

zacznie realizowac ten odcinek. Pan Wojt wyjasnil. iz w planach Wojewodzkiego Zarz^du Drog jest
wykonanie kolejnego etapu, jaki jest polozenie nakladki do cmentarza w Strzyzowicach. Koszt
nakladki wynosi 7 mln zl. Pan Wojt oznajmil, iz nie jest w stanie odpowiedziec na to pytanie, gdyz
nie ma decyzji wiqza^cych.

Pkt.9. - Wolne wnioski.

Pani Mafgorzata Pasek jako radna solectwa Sarnow zlozyla podzi^kowania Patrycji
Dankowskiej za wysokie osi^gni^cia w dziedzinie tanca towarzyskiego. Podzi^kowania rowniez

nalez^ si? bratu, babci i mamie za wytrwalosc. Pani Mafgorzata Pasek koncz^c wypowiedz, zyczyla
Patrycji Dankowskiej wiele dobrego na przyszte lata. Dodala, ze 3 lata temu, zaczynajac walk?
o stypendium zostaio dzisiaj uwiericzone sukcesem. Pani Malgorzata Pasek zlozyla podzi?kowania

Radzie Gminy,

Panu Zbigniewowi

Stanikowi. Nadmienita, iz temat ten

kilkakrotnie by!

akcentowany, aby mlodziez z terenu Gminy rowniez otrzymywala takie nagrody.
Gtos zabral Pan Marian Sobieraj - soltys solectwa Gora Siewierska. ktory przedstawil
kwesti? mieszkaricow ulicy Gornej w Gorze Siewierskiej. a mianowicie zasuw. Zapytal, jak be-dzie
wygl^dala kwestia w przypadku sniegu.
Pkt.10 - Zakonczenie obrad.

Wobec wyczerpania porz^dku obrad Przewodnicz^cy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica slowami:
,,Zamykam XXXVIH Sesj^ Rady Gminy Psar>"

zakonczyl obrady, jednoczesnie zapraszajac na kolejna^ Sesj?, ktora odbedzie sie w dniu 04 stycznia
201 Or. o godz. 13:30 w Osrodku Kultury w Dajmi. Przewodniczacy Rady w imieniu radnych zlozyl
zyczenia

swi^teczne

Panu

WojtowL jego

rodzinie,

bliskim,

wszystkim

zgromadzonym.
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Przewodniczacy Rady podzie>owai za zlozone zyczenie swiateczne przekazane na adres Rady
Gminy.

Pan Wojt - Marian Koziel w swoim imieniu, jak rowniez w imieniu swoich pracownikow -

podzie>owal za rok wyte^onej pracy. Oznajmih iz jest wiele zadan, ktore nalezy realizowac. Pan
Wojt objasnil iz wszyscy mamy swiadomosc, ze Gmina Psary jest jedna^ z najbiedniejszych gmin
w kraju i budzel jest dzielony w taki sposob. aby zadowolic przynajmniej cze_sc spoleczeiistwa. Pan

Wojt oznajmit, iz w 2009 roku wiele zadan udalo si? zrealizowac, m.in. wyremontowac obiekt
Osrodka Kultury w Sarnowie, poprawic nawierzchni? chodnikow, gospodark? oswietleniowa^ jak
i wykonac kilometry wodociqgow. Pan Wojt ziozyi podzi?kowania Radzie Gminy za podj^te
uchwaly, dzi^ki ktorym Gmina mogla dale] si? rozwijac; soltysom - za dobra wspolprace

w mijaj^cym roku: dyrektorom jednostek organizacyjnych. W tym szczegolnym dniu, Pan Wojt
przeprosil jesli zdarzylo mu sie powiedziec cos nie tak. Przedstawih iz kolejny rok nie b?dzie

rokiem latwym, ale dla samorz^dowcow zadem rok nie by! rokiem Jatwym. Pan Wojt koncz^c
wypowiedz. zlozyj zyczenia swi^teczne i noworoczne wszystkim zgromadzonym.

PRZE)toCI';iCZACYRADY
Jacenty Kubica

Protokol
Katarzyna Mucha

i

VI
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Wykaz zalacznikow:

Zalijcznik Nr 1, 2 - Lista obecnosci radnych i gosci.

Zal^cznik Nr 3 - Informacja z dzialalnosci Wqjta Gminy Psary w okresie mi?dzysesyjnym.
Zalqcznik Nr 4 - Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego.

Zalqcznik Nr 5 - Uchwaia Nr XXXVIII/297/2009 Rady Gminy Psary z dnia 23.12.2009r.
w sprawie wyrazenia zgody na wynajem na okres 1 roku pomieszczenia w budynku Urz^du Gminy
w Psarach, stanowiacego wlasnosc gminy Psary.

Zalqcznik
w sprawie
w budynku
Zalacznik

Nr 6 - Uchwaia Nr XXXVIII/298/2009 Rady Gminy Psary z dnia 23.12.2009r.
wyrazenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokali uzytkowych mieszczacych si?
OSP w Strzyzowicach przy ul. Belnej, stanowiacych wlasnosc Gminy Psary.
Nr 7 - Uchwata Nr XXXVIII/299/2009 Rady Gminy Psary z dnia 23.12.2009r.

w sprawie uchylenia uchwaly Nr XXXI/239/2009 Rady Gminy Psary'z dnia 30.04.2009r. w sprawie

sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomosci ozn. nr dzialek 434/1, 435/1. 410/1 polozonych
w Preczowie na rzecz osob fizycznych.

Zal^cznik Nr 8 - Uchwaia Nr XXXVII1/300/2009 Rady Gminy Psary z dnia 23.12.2009r.
w sprawie przyje_cia Programu wspotpracy Gminy Psary z organizacjami pozarzadowymi oraz
podmiotami prowadz^cymi dziatalnosc pozytku publicznego na 201 Or.

Zalacznik Nr 9 - UchwaJa Nr XXXVill/301/2009 Rady Gminy Psary z dnia 23.12.2009r.

w sprawie uchwalenia Rocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow
Alkoholowych oraz Przeciwdziaiania Przemocy na rok 2010.

Zahjcznik Nr 10 - Uchwaia Nr XXXVIII/302/2009 Rady Gminy Psary z dnia 23.12.2009r.
w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXVII/194/2008 Rady Gminy Psary z dnia 29.12.2008 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii w Psarach na lata 20092011.

Zalqcznik Nr 11 -

Uchwafa Nr XXXVIN/303/2009 Rady Gminy Psary z dnia 23.12.2009r.

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009r.

Zahjcznik Nr 12 - Uchwaia Nr XXXVIII/304/2009 Rady Gminy Psary z dnia 23.12.2009r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy na

I polrocze 201 Or.

Zahjcznik Nr 13 - Uchwaia Nr XXXVIII/305/2009 Rady Gminy Psary z dnia 23.12.2009r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska na
I polrocze 201 Or.

Zahjcznik Nr 14 -

Uchwahi Nr XXXVIII/306/2009 Rady Gminy Psary z dnia 23.12.2009r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 1 polrocze 2010r.

Zahjcznik Nr 15 - Uchwaia Nr XXXVIII/307/2009 Rady Gminy Psary z dnia 23.12.2009r.
w sprawie korekty uchwaty Nr XXXVII/294/2009 z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia
wysokosci stawek i zwolnien podatku od nieruchomosciami na 2010 rok oraz ustalenia wzoru
informacji i deklaracji podatkow^ej.
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