RADA QMiriY PSARY

42-512 Psary, ul MalSnowicka 4
ROIV.0002.10.2012

ProtokolnrXV/12

z sesji Rady Gminy Psary
w dniu 19 stycznia 2012r.

XV Sesja Rady Gminy Psary odbyla si? w Osrodku Kultury w Dabiu. Sesja rozpocz?la si?
o godz. 14:00 i trwata do godz. 15:30.

Obradom przewodniczyl Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady Gminy Psary.
W sesji uczestniczyli:

Wojt Gminy Psary

-

Pan Tomasz Sadlon,

Zast?pca Wojta Gminy Psary

-

Pan Miroslaw Rabsztyn,

Skarbnik Gminy Psary

-

Pani Joanna Przybylek,

Sekretarz Gminy Psary

-

Pani Mirella Baranska - Sorn,

Wiceprzewodniczajcy Rady Powiatu B?dzinskiego -

Pan Marian Koziel.

Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Soltysi, mieszkancy gminy Psary. Pan
Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady Gminy powital 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 XV Sesjf Rady Gminy Psary"
rozpoczaj obrady.

Na ogolny stan 15 radnych, w momencie otwarcia obrad sesji uczestniczylo 15 radnych.

Przewodniczacy stwierdzil prawomocnosc obrad - listy obecnosci radnych oraz gosci stanowia^
zal^czniki nr 1,2 i 3 do nin. protokolu.

Pkt 2. - Przviecie porzadku obrad.

Przewodniczacy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica oznajmil, iz kazdy z radnych
otrzymal porzadek obrad sesji. Porzajdek sesji zostal wywieszony na tablicach ogloszen oraz

umieszczony na stronie internetowej Urz?du Gminy. Zapytal, czy sa^ uwagi do przedlozonego
porzajdku obrad Sesji.

Pan Wojt zwrocil si? z prosba^ o wprowadzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2012 - 2024.

Przewodniczacy Rady poprosil o wprowadzenie do porzajdku obrad sesji w pkt 6 -

sprawozdan z prac Komisji za rok 2011 oraz wprowadzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany

Uchwaly Nr XXIX/227/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie
utworzenia rachunkow dochodow wlasnych oswiatowych jednostek budzetowych.
Przystajpiono do glosowania poprawki dotyczajcej wprowadzenia do pkt 6 sprawozdan z prac
Komisji za rok 2011 .W wyniku glosowania:
za przyj?ciem wniosku

-

15glos6w,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujajcych si?

-

0 glosow.

Glosowanie nad wprowadzeniem w pkt 7 ppkt 6 projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2012 - 2024. W wyniku glosowania:
zaprzyj?ciem wniosku

-

15 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujajcych si?

-

0 glosow.

Glosowanie nad wprowadzeniem w pkt 7 ppkt 9 projektu uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly Nr
XXIX/227/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie utworzenia rachunkow
dochodow wlasnych oswiatowych jednostek budzetowych.
za przyj?ciem wniosku

-

15 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujajcych si?

-

0 glosow.

W wyniku glosowania:

Przystajnono do glosowania porzadku obrad z naniesionymi poprawkami, ktory zostal przyj?ty
jednoglosnie - 15 glosami ,,za".

Porzajdek obrad przedstawia si? nast?pujajco:
1)

Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocnosci obrad.

2)

Przyj?cie porzajdku obrad.

3)

Przyj?cie protokolu z XIV sesji Rady Gminy Psary.

4)

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

5)

Informacja z dzialalnosci Wojta Gminy Psary w okresie mi?dzysesyjnym.

6)

Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy za rok 2011.
- Komisja Rewizyjna

- Komisja Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy
- Komisja Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska

7)

Podj?cie uchwal Rady Gminy Psary w sprawie:
1. Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkolach i placowkach prowadzonych przez Gmin? Psary.

2.

Zmiany Uchwaly Nr XIV/143/2011 z dnia 22 grudnia 201 lr. w sprawie budzetu gminy

3.

Zmiany Uchwaly Nr XIV/144/201 z dnia 22 grudnia 201 lr. w sprawie uchwalenia

4.

Ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorzajdowego zakladu budzetowego na

5.

Zmian w budzecie gminy na 2012r.

na2012r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2012 - 2023.
rok 2012.

6.
7.
8.
9.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2012 - 2024.
Rozpatrzenia skargi Pana Daniela Szaszkowskiego.
Rozpatrzenia skarg Panstwa Elzbiety, Jozefa, Jana Lorenc.
Zmiany Uchwaly Nr XXIX/227/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31 stycznia 2005 roku
w sprawie utworzenia rachunkow dochodow wlasnych oswiatowych jednostek

8)

budzetowych.
Interpelacje i zapytania.

9)

Wolne wnioski.

10)

Zakonczenie obrad.

Pkt.3 - Przviecie protokolu z XIV sesii Radv Gminv Psarv.
Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady Gminy Psary zapytal, czy radni wnosza^ uwagi

do przedstawionego protokolu. Wobec braku uwag, przystapiono do glosowania. W glosowaniu
bralo udzial 15 radnych, ktorzy jednoglosnie przyjeji protokol z XIV sesji Rady Gminy Psary.
Pkt. 4 - Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Przewodniczacy Rady zapytal, czy radni wnosza^ uwagi do udzielonych odpowiedzi na
interpelacje i zapytania. Uwag nie zgloszono.

Pkt. 5 - Informacia z dzialalnosci Woita Gminv Psarv w okresie miedzvsesvinvm.
Wqjt Gminy Psary - Pan Tomasz Sadlon przedlozyl Radzie Gminy sprawozdanie

z dzialalnosci w okresie mi^dzysesyjnym za okres od 22 grudnia 201 lr. do 19 stycznia 2012r. ktora stanowi zal^cznik nr 4 do nin. protokolu.

Pan Wqjt podziejcowal wszystkim za zaangazowanie przy organizacji Wielkiej

Orkiestry

Swiajtecznej Pomocy, podczas ktorej zebrano 33 000 zl.

Pkt. 6 - Sprawozdanie zprac Komisii Radv za rok 2011.
Przewodniczajcy Rady poprosil o zlozenie sprawozdan z pracy Komisji Rady:

Pan Aleksander Jewak - Przewodniczajcy Komisji Rewizyjnej zlozyl sprawozdanie z pracy
Komisji Rewizyjnej za rok 2011 (zat^cznik nr 5 do protokolu),

Pani Malgorzata Pasek - Przewodniczajca Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy
zlozyla sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2011(zali|cznik nr 6 do protokolu),
Pani Grazyna Polasiak - Przewodniczajca Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony
Srodowiska zlozyla sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2011 (zalqcznik nr 7 do protokolu),
Przewodniczajcy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica poinformowal, iz w trakcie 11

sesji Rady Gminy Psary zostalo przedstawionych blisko 140 projektow uchwal Rady Gminy, ktore

prawie w 100% zostaly zatwierdzone przez radnych. Przewodniczajcy Rady oznajmil, iz podczas 48
dyzurow poniedzialkowych 11 osob zgiosilo si§ z prosba^ o interwencj? bajdz zapytanie w danej
sprawie. Ponadto reprezentowal Gmin? w 64 spotkaniach, poczajwszy od spotkan noworocznych
okolicznosciowych, szkolnych do zebran wiejskich.

Przewodniczajsy

Rady

zarzajdzil

pi^ciominutowa^ przerw?

w

obradach.

Po przerwie

wznowiono obrady.

Pkt. 7 - Podjecie uchwal Radv Gminv Psarv w sprawie:
1.

Planu

dofinansowania

form

doskonalenia

zawodowego

nauczydeli

zatrudnionych

w szkolach iplacowkach prowadzonych przez Gmine Psary.

Przewodniczajcy Rady oznajmil, iz projekt uchwaly byl omawiany przez radnych na

posiedzeniach Komisji. Glowne zalozenia polegaja^ na dofmansowaniu doskonalenia zawodowego
nauczycieli

o

specjalnosciach:

oligofrenopedagogika,

edukacja wczesnoszkolna z logopedi^

i profilaktykq. szkolna^ surdopedagogika. Wobec braku uwag ze strony radnych, przystapiono do
glosowania. W wyniku glosowania:
za przyj^ciem uchwaly

-

15glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujajsych si§

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyjeta jednoglosnie - 15 glosami ,,za" i otrzymala numer XV/160/2012 Rady
Gminy Psary z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placowkach prowadzonych przez Gmin§
Psary.

2.

Zmiany Uchwaly Nr XIV/143/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie budzetu gminy na

2012r.

Przewodniczajcy Rady poinformowal, iz projekt uchwaly zgodnie z zaleceniami Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach uszczegolawia zapisy, nie zmieniajajo przyj^tego budzetu
gminy na rok 2012. W wyniku glosowania:

zaprzyj^ciem uchwaly

-

15 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujajcych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyje_ta jednoglosnie - 15 glosami ,,za" i otrzymala numer XV/161/2012 Rady
Gminy Psary z dnia z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XIV/143/2011 z dnia
22 grudnia 201 lr. w sprawie budzetu gminy na 2012r.
3.

Zmiany

Uchwaly Nr XIV/144/201

z

dnia

22 grudnia 2011r.

w sprawie

uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2012 - 2023.
Przewodniczajcy Rady zapytal, czy radni maja^uwagi do przedstawionego projektu uchwaly.

Wobec braku uwag, przystajpiono do glosowania. W wyniku glosowania:
za przyj^ciem uchwaly

-

15 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymuj^cych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyje_ta jednoglosnie - 15 glosami ,,za" i otrzymaia numer XV/162/2012 Rady

Gminy Psary z dnia z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XIV/144/201 z dnia
22 grudnia 201 lr. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata
2012-2023.

4.

Ustalenia stawek dotacji pnedmiotowych dla samorzqdowego zakladu budzetowego na rok

2012.

Pan Wojt poinformowal, iz w projekcie uchwaly zostaly ustalone jednostkowe stawki dotacji

przedmiotowych dla zakladu gospodarki komunalnej w Psarach na bieza^ce utrzymanie porzadku na
przystankach autobusowych oraz oczyszczanie gminnych tablic ogloszeniowych.
Przewodnicz^cy Rady przystapil do glosowania nad przedstawionym projektem uchwaly.
W wyniku glosowania:

zaprzyj^ciem uchwaly

-

15 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymuja^cych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyje_ta jednoglosnie - 15 glosami ,,za" i otrzymaia numer XV/163/2012 Rady
Gminy Psary z dnia z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych
dla samorzajdowego zakladu budzetowego na rok 2012.
5.

Zmian w budzecie gminy na 2012r.

Przewodniczacy Rady oswiadczyl, iz projekt uchwaly zaklada niewielkie przesuni^cia
mi?dzy dzialami. W wyniku glosowania:
zaprzyjeciem uchwaly

-

15 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymuja^cych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyje> jednoglosnie - 15 glosami ,,za" i otrzymaia numer XV/164/2012 Rady
Gminy Psary z dnia z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012r.
6.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2012 - 2024.
Przewodniczacy Rady oswiadczyl, iz nalezy dokonac zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej na lata 2012 - 2024 poprzez wprowadzenie przedsi?wzi?cia pn. ,,przebudowa
i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary".Przystaj>iono do
glosowania.
W wyniku glosowania:

za przyj^ciem uchwaly

-

15 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujajcych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyj?ta jednoglosnie - 15 glosami ,,za" i otrzymala numer XV/165/2012 Rady
Gminy Psary z dnia z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Psary na lata 2012 - 2024.

7.

Rozpatrzenia skargi Pana Daniela Szaszkowskiego.

Przewodniczajcy Rady poinformowal, iz zostala zlozona skarga w sprawie braku dojazdu do
dzialki w Brzekowicach Wale. Przewodniczajcy Rady oznajmil, iz na prosb? skarzajsego zostaly

podj?te pewne dzialania dotyczajce m.in.: uzyskania pozwolenia na wycink? drzew, zebrania
humusu. Na tym etapie, droga o twardym podlozu jest przejezdna. Ponadto, Rada Gminy przyj?la
budzet gminy na 2012 rok, nie zabezpieczajac srodkow finansowych na realizacj? w/w zadania.

Czlonkowie Komisji Rewizyjnej rozpatrywali powyzsze pismo, uznajajc skarg? za bezzasadna^.
Przewodniczacy Rady dodal, iz Pan Wqjt oznajmil, iz jesli znajdq. si? srodki finansowe to wtedy

mozna zlecic projekt drogi lub jq. utwardzic. Przystajpiono do glosowania. W wyniku glosowania:
zaprzyj^ciemuchwaly

-

15 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymuja^cych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyj?ta jednoglosnie - 15 glosami ,,za" i otrzymala numer XV/166/2012 Rady
Gminy Psary z dnia

z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Daniela

Szaszkowskiego.
8.

Rozpatrzenia skarg Panstwa Elzbiety, Jozefa, Jana Lorenc.

Przewodniczajcy Rady objasnil, iz Komisja Rewizyjna rozpatrywala pisma wniesione przez

Panstwa Lorenc. Po przeanalizowaniu tresci pism, Komisja Rewizyjna nie stwierdzila nowych
okolicznosci w sprawie i podtrzymala swoje poprzednie stanowiska o bezzasadnosci skargi.
W wyniku glosowania:
za przyj^ciem uchwaly

-

15 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujajcych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyj?ta jednoglosnie - 15 glosami ,,za" i otrzymala numer XV/167/2012 Rady
Gminy Psary z dnia

z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie rozpatrzenia skarg Panstwa Elzbiety,

Jozefa, Jana Lorenc.

9.

Zmiany Uchwafy Nr XXIX/227/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31 stycznia 2005 roku

w sprawie utworzenia rachunkow dochodow wlasnych oswiatowych jednostek budzetowych.
Wobec braku uwag, przystapiono do glosowania. W wyniku glosowania:
zaprzyj?ciemuchwaly

-

15 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymuj^cych si§

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyjeta jednoglosnie - 15 glosami ,,za" i otrzymala numer XV/168/2012 Rady
Gminy Psary z dnia

z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXIX/227/2005

Rady Gminy Psary z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie utworzenia rachunkow dochodow
wlasnych oswiatowych jednostek budzetowych.

Pkt. 8 - Interpelacje i zapytania.
Przewodniczajsy Rady poinformowal, iz radni na posiedzeniach Komisji zgiosili interpelacje
i zapytania.
Pkt. 9- Wolne wnioski:

Nie zgloszono.

Pkt. 10 - Zakonczenie obrad.

Wobec wyczerpania porza^dku obrad Przewodniczacy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica slowami:
,,Zamykam XV Sesjf Rady Gminy Psary"

zakonczyl obrady, skladajac zyczenia wszystkim Babciom z okazji Ich Swi^ta.

Protok6t sporz^dzita:
Katarzyna Mucha

