RADA GMINY PSARY

42-512 Psary, uf Maflnowidka 4
ROIV.0002.16.2012

ProtokolnrXX/12

z sesji Rady Gminy Psary
w dniu 21 czerwca 2012r.

XX Sesja Rady Gminy Psary odbyla sie_ w Osrodku Kultury w Saraowie. Sesja rozpocze>
si? o godz. 14:00 i trwala do godz. 16:00.

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

Wqjt Gminy Psary

-

Pan Tomasz Sadlon,

Zaste_pca Wojta Gminy Psary

-

Pan Miroslaw Rabsztyn,

Sekretarz Gminy Psary

-

Pani Mirella Baranska - Sorn,

Skarbnik Gminy Psary

-

Pani Joanna Przybylek,

Wiceprzewodniczajcy Rady Powiatu B?dzinskiego -

Pan Marian Koziel.

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

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

Na ogolny stan 15 radnych, w momencie otwarcia obrad sesji uczestniczylo 13 radnych (nieobecny
radny Szczepan Kotula, radny Adam Adamczyk).

Przewodniczacy stwierdzil prawomocnosc obrad - listy obecnosci radnych oraz gosci stanowia^
zalqczniki nr 1,2 i 3 do nin. protokolu.
Pkt 2. - Przyjecie porzqdku obrad.

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

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

Przewodniczacy Rady zwrocil si? z prosba^ o wprowadzenie do pkt 7 ppkt 13 projektu
uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na wspolfmansowanie zadan inwestycyjnych i projektowych
przy drogach powiatowych.

Wprowadzona poprawka do porzajdku obrad Sesji, zostala przyj^ta jednoglosnie - 13 glosami ,,za".
Przystapiono do glosowania porzajdku obrad z naniesiona^ poprawkq. ktory zostal przyj^ty
jednoglosnie -14 glosami ,,za" (na posiedzenie sesji dola^czyl radny Adam Adamczyk).
Porzajdek obrad przedstawia si? nastejmjajco:

1)

Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocnosci obrad.

2)

Przyj^cie porzajdku obrad.

3)

Przyj^cie protokolu z XIX sesji Rady Gminy Psary.

4)

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

5)

Informacja z dzialalnosci Wqjta Gminy Psary w okresie miqdzysesyjnym.

6)

Analiza wykonania budzetu za 2011 r. i udzielenie absolutorium Wqjtowi Gminy Psary.
- Sprawozdanie Wqjta Gminy Psary.

- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania
budzetu.

7)

- Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budzetu.
Podj^cie uchwal Rady Gminy Psary w sprawie:

1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budzetu
Gminy Psary za rok 2011.

2. Udzielenia absolutorium Wqjtowi Gminy Psary.

3. Sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomosci niezabudowanych ozn. nrnr dzialek
434/1,435/1, polozonych w Preczowie na rzecz osob fizycznych.
4. Nadania statutu Zespolowi Szkolno - Przedszkolnemu Nr 1 w Strzyzowicach.
5. Nadania statutu Zespolowi Szkolno - Przedszkolnemu Nr 2 w Sarnowie.
6. Rozpatrzenia skarg Panstwa Elzbiety, Jozefa, Jana Lorenc.
7. Rozpatrzenia pisma zatytulowanego ,,odwolanie" Pana Jozefa Smyczyka.
8. Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na II polrocze 2012r.
9. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II polrocze 2012r.
10. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy na II
polrocze 2012r.

11. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska na
II polrocze 2012r.
12. Zmian w budzecie gminy na 2012r.

13.Wyrazenia zgody na wspolfinansowanie zadan inwestycyjnych i projektowych przy
drogach powiatowych.

8)
9)

Interpelacje i zapytania.
Wolne wnioski.

10)

Zakonczenie obrad.

Pkt.3 - Przyiecie protokolu z XIX sesji Radv Gminv Psary.
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 14 radnych, ktorzy jednoglosnie przyjeji protokol z XIX sesji Rady Gminy Psary.
Pkt. 4 - Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Przewodniczajcy Rady zapytal, czy radni wnosza^ uwagi do udzielonych odpowiedzi na

interpelacje i zapytania. Uwag nie zgloszono.

Pkt.5 - Informacja z dzialalnosci Wojta Gminy Psary w okresie migdzysesyjnym.

Pan Wqjt przedlozyl Radzie Gminy sprawozdanie z dzialalnosci w okresie mi^dzysesyjnym
za okres od 31 maja 2012r. do 21czerwca 2012r. - ktora stanowi zahjcznik nr 4 do nin. protokolu.

Ponadto, Pan Wqjt zlozyl wszystkim podziejcowania za zaangazowanie i pomoc przy organizacji
Wyscigu Kolarskiego w Psarach.
Poinformowal takze,

ze

14

czerwca br.,

uczestniczyl

w

spotkaniu udzialowcow w firmie

,,Recykling" w Wojkowicach, ktore zwiajzane bylo z wejsciem w zycie nowej ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzajdku w gminie i tym samym dotyczylo przyszlosci spolki. Pan Wqjt nadmienil, ze
w zwiajzku z wejsciem w zycie tej ustawy, odpady b^dq. skiadowane na wysypiskach regionalnych,
ktore obslugujq. co najmniej 200, 300 tys ludzi, gdzie nasze wysypisko nie posiada takiego

potencjalu. W zwiajzku z tym faktem, konieczne jest podj?cie takich dzialan, aby moc rozpoczajc
wspolprac? z wi^kszymi partnerami, ewentualnie w okresie przejsciowym bezbolesnie zakonczyc
dzialalnosc

spolki,

tak,

aby

wystarczylo

pieni^dzy na jej

zamkni?cie

w ramach

srodkow

posiadanych przez spolk?. Przed spotkaniem, Prezes Zarzajdu przekazaia udzialowcom pismo, ktore
bylo lakoniczne i zdawkowe. Pan Wqjt wyjasnil, iz przez 14 lat funkcjonowania spolki, nasza
gmina nie osiaj*n§la z tego tytulu wielkiego pozytku (takiego jak dywidendy czy podatki) i nie
dopuszcza mozliwosci, aby w budzecie gminy przyjaj6 srodki finansowe na dokapitalizowanie
spolki. Ponadto, przedstawiciele spolki ,,Recykling" Wojkowice zostali zaproszeni na posiedzenie
Komisji Rady, gdzie radni jednoznacznie wypowiedzieli si§ w tym temacie, popierajajs stanowisko
wladz samorzajdowych.

27

czerwca br.

odb^dzie sie^ kolejne

spotkanie udzialowcow firmy

"Recykling", po ktorym to spotkaniu, radni zostana^poinformowani o dalszych jej krokach.

Pan Wqjt poinformowal, ze w dniu dzisiejszym zostalo podpisane Zarzajdzenie dotyczajce
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz^du Gminy, ktora obejmuje 2 zmiany: utworzenia referatu
pozyskiwania srodkow zewn^trznych i ich rozliczania z kierownikiem referatu na czele. Druga
zmiana dotyczy powolania na stanowisko Kierownika Urz^du Stanu Cywilnego Pani Teresy Celki,
ktora do tej pory byla jego Zastej>ca^ i tym samym zgodnie z wymogami formalnymi, powolania
ZastejDcy Kierownika Urz^du Stanu Cywilnego.

Pan Wqjt wrqczyl Pani Teresie Celce kwiaty zyczajc dalszych sukcesow w pracy zawodowej.

Pkt. 6 - Analiza wykonania budietu za 2011r. i udzielenie absolutorium Wojtowi Gminy
Psary.
-

Sprawozdanie Wqjta Gminy Psary.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania
budzetu.

-

Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budzetu.

Przewodniczajcy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica poprosil o przedstawienie
sprawozdania z wykonania budzetu Gminy za rok 2011.
Pan Tomasz Sadlon - Wqjt Gminy Psary przedstawil, iz ubiegloroczny budzet gminy byl
duzym wyzwaniem w zakresie jego realizacji i zarazem bardzo ambitnym. Nadmienil, iz
ubiegloroczny budzet byl wielokrotnie omawiany na posiedzeniach Komisji Rady. Pan Wqjt

oznajmil, iz najwazniejsza^ kwestiq. co do realizacji budzetu jest to, iz udalo sie_ skutecznie
zrealizowac wszystkie zalozone zadania inwestycyjne i biezajse. Ponadto, na poczatku 2011 roku
przyjmujajs budzet, zakladalismy, ze b^dziemy musieli zaciajmajc ponad 4.600 000,00 zl kredytu,
gdzie na koniec roku okazalo si?, ze wystarczy zaciajmaj; kredyt w wysokosci 2.300 000,00 zl by
zrealizowac wszystkie zamierzone zadania. Istotna^ kwestia^ jest fakt, iz zostal zredukowany dlug
gminy o 500 000 zl. (dlug gminy na koniec 2010r. wynosil ponad 9.200 000,00 zl; na koniec roku

2011 - 8.700 000,00 zl). Pan Wqjt oswiadczyl, ze jest to bardzo duzy sukces i zarazem pierwszy
krok do uzdrowienia finansow naszej

gminy.

Zostalo podj^tych wiele dzialan, takich jak:

restrukturyzacyjnych czy oszcz^dnosciowych i jest szansa, aby moc na koniec biezajsego roku
powiedziec, ze dlug gminy zredukowalismy nie o 500 000 zl, ale o 2.000 000,00 zl.
Pan Wqjt przedstawil Uchwal? z dnia 24 kwietnia 2012 roku IV Skladu Orzekajajcego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedlozonym przez Wqjta
Gminy Psary sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2011 rok. ,,Na podstawie art. 13 pkt 5

w zwiajzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych IV Sklad Orzekajajsy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala co
nastepuje:

§ 1 - wydaje si? pozytywnq. opini? o przedlozonym przez Wqjta Gminy Psary sprawozdaniu
z wykonania budzetu za 2011 rok.
§ 2 - uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

Uzasadnienie: IV Sklad Orzekajajsy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonal
analizy formalno - prawnej i merytorycznej przedlozonych przez Wojta Gminy Psary materialow

dotyczajcych wykonania budzetu gminy i stwierdzil, co nastejmje:

1.

W zakresie przedlozonego sprawozdania z wykonania budzetu za 2011 rok ustalono, ze nie
wykazuje

ono

rozbieznosci

w

stosunku

do

danych

wykazanych

w

sprawozdaniach

statystycznych budzetowych, okreslonych w rozporzajdzeniu Ministra Finansow z dnia 3 lutego
2010r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2010r., Nr 20, poz. 103).

2.

Sklad

Orzekajajcy

zwraca

uwag?

na

niekompletnosc

sprawozdania

gdyz

nie

zawiera

nastejjujajcych informacji wymienionych w art. 269 pkt 2 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z pozn.zm.),:

a) wykazu zmian w planie wydatkow dokonanych w cia^gu roku na realizacj? programow
finansowanych przy udziale srodkow unijnych i innych zagranicznych nie podlegajajcych
zwrotowi,
b) stopnia zaawansowania realizacji programow wieloletnich, w tym wspolfmansowanych ze
srodkow, o ktorych mowa w pkt a.
Sprawozdanie zawiera:
a)

wykonane dochody i wydatki, ktore ogolem wynosza^ odpowiednio:

- dochody 27.602.613,51 zl, tj. 93,77& planu,
- wydatki 27.403.881,28 zl, tj. 87,17% planu,
b)

inne dane liczbowe i informacje, ktore obrazuj% wykonanie budzetu w 2011 roku pod

wzgl^dem finansowym i rzeczowym, z ktorych wynika m.in., ze wymog okreslony w art. 242
ustawy o finansach publicznych zostal spelniony.

Biorajc pod uwag? dokonane ustalenia - przedlozone sprawozdanie zaopiniowano jak w sentencji.
Podpisal - Przewodniczajcy IV Skladu Orzekajajsego mgr Pawel Drzazga".

Przewodniczajcy Rady poprosil o zabranie glosu Przewodniczajcego Komisji Rewizyjnej
i przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budzetu.
Pan Aleksander Jewak - Przewodniczajcy Komisji Rewizyjnej przedstawil tresc wniosku
Komisji dotyczajsy udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy Psary za 201 lr. ,,Komisja Rewizyjna

w

skladzie:

Aleksander

Jewak

-

Przewodniczajcy,

Remigiusz

Olesinski

-

Zastej>ca

Przewodniczajcego, Malgorzata Pasek - Czlonek, Jacek Gwozdz - Czlonek, Szczepan Kotula Czlonek, po rozpatrzeniu przedlozonego przez Wojta Gminy sprawozdania z wykonania budzetu
gminy za rok 2011

wraz z opinia^ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o tym

sprawozdaniu, informacji o stanie mienia komunalnego oaz sprawozdania finansowego gminy za
201 lr., stwierdzila co nast^puje:

-

planowane dochody ogolem wynosiiy 29.436 498,07 zl; a wykonanie 27.602 613,51 zl co

stanowi 93,77%,

-

planowane wydatki ogolem wynosiiy 31.435 391,07 zl; a wykonanie 27.403 881,28 zl co

stanowi 87,18%.
W 201 lr. Gmina nie udzielala por^czen i gwarancji innym podmiotom. Realizacja budzetu
w zakresie wydatkow wyniosla 77,96%. Realizacja budzetu w zakresie dochodow przebiegala
prawidlowo, dochody zrealizowano w 93,77%,
majatkowe

74,41%.

Do

dochodow

w tym: dochody biezajse 96,83%, a dochody

majatkowych

wliczone

zostaly

dochody

ze

sprzedazy

nieruchomosci gminnych zrealizowane w kwocie 1 082 855,33 zl na planowane 1 000 000 zl co
stanowi 108,29% oraz dotacje otrzymane na realizowanie inwestycji gminnych, w tym: dotacja
z PROW na budow? wodoci^gu gminnego w Dabiu i Golajszy - planowana kwota 786 685 zl nie
wplyneja do

budzetu w

201 lr.,

dotacja z NPRDL na budow?

ul.

Granicznej

w Psarach

i Strzyzowicach - planowana kwota dotacji 1 567 000 zl przekazana zostala w kwocie 1 380 300 zl,
tj. 88,09% zwrot kosztow termomodernizacji budynku Osrodka Zdrowia w Psarach realizowany
w ramach RPO pianowany w kwocie 640 929 zl otrzymalismy pomniejszony o podatek VAT- 513
403,79

zl,

tj.

80,10%.

Zmniejszenia

planowanych

kwot

dotacji

na

zadania

inwestycyjne

spowodowalo nizszy niz zakladano procent wykonania dochodow majajtkowych w 2011r.
W zakresie dochodow biezajsych powyzej planu realizowano dochody z najmu i dzierzawy
skladnikow majajtkowych - 119,04%,

w podatku od czynnosci cywilnoprawnych — 101,77%,

podatku lesnym - 103,67%, z wplywu z innych lokalnych oplat pobieranych przez jst 103,05%,
z podatku dochodowego od osob fizycznych 101,70%.

Realizacja budzetu w zakresie wydatkow wyniosla 87,18%. W zakresie wydatkow majajtkowych
wykonanie wynosi 76,82%, a spowodowane to jest planowaniem wydatkow majajtkowych wartosci

kosztorysow wykonawczych, natomiast realizacja nast^puje zgodnie z wynikami postejiowan
przetargowych

-

z

reguiy

nizsze.

Wydatki

biezajce

zrealizowano

na

poziomie

88,06%.

Zobowiajzania z tytulu zaciajmi?tych kredytow i pozyczek na koniec roku wyniosly 8.722 803,05 zl.
Informacja o stanie mienia obrazuje zwi^kszenia i zmniejszenia stanu mienia gminy jak rowniez
planowane wplywy ze zbycia mienia gminnego oraz z oplat za uzytkowanie gruntow i obiektow
gminnych.

Radni byli informowani przez Wojta Gminy o podejmowanych decyzjach finansowych. Zmiany
z budzecie Gminy nastejiowaly na podstawie uchwai Rady Gminy oraz Zarzajdzen Wojta. Komisja
Rewizyjna w 201 lr. dokonywala kontroli wykorzystania srodkow finansowych w jednostkach

organizacyjnych Gminy oraz wysokosci zadluzenia gminy, zaopatrzenia mieszkancow w wod?
i kosztow zuzycia energii elektrycznej i gazu. Komisja Rewizyjna dokonala analizy przebiegu prac
inwestycyjnych i remontowych oraz zasadnosci umorzen podatkow od osob fizycznych i nie

stwierdzila uchybien w tym zakresie. Stwierdza si?, ze budzet Gminy byl realizowany zgodnie
z podjejymi uchwalami Rady Gminy. Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do przedlozonego
sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budzetu gminy za 201 lr., informacji
o stanie mienia i wnioskuje jednoglosnie o udzielenie absolutorium Wojtowi Gminy".

Ponadto, Przewodnicza^cy Komisji Rewizyjnej - Pan Aleksander Jewak przedstawil uchwai?
z dnia 6 czerwca 2012r. IV Skladu Orzekajajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary. „ Na podstawie art. 13

pkt 8, art. 19 ust. 2 i 20 ust.l ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz.U. z 2001r., Nr 55, poz. 577 z pozn.zm.) IV Sklad Orzekajacy Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala co nast^puje:

§ 1 - wydaje si<? pozytywna^ opini? o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary w sprawie
udzielenia Wojtowi Gminy absolutorium za 201 lr.
§ 2 - uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Uzasadnienie:

IV

Sklad

Orzekajajcy

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej

w

Katowicach

po

zaopatrzeniu si? z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gmin Psary z dnia 5 czerwca 2012r., ktory

wpfynaj do Izby dnia 5 czerwca 2012r., stwierdza co nastejmje:

Jak wynika z nadeslanych materialow, Komisja Rewizyjna przed wystapieniem z wnioskiem
0

udzielenie

absolutorium

Wojtowi

Gminy

Psary

sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy za 2011
Obrachunkowej

w

Katowicach

o

tym

rozpatrzyla

sprawozdanie

finansowe,

rok wraz z opinia^ Regionalnej Izby

sprawozdaniu wraz

z

informacja^ o

stanie

mienia

komunalnego. Korzystajaj: z ustawowych kompetencji Komisji Rewizyjnej wynikajajcych z art. 18a
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzajdzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z pozn.
zm.) przeprowadzono w trakcie roku budzetowego kontrole, a ich wyniki mialy rowniez wplyw na

pozytywny charakter wniosku. Wskazuje na to jednomyslnosc glosowania Komisji przy podjejciu
wniosku. Biorajc pod uwag? powyzsze - wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
Wojtowi Gminy absolutorium z wykonania budzetu za 2011 rok zaopiniowano jak w sentencji
uchwaly. Podpisal - Przewodniczajcy IV Skladu Orzekajajcego mgr Pawel Drzazga".

Przewodniczajsy

Rady

-

Pan

Jacenty

Kubica

otworzyl

dyskusj?

nad

zlozonymi

sprawozdaniami.

Glos zabrala Pani Malgorzata Pasek - Przewodniczaca Komisji Budzetu, Finansow
1 Gospodarki Gminy ktora przedstawila opini? Komisji z wykonania budzetu za 201 lr. ,,Budzet
Gminy w 2011 roku wykonywany byl na podstawie uchwaly budzetowej przyj^tej w dniu 27
stycznia 201 lr. oraz uchwal i zarzajdzen Wojta zmieniajajcych budzet. O wszystkich decyzjach

w sprawie budzetu, Wqjt informowal Komisj?

Budzetu oraz Rad§ Gminy.

Sprawozdania

z wykonania budzetu rozpatrywane byly na posiedzeniach Komisji i stwierdzic nalezy, ze budzet

wykonany zostal prawidlowo. Realizacja budzetu w zakresie dochodow przebiegala prawidlowo,
dochody zrealizowano w 93,77%, w tym: dochody bieza^ce 96,83%, a dochody majajtkowe 74,41%.

Do dochodow majatkowych zaliczane zostaly dochody ze sprzedazy nieruchomosci gminnych
zrealizowane powyzej planu o 8,29% oraz dotacje otrzymane na realizowanie inwestycji gminnych.
Zmniejszeniu planowanych kwot dotacji na zadania inwestycyjne spowodowalo nizszy niz
zaplanowano procent wykonania dochodow majatkowych w 201 lr. Jednak pomimo to, wszystkie

zadania inwestycyjne zrealizowane zostaly zgodnie z planem. Wydatki budzetu realizowane byly
zgodnie z zalozony planem. Realizacja budzetu w zakresie wydatkow wynosila 87,18%; w zakresie
wydatkow majatkowych wykonanie wynosi 76,82%. Nizsze niz planowano wykonanie wydatkow
inwestycyjnych wynika z przyj^cia planu wartosci wg kosztorysow inwestorskich, co zawyzylo
koszty

inwestycyjne.

zewn^trznych,

tj.

W

PROW

trakcie
i

roku

WFOSiGW

realizowane

byly

oraz zlozono

projekty

szereg

finansowe

wnioskow

o

ze

srodkow

dofinansowanie

realizowanych przez wiele zadan. Gmina na koniec 2011r. posiadala zadluzenie w kwocie
8.722 803,05 zl, co stanowi duze obci^zenie dla budzetu. Jednakze srodki te, wykorzystane zostaly
na realizacja zadan inwestycyjnych i tym samym, przyczynily si? do rozwoju Gminy.

Komisja Budzetu i Finansow Gminy po przeanalizowaniu przedlozonym przez Wojta sprawozdan
dotyczajcych wykonania budzetu za 201 lr. opiniuje pozytywnie wykonanie i realizacj? budzetu za
2011 rok".

Przewodniczajcy

Rady Gminy

Psary przystajril do

glosowania nad przedstawionymi

projektami uchwal.

Pkt. 7 - Podjecie uchwal Rady Gminy Psary w sprawie:
1.

Zatwierdzenia sprawozdaniafinansowego oraz sprawozdania z wykonania budzetu Gminy
Psary za rok 2011.

Wobec braku uwag, przystaj)iono do glosowania. W wyniku glosowania:
zaprzyj^ciem uchwaly

-

Hglosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujajcych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyj^ta jednoglosnie - 14 glosami ,,za" i otrzymala Nr XX/223/2012 Rady Gminy
Psary z dnia

21 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz

sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Psary za rok 2011.

2.

Udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy Psary.

W wyniku glosowania:
zaprzyjeciem uchwaly

-

Hglosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujajsych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyj^ta jednoglosnie - 14 glosami ,,za" i otrzymala Nr XX/224/2012 Rady Gminy
Psary z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy Psary.

3.

Sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomosci niezabudowanych ozn. nrnr dzialek

434/1, 435/1, polozonych w Preczowie na rzecz osob flzycznych.

Przewodniczajcy Rady oznajmil, ze dzialki ozn. nrnr 434/1, 435/1 stanowiajce wlasnosc
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gminy polozone sa_ w Preczowie przy ul. Szkolnej w bezposrednim sajsiedztwie dzialek

stanowiacych wlasnosc osob fizycznych, zapewniajajc im bezposredni doste_p do drogi ul. Szkolnej.
Wlasciciel tych dzialek sajsiednich zwrocil si? do Urz?du Gminy z wnioskiem o umozliwienie
sprzedazy dzialek gminnych. Sprzedaz nastaj)i w drodze bezprzetargowej. Przystapiono do
glosowania. W wyniku glosowania:
zaprzyj?ciem uchwaly

-

14 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujajsych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyje> jednoglosnie - 14 glosami ,,za" i otrzymala Nr XX/225/2012 Rady Gminy
Psary z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomosci

niezabudowanych ozn. nrnr dzialek 434/1, 435/1, polozonych w Preczowie na rzecz osob
fizycznych.

4.

Nadania statutu Zespolowi Szkolno - Przedszkolnemu Nr 1 w Strzyiowicach.

Przewodniczajsy Rady poinformowal, iz w statucie zostaly opisane m.in. wszystkie warunki
jakie nalezy spelnic przyjmujac dziecko do szkoly czy przedszkola jak i prawa i obowiazki ucznia.
Do projektu uchwaly nie wniesiono uwag. W wyniku glosowania:
za przyj?ciem uchwaly

-

14 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujajcych si§

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyje> jednoglosnie - 14 giosami ,,za" i otrzymala Nr XX/226/2012 Rady Gminy
Psary z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Zespolowi Szkolno - Przedszkolnemu
Nr 1 w Strzyzowicach.

5.

Nadania statutu Zespolowi Szkolno - Przedszkolnemu Nr2w Sarnowie.

W wyniku glosowania:

zaprzyj^ciem uchwaly

-

14 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujajsych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyjeta jednoglosnie - 14 glosami ,,za" i otrzymala Nr XX/227/2012 Rady Gminy
Psary z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Zespolowi Szkolno - Przedszkolnemu
Nr 2 w Sarnowie.

6.

Rozpatrzenia skarg Panstwa Elzbiety, Jozefa, Jana Lorenc.

Przewodnicza^cy Rady wyjasnil, iz Czlonkowie Komisji Rewizyjnej na swym posiedzeniu

rozpatrywali skargi, nie dopatrujac si? nowych okolicznosci w sprawie. Ponadto, zostalo przeslane
pismo ze Slajskiego Urz?du Wojewodzkiego w Katowicach, wydzialu infrastruktury ktore

ustosunkowuje si? negatywnie do zajdan skarzajsych. W wyniku glosowania:
zaprzyj?ciem uchwaly

-

14 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujajcych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyj?ta jednoglosnie - 14 glosami ,,za" i otrzymala Nr XX/228/2012 Rady Gminy
Psary z dnia

21 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia skarg Panstwa Elzbiety, Jozefa, Jana

Lorenc.

7.

Rozpatrzenia pisma zatytulowanego ,,odwolanie" Pana Jozefa Smyczyka.

Przewodniczajzy Rady poinformowal, ze Czlonkowie Komisji Rewizyjnej rozpatrywali
wniesione ,,odwolanie" przez Pana Jozefa Smyczyka, nie dopatrujajc si? nowych zapisow, ktore
wnosiiyby do sprawy nowe okolicznosci, uznajajc je za bezzasadne. W wyniku glosowania:
zaprzyj?ciemuchwaly

-

14 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujajcych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyj?ta jednoglosnie - 14 glosami ,,za" i otrzymala Nr XX/229/2012 Rady Gminy
Psary z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia pisma zatytulowanego ,,odwolanie" Pana
Jozefa Smyczyka.
8.

Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na Ilpolrocze 2012r.

Do projektu uchwaly nie wniesiono uwag. W wyniku glosowania:
zaprzyj?ciemuchwaly

-

14 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujajoych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyj?ta jednoglosnie - 14 glosami ,,za" i otrzymala Nr XX/230/2012 Rady Gminy
Psary z dnia

21 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na II

polrocze 2012r.
9.

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na Ilpolrocze 2012r.

W wyniku glosowania:
zaprzyj?ciem uchwaly

-

14 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujajcych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyj?ta jednoglosnie - 14 glosami ,,za" i otrzymala Nr XX/231/2012 Rady Gminy
Psary z dnia

21 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II

polrocze 2012r.
10.

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy na II
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polrocze 2012r.

W wyniku glosowania:

za przyj?ciem uchwaly

-

14 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujajcych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyj?ta jednoglosnie -14 glosami ,,za" i otrzymala Nr XX/232/2012 Rady Gminy
Psary z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budzetu, Finansow
i Gospodarki Gminy na II polrocze 2012r.

11.

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska na

IIpolrocze 2012r.
W wyniku glosowania:

za przyj?ciem uchwaly

-

14 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujajcych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyj?ta jednoglosnie - 14 glosami ,,za" i otrzymala Nr XX/233/2012 Rady Gminy
Psary z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oswiaty, Kultury,
Zdrowia i Ochrony Srodowiska na II polrocze 2012r.
12.

Zmian w budzecie gminy na 2012r.

Przewodniczajsy Rady objasnil, ze projekt uchwaly byl szczegolowo omawiany na

posiedzeniach Komisji Rady i dotyczy dostosowania pewnych zapisow do wymogow stawianych
przez Regionalnajzb? Obrachunkowa^ w Katowicach. W wyniku glosowania:
za przyj^ciem uchwaly

-

14 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujajcych si?

-

0 glosow.

Uchwala zostala przyj^ta jednoglosnie - 14 glosami ,,za" i otrzymala Nr XX/234/2012 Rady Gminy
Psary z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012r.

13.

Wyrazenia zgody na wspolftnansowanie zadari inwestycyjnych i projektowych przy

drogach powiatowych.

Przewodniczajsy

Rady

poinformowal,

iz

projekt

uchwaly

pozwoli

na

realizacje.

i przygotowanie zadan inwestycyjnych na drogach powiatowych przebiegajacych przez teren
Gminy. W wyniku glosowania:

zaprzyj^ciem uchwaly

-

14 glosow,

przeciw

-

0 glosow,

wstrzymujajcych si?

-

0 glosow.
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Uchwala zostala przyjeta jednoglosnie -14 glosami ,,za" i otrzymala Nr XX/235/2012 Rady Gminy
Psary z dnia

21 czerwca 2012r. w sprawie wyrazenia zgody na wspolfinansowanie zadan

inwestycyjnych i projektowych przy drogach powiatowych.

Pkt. 8 - Interpelacje i zapytania.
1.

Pan Przemyslaw Krason zapytal, czy istnieje mozliwosc upubliczniania nagran z Sesji na

stronie internetowej Urz^du.

Przewodniczajsy Rady wyjasnil, ze statucie Rady Gminy nie ma zapisu mowiajsego
o upublicznianiu nagran. Dokumentem przedstawiajajcym dzialalnosc organow gminy jest protokol,
zarowno z Komisji jak i Sesji.
2.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak zwrocila si? z prosba^, aby w przedstawianym przez Pana

Wqjta sprawozdaniu mi^dzysesyjnym pojawialy si? nazwiska uczniow, ktorzy zdobywaja^ nagrody
czy wyroznienia w danych konkursach. Jako przyklad podala uczennic^ SP w Sarnowie, ktora
zdobyla 8 miejsce w kraju w IV Ogolnopolskim Konkursie Mitologicznym ,,Klio 2012".

Pani Malgorzata Baranska - Dyrektor Szkoly Podstawowej w Sarnowie wyjasnila, iz
w nastejmym wydaniu ,,Glosu Gminy Psary" ukaze si? wywiad z t% uczennica^.
3.

Teresa Kosmala - Ga^sior zwrocila si? z prosba^ o:

- wyci^cie krzakow, zarosli mieszcz^cych si^ w niektorych miejscach na drodze powiatowej,
pomi^dzy Dajjiem a Malinowicami. Analogiczna sytuacja jest na odcinku z Brzejcowic Gornych
w kierunku Gory Siewierskiej (szczegolnie na luku kolo fermy).

Ponadto, Pani Teresa Kosmala - Gajsior zapytala kiedy mozna oczekiwac wymiany drugiego
odcinka nakladki asfaltowej na ul. Koscielnej. Dodala, iz pierwszy etap zostal przeprowadzony 5 lat

temu i wtedy mowiono, ze wkrotce zostanie wykonany jej kolejny etap.
Pan Marian Koziel - Wiceprzewodniczajzy Rady Powiatu B^dzinskiego odpowiedzial, iz na
sesji Rady Powiatu zlozy taki wniosek i udzieli odpowiedzi.

Pkt. 9 - Wolne wnioski:
1.

Pan Jozef Smyczyk - mieszkaniec Gory Siewierskiej oznajmil, iz w kolejnych pismach

wniesie nowe okolicznosci w sprawie. Dodal, iz sprawa jest powazna i nikt nie chce podja^c
odpowiedzialnosci, a dzialka jest po Jego dziadkach i rodzicach. Ponadto, Pan Jozef Smyczyk
nadmienil, iz zwrocil si§ w tej sprawie rowniez do Policji jak i do geodety w Starostwie
Powiatowym w B^dzinie.

Przewodniczajsy Rady odpowiedzial, iz

radni nie sa^ wladni do wydania jakiejkolwiek

decyzji w tej sprawie, czy jej zmiany, a jest nim sajd powszechny lub organy scigania.
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Pkt. 10- Zakonczenie obrad.

Wobec wyczerpania porzajdku obrad Przewodniczajcy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica siowami:
,,Zamykam XX Sesjf Rady Gminy Psary"
zakonczyl obrady.

Protok61 sporz^dztta:
Katarzyna Mucha

&tH
t
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