ROIV.0002.4.2015

Protokół nr VII/15
z sesji Rady Gminy Psary
w dniu 30 kwietnia 2015r.
VII Sesja Rady Gminy Psary odbyła się w Ośrodku Kultury w Sarnowie. Sesja rozpoczęła
się o godz. 14:00 i trwała do godz. 15:45.
Obradom przewodniczył Pan Jacenty Kubica – Przewodniczący Rady Gminy Psary.
W sesji uczestniczyli:
Wójt Gminy Psary

-

Pan Tomasz Sadłoń,

Sekretarz Gminy Psary

-

Pani Mirella Barańska – Sorn,

Kierownik Ref. Finansów i Podatków

-

Pani Monika Pasamonik – Radecka,

oraz
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Sołtysi oraz mieszkańcy gminy Psary.
Pan Jacenty Kubica – Przewodniczący Rady Gminy powitał zebranych.
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) słowami:
„Otwieram VII Sesję Rady Gminy Psary”
rozpoczął obrady.
Na ogólny stan 15 radnych, w momencie otwarcia obrad sesji uczestniczyło 15 radnych.
Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad – listy obecności radnych oraz gości stanowią
załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.

Pkt 2. – Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Psary – Pan Jacenty Kubica oznajmił, iż każdy z radnych
otrzymał porządek obrad sesji. Porządek sesji został wywieszony na tablicach ogłoszeń oraz
umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy. Zapytał, czy są uwagi do przedłożonego
porządku obrad Sesji.
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt 9
ppkt 9 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/398/2010 Rady Gminy Psary z dnia
28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w sołectwie Sarnów.
Zgłoszona poprawka została przyjęta jednogłośnie (15 głosami „za”) przez radnych.
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Porządek obrad z naniesioną poprawką został przyjęty jednogłośnie przez radnych (15 głosami
„za”) i przedstawia się następująco:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)

Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Psary.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2014r.
Ocena zasobów pomocy społecznej w 2014r.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Psary z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2014.
Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. Gminnej Biblioteki Publicznej
w Psarach.
2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. Gminnego Ośrodka Kultury
w Psarach z siedzibą w Gródkowie.
3. Rozpatrzenia pisma zatytułowanego „odwołanie” Pana J.S.
4. Zmian w budżecie gminy na 2015r.
5. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2015 – 2035.
6. Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na
których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, za usługi
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Psary.
7. Udzielenia dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego
z przeznaczeniem dla Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Będzinie.
8. Przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy
Powiatowej Policji w Będzinie.
9. Zmiany uchwały nr XLVIII/398/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października
2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w sołectwie Sarnów.
Interpelacje i zapytania.
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.

Pkt. 3 - Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Psary.
Pan Jacenty Kubica – Przewodniczący Rady Gminy Psary zapytał, czy radni wnoszą uwagi
do przedstawionych protokołów. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. W głosowaniu
brało udział 15 radnych, którzy jednogłośnie przyjęli protokół z VI sesji Rady Gminy Psary.

Pkt. 4 - Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wnoszą uwagi do zgłoszonych na posiedzeniach
Komisji Rady interpelacji bądź zapytań. Uwag nie zgłoszono.
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Pkt. 5 - Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
Pan Wójt przedłożył Radzie Gminy sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym
za okres od 26 marca 2015r. do 30 kwietnia 2015r. – która stanowi załącznik nr 4 do nin.
protokołu.
Ponadto, Pan Wójt nawiązał do przedstawionej informacji w sprawie odwołania Zastępcy
Wójta i z tego miejsca podziękował Panu Mirosławowi Rabsztynowi za 4 – letnią współpracę,
gdzie wiele dobrych rzeczy udało się osiągnąć. Dodał, iż zmiana była konieczna, aby jako gminna
administracja przejść na wyższy poziom, szczególnie w dwóch kluczowych obszarach naszej
działalności: inwestycji (przygotowanie, nadzorowanie prac, realizacja), porządku i szeroko
rozumianej gospodarki komunalnej. Pan Wójt podkreślił, iż wszyscy pracownicy zarówno Urzędu
Gminy jak i podległych jednostek cieszą się dalej zaufaniem, a wszystkie umiejętności i ich talenty
będą z pewnością wykorzystane.
Pan Wójt poinformował, iż z dniem 1 maja br. została powołana na stanowisko Zastępcy Wójta
Pani Marta Szymiec z którą miał przyjemność współpracować w Urzędzie Gminy i Miasta
Siewierz. Osoba bardzo kompetentna, prawnik, specjalista w zakresie zamówień publicznych,
organizacji pracy oraz procedur. Pan Wójt oznajmił, że ma nadzieję, że Osoba ta, pomoże stworzyć
skuteczny system pracy w inwestycjach oraz gospodarce komunalnej. Zwrócił się z prośbą o ciepłe
przyjęcie nowego Zastępcy Wójta, a także o wsparcie i cierpliwość w tworzeniu nowego systemu
opartego na trzech kluczowych obszarach: porządek publiczny, miejsca pracy, sprawne
przygotowanie i realizowanie inwestycji. Pan Wójt dodał, że wszystkie działania są nakierowane na
to, aby było jeszcze lepiej niż jest.

Pkt. 6 - Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2014r.
Pani Beata Czapla – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach poinformowała, że
corocznie składane jest sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. Podopieczni Ośrodka otrzymują zarówno wsparcie finansowe jak
i różnej pracy socjalnej.

Pkt.7 - Ocena zasobów pomocy społecznej w 2014r.
Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się
z przedstawionymi materiałami na posiedzeniach Komisji Rady. Materiał zawiera m.in.: dane
demograficzne i społeczne, dane dotyczące osób korzystających z pomocy społecznej, powody
udzielania pomocy i wsparcia, a także liczbę osób biorących udział np. w pracach społecznie
użytecznych.

Pkt.8 - Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Psary z organizacjami
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pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2014.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że celem głównym programu jest budowanie i umacnianie
partnerstwa pomiędzy samorządem gminy a organizacjami pozarządowymi, które służyć ma
lepszemu rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny.
Współpraca finansowa to zlecanie organizacjom wykonywania zadań publicznych w ramach
otwartych konkurów ofert oraz w ramach małych dotacji. Ponadto, do konkursu ofert przystąpiło
8 organizacji pozarządowych, którym przyznano określone środki finansowe.

Pkt.9 - Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
1.

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. Gminnej Biblioteki Publicznej
w Psarach.
Przewodniczący Rady oznajmił, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach

Komisji Rady. Dodał, że wszystkie placówki mają nie tylko świetny księgozbiór, ale po remontach
i modernizacjach są piękne, estetyczne i bardzo przyjazne dla mieszkańców. Od wielu lat
największą siłą biblioteki są zakupywane nowości książkowe, dzięki któremu stale przybywa
zadowolonych czytelników. Ponadto, oprócz podstawowej działalności placówki, biblioteka
organizuje liczne: lekcje biblioteczne, konkursy literackie i plastyczne, imprezy czytelnicze,
spotkania autorskie, wystawki, gry i zabawy z najmłodszymi oraz współorganizuje Uniwersytet
Dziecięcy w Psarach. Oprócz oferty dla dzieci i młodzieży, skierowano szereg propozycji dla
dorosłych mieszkańców Gminy, takich jak: koncert chóru, narodowe czytanie, Akademia dla
Każdego i Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Przewodniczący Rady dodał, iż środki finansowe, które zostały przeznaczone na działalność
Biblioteki zostały wykorzystane w sposób właściwy.
Głos zabrała Pani Helena Warczok – Dyrektor GBP, która podziękowała za dobrą
współpracę z radnymi.
Wobec braku uwag ze strony radnych, przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta - 15 głosami „za” i otrzymała Nr VII/ 58/2015 Rady Gminy Psary z dnia
30 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. Gminnej
Biblioteki Publicznej w Psarach.
2.

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach
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z siedzibą w Gródkowie.
Przewodniczący Rady oświadczył, iż radni otrzymali bardzo obszerne sprawozdanie
finansowe

z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie. Zgodnie z zapisami

o działalności statutowej GOK-u prowadzone są systematycznie otwarte zajęcia przeznaczone dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych,
ceramiki, muzyki, aktywności fizycznej, ruchowej i sportowej – Gminna Akademia Piłki Nożnej.
Organizowane są prelekcje, spektakle, spotkania, przeglądy, konkursy i festiwale, wyjazdy
kulturalne do teatru, operetki oraz koncerty wyjazdowe.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta - 15 głosami „za” i otrzymała Nr VII/ 59/2015 Rady Gminy Psary z dnia
30 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. Gminnego
Ośrodka Kultury w Psarach z siedzibą w Gródkowie.
3.

Rozpatrzenia pisma zatytułowanego „odwołanie” Pana J.S.
Przewodniczący Rady poinformował, iż Rada Gminy w dniu 26 marca br. podjęła uchwałę,

w której uznała wobec treści pisma zatytułowanego „skarga”, złożoną w dniu 2 lutego br. do Rady
Gminy na działanie sołtysa sołectwa Góra Siewierska za nieuzasadnioną. Skarżący ponowił skargę
bez wskazania nowych okoliczności pismem zatytułowanym „odwołanie”. Radni rozpatrywali
powyższe „odwołanie” na posiedzenia Komisji Rady, nie dopatrując się nowych okoliczności
w sprawie. Skarga - „odwołanie” została uznana za nieuzasadnioną.
Głos zabrał Pan J.S. który skierował kilka pytań:
– dlaczego nie ujęto wypowiedzi sołtysa w sprawozdaniu,
– aby sołtys odpowiedział „co było w tej mojej wypowiedzi, że ten człowiek nie wie co mówi;
żeby nie brać tego pod uwagę”,
– dlaczego sołtys zataił mnie w sądzie jako świadek w sprawie działki,
– dlaczego spadkobierczynie działki skłamały że mnie spłaciły,
– dlaczego ma ponosić koszty o własną działkę (np. na adwokata, czy odpis z sądu).
Pan J.S. dodał, iż sprawa ta, została zgłoszona do Prokuratury, Sądu, teraz do Rzecznika Praw
Obywatelskich i być może otrze się o telewizję.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jest to spór cywilny i radni nie mają kompetencji do
wyjaśniania tego typu problemów.
Przewodniczący Rady odczytał treść skargi i wobec braku uwag przystąpił do głosowania.
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W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta - 15 głosami „za” i otrzymała Nr VII/60/2015 Rady Gminy Psary z dnia
30 kwietnia 2015r. w sprawie rozpatrzenia pisma zatytułowanego „odwołanie” Pana J.S.
4.

Zmian w budżecie gminy na 2015r.
Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków

o kwotę 380 000 zł. Zmian w planie dochodów wydatków dokonano w związku ze zwiększonymi
wpływami dochodów do budżetu. Środki te, przeznaczone zostaną na następujące zadania
inwestycyjne: dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji, dofinansowanie Oddziału Chirurgii
Szpitala Powiatowego w Będzinie, opracowanie dokumentacji technicznej budowy żłobka
w Psarach, zwiększenie wydatków na realizowane zadania komunalne na terenie gminy – m.n.:
budowę wodociągu i zakup koszy na śmieci, zwiększenie wydatków na remont części socjalnej
remizo świetlicy w Dąbiu, zwiększenie wydatków na modernizację obiektu GOK w Gródkowie,
zabezpieczenie środków na rekultywację boiska w Preczowie.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta - 15 głosami „za” i otrzymała Nr VII/61/2015 Rady Gminy Psary z dnia
30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
5.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2015 – 2035.
Pan Wójt objaśnił, iż przedstawiony projekt uchwały obejmuje uaktualnienie kwot

dochodów i wydatków budżetu oraz wprowadzenie zadań inwestycyjnych pn.: zakup ciężkiego
samochodu bojowego dla OSP w Strzyżowicach (dofinansowanego RPO WSL) oraz budowa
żłobka w Psarach (dofinansowanego z EFS).
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad w/w projektem uchwały. W wyniku
głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta - 15 głosami „za” i otrzymała Nr VII/62/2015 Rady Gminy Psary z dnia
30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2015
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– 2035.
6.

Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na których
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, za usługi w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Psary.
Pan Wójt poinformował, iż projekt uchwały dotyczy określenia górnych stawek opłat

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza
lub inna publiczna usługowa działalność.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta - 15 głosami „za” i otrzymała Nr VII/63/2015 Rady Gminy Psary z dnia
30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, za usługi
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Psary.
7.

Udzielenia dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego
z przeznaczeniem dla Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Będzinie.
Przewodniczący Rady poinformował, iż Gmina Psary udziela pomocy finansowej dla

powiatu będzińskiego, z przeznaczeniem dla Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Będzinie
na zakup specjalistycznych łóżek szpitalnych w wysokości 10 000 zł.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

14 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

1 głos.

Uchwała została przyjęta - 15 głosami „za” i otrzymała Nr VII/64/2015 Rady Gminy Psary z dnia
30 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu
Będzińskiego z przeznaczeniem dla Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Będzinie.
8.

Przekazania

środków

finansowych

na

Wojewódzki

Fundusz

Wsparcia

Policji

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy
Powiatowej Policji w Będzinie.
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Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad w/w projektem uchwały.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta - 15 głosami „za” i otrzymała Nr VII/65/2015 Rady Gminy Psary z dnia
30 kwietnia 2015r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia
Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy
Powiatowej Policji w Będzinie.
9.

Zmiany uchwały nr XLVIII/398/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w sołectwie Sarnów.
Pan Wójt wyjaśnił, iż przedstawiony projekt uchwały dotyczy zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Sarnów dla 8 punktowych miejsc, poprzez m.in.
wprowadzenie niewielkiej korekty linii zabudowy i terenu przeznaczonego pod budownictwo
mieszkaniowe, a także rozwiązanie problemu gazowni poprzez wyłączenie terenu z produkcji
leśnej, rozwiązanie kwestii rozwoju działalności – stadniny koni i zmiana terenu „zielonego” na
usługowy dla stacji benzynowej. Zakres zmian był uzgadniany z radnymi. Ponadto, w ramach
przeprowadzonej dyskusji publicznej, wpłynęła 1 uwaga, która została uwzględniona.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad w/w projektem uchwały. W wyniku
głosowania:
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

14 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

1 głos.

Uchwała została przyjęta - 15 głosami „za” i otrzymała Nr VII/66/2015 Rady Gminy Psary z dnia
30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/398/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28
października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w sołectwie Sarnów.

Pkt. 10 - Interpelacje i zapytania.
1.

Pani Anna Gwiazda zwróciła się z prośbą:

a)

rozważenia możliwości umieszczenia „miejsc postojowych dla inwalidów” przy budynkach

użyteczności publicznej w gminie,
b)

w imieniu rodziców o zamontowanie „lustra” na ul. Irysów w Psarach (przy stronie
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Grodźca), gdyż ostatnia posesja ma wysokie ogrodzenie i tym samym zasłania widoczność,
c)

zamontowania bankomatu (np. przy OPS-ie, GOK-u),

Poinformowała o:
d)

niskim ciśnieniu wody na końcu ul. Kolejowej w Psarach (bliżej Grodźca),

Zapytała:
e)

o złożony wniosek przez Panią sołtys z Psar w sprawie wycinki 3 drzew – topoli na

ul. Kolejowej. Pani Anna Gwiazda zapytała czy jest to wniosek jakiegoś mieszkańca czy jest to
spowodowane innymi zasadnymi względami.
f)

o złożony wniosek w sprawie wprowadzenia „koperty życia” - dalsze jego losy,

g)

o mających powstać na terenie gminy magazynów „Lidla” - czy ze strony właścicieli padła

deklaracja zatrudnienia mieszkańców gminy,
h)

o odpowiedź na pisemną interpelację w sprawie odwodnienia ul. Kolejowej – skrzyżowania

z ul. Irysów (przy posesji nr 28) w Psarach.
2.

Pan Aleksander Jewak zwrócił się z prośbą wystosowania pisma do Nadleśnictwa Siewierz

w sprawie zaśmieconych dróg gminnych i powiatowych przylegających do ich terenów. Są to np.
ul. Parkowa w Sarnowie oraz Sosnowa i Dębowa w Preczowie.
3.

Pan Jacenty Kubica przedstawił kolejny już wniosek mieszkańców Brzękowic Wału

w sprawie budowy drogi gminnej Brzękowice Wał ujętej w planie zagospodarowania
przestrzennego.

Pkt. 11 - Wolne wnioski.
1.

Pan Tadeusz Kubik – sołtys sołectwa Dąbie poinformował, iż na skrzyżowaniu ul. Dąbie,

w kierunku Malinowic firma wykonująca światłowód zostawiła rozlaną plamę oleju. Zwrócił się
z prośbą o skierowanie pisma do firmy, aby przywróciła teren do poprzedniego jej stanu.
2.

Pan Wojciech Kamecki – sołtys sołectwa Preczów odniósł się do:

- przyjętego projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie
zakupu samochodu osobowego dla Policji w Będzinie, aby funkcjonariusze Policji przyjeżdżając na
zgłoszone zdarzenie podejmowali interwencję.
- przyjętego projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Szpitala Powiatowego
w Będzinie i zaproponował wystąpienie Rady Gminy z uchwałą w sprawie zajęcia stanowiska
przez powiat będziński w tym temacie, gdyż problem Szpitala narasta z roku na rok.
- pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach. Nadmienił, że skierował pismo o pomoc dla 3 osób
i w tym temacie nie uzyskał jeszcze odpowiedzi, a także nie został przeprowadzony wywiad
środowiskowy (np. radą sołecką, sąsiadami). Dodał, że przekazywana jest pomoc finansowa
osobom, które potrafią o nią zawalczyć i podają we wniosku, tylko takie dane jakie „chcą podać”.
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Pan sołtys nadmienił, iż należy walczyć o zmianę przepisów.
3.

Pan Józef Smyczyk:

- odniósł się do budowy szatni piłkarskiej w Górze Siewierskiej i problemu wykończeniowego.
Dodał, że brakuje hydrantów. Zapytał czy w skład budowy mieści się wyłożenie kostki.
- poinformował, iż dwukrotnie mieszkańcy zgłosili awarię wody na tzw. czerwonym kamieniu.
W dalszej części posiedzenia Sesji, Pan Wójt odpowiedział na zadane interpelacje i pytania.
Jeśli chodzi o wyznaczenie miejsc parkingowych dla inwalidów przy budynkach użyteczności
publicznej w gminie, to jeśli ich nie ma, zostanie skierowane pismo o zajęcie się tą sprawą. Problem
z ciśnieniem wody na ul. Kolejowej, to gmina ma szerokie plany dalszej modernizacji sieci
wodociągowej. Zostaną zlecone projekty budowlane, zarówno w bieżącym roku jak i w kolejnych.
Zadania są wykonywane zgodnie z przyjętym planem budżetowym uchwalanym przez Radę
Gminy. Kwestia w zakresie umieszczenia „lustra” wymaga analizy i sprawdzenia. Jeśli chodzi
i umieszczenie bankomatu, to jedynie można zwrócić się do placówek bankowych z prośbą
o rozważenie przez nich takiej możliwości. „Koperta życia” - zadanie to, wymaga przemyślenia,
gdyż nasuwa się wiele wątpliwości, m.in. kto weźmie odpowiedzialność za treść danych
umieszczonych na „kopercie życia” i ich aktualizację. Pan Wójt dodał, iż zamierza stworzyć
strategię podniesienia jakości życia na terenie gminy, gdzie byłyby brane pod uwagę zakresy
zdrowia, jak: badania profilaktyczne, remonty placówek zdrowia. Jeśli chodzi o firmę Lidl, to Pan
Wójt objaśnił, że rozmawiał z właścicielami w sprawie zatrudnienia mieszkańców gminy, ale na
dzień dzisiejszy jest to odległy temat. Odwodnienie ul. Irysów i Kolejowej w Psarach – jest to
problem, który wymaga rozpatrzenia. Gmina będzie chciała zlecać koncepcje rozwiązania
problemów na drogach.
Interpelacja p. Jewaka – zaśmiecanie dróg gminnych przy drogach należących do ich
terenów, pismo zostanie skierowane do Nadleśnictwa.
Wniosek mieszkańców Brzękowic Wału – zostanie przeprowadzona analiza co do realizacji
innych projektów przy budowy dróg, oprócz ul. Szkolnej w Preczowie.
Pan Wójt odpowiedział na zadane „wolne wnioski”. Wyjaśnił, że zostanie skierowane pismo
do powiatu w sprawie rozlanej plamy oleju na drodze powiatowej i zajęcie stanowiska w tym
temacie. Pan Wójt nadmienił, iż podjęcie 2 uchwał w sprawie wsparcia finansowego dla Szpitala
to jest to problem duży, a udzielone wsparcie bardziej jest symboliczne i należy od powiatu
będzińskiego oczekiwać kompleksowego rozwiązania problemu. Jeśli chodzi o brak interwencji
przez funkcjonariuszy Policji na miejsce zdarzenia, to zasugerował komunikowanie i zgłaszanie
tych problemów do odpowiednich władz. Co do pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach
i przekazywania pozyskanego drewna biedniejszym mieszkańcom, to weryfikacja następuje na
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podstawie kryterium dochodowego. Natomiast są losowe sytuacje i często się zdarza, że pomagamy
osobom, które nie spełniają kryterium dochodowego (np. pomoc doraźna). Ponadto, Pan Wójt
udzielił odpowiedzi w zakresie budowy szatni piłkarskiej w Górze Siewierskiej, to firma ma
zlecone wykonanie przebudowy i remontu budynku, natomiast została już zaprojektowana opaska
brukowana wokół budynku i zostanie wykonana w osobnym zleceniu. W następnych miesiącach
i latach planowane jest wykonanie projektu zagospodarowania otoczenia, zarówno boiska
piłkarskiego jak i szatni.

Pkt. 12 – Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jacenty Kubica słowami:
„Zamykam VII Sesję Rady Gminy Psary”
zakończył obrady.

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha
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