ROIV.0002.5.2016

Protokół nr XIX/16
z sesji Rady Gminy Psary
w dniu 25 maja 2016r.
XIX Sesja Rady Gminy Psary odbyła się w Ośrodku Kultury w Dąbiu. Sesja rozpoczęła się
o godz. 14:00 i trwała do godz. 15:30.
Obradom przewodniczył Pan Jacenty Kubica – Przewodniczący Rady Gminy Psary.
W sesji uczestniczyli:
Wójt Gminy Psary

-

Pan Tomasz Sadłoń,

Zastępca Wójta

-

Pani Marta Szymiec,

Skarbnik Gminy

-

Pani Joanna Przybyłek,

Sekretarz Gminy Psary

-

Pani Mirella Barańska – Sorn,

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 2015r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami) słowami:
„Otwieram XIX Sesję Rady Gminy Psary”
rozpoczął obrady.
Na ogólny stan 15 radnych, w momencie otwarcia obrad sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecna
radna Joanna Kruszewska).
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 wprowadzenia do pkt 7 ppkt 10 projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu

1

Gminy Psary.
Zgłoszona poprawka została przyjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”. (Na posiedzenie Sesji
dołączyła radna Joanna Kruszewska).
Porządek obrad z naniesioną poprawką został przyjęty jednogłośnie – 15 głosami „za” i przedstawia
się następująco:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)

Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Psary.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
1. Rozpatrzenia skargi Pani B.J.
2. Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Zmieniająca uchwałę nr XVIII/200/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Będzińskim w sprawie
powierzenia Gminie Psary prowadzenia zadania pn. Dokumentacja projektowo –
kosztorysowa budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni dróg gminnych
i powiatowych w związku z projektowaną budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Psary.
4. Zmieniająca uchwałę nr XVI/172/2016 Rady Gminy Psary z dnia 25 lutego 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na pomoc finansową dla powiatu będzińskiego.
5. Wyrażenia zgody na wynajem na okres 1 roku lokalu uzytkowego mieszczącego się
w budynku byłej szkoły podstawowej w Malinowicach, na podstawie kolejnej umowy
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość.
6. Wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Psary darowizny nieruchomości ozn. nr
działki 387/9, k.m.2 o powierzchni 0,0629 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sarnów
stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego, na realizację zadań publicznych.
7. Nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości ozn. nr działki 2546/9 położonej
w Psarach, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich
Kolei Państwowych S.A w Warszawie.
8. Zmian w budżecie gminy na 2016r.
9. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2016-2036.
10. Zmiany uchwały Nr XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Psary.
Interpelacje i zapytania.
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.

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

Pkt. 4 - Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
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Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wnoszą uwagi do zgłoszonych na posiedzeniach
Komisji Rady interpelacji bądź zapytań. Uwag nie zgłoszono.

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 28 kwietnia 2016r. do 25 maja 2016r. – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Pkt. 6 – Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Psary z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2015.
Przewodniczący Rady poinformował, iż gmina Psary w roku 2015 realizowała program
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego. Celem głównym programu było budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy
samorządem gminy a organizacjami pozarządowymi, które służyć miało lepszemu rozpoznawaniu
i zaspakajaniu potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny. Do priorytetowych zadań
gminy realizowanych na podstawie niniejszego Programu należały zadania w zakresie: wpierania
i upowszechniania kultury fizycznej; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania. Współpraca z organizacjami realizowana była w formach: współpracy finansowej
i pozafinansowej. Przewodniczący Rady nadmienił, iż na realizację programu przeznaczono
w budżecie gminy środki finansowe w wysokości 150 000 zł, z tego 140 000 zł – na realizację
zadania publicznego gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach
otwartego konkursu ofert, 10 000 zł na realizację zadań w zakresie „małych dotacji”.W ramach
konkursu na realizację zadania publicznego przyznano określone środki finansowe 8 organizacjom,
natomiast w ramach „małych dotacji” - 2 stowarzyszeniom. W trakcie realizacji Programu
wszystkie umowy zostały zrealizowane.

Pkt. 7 – Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
1.

Rozpatrzenia skargi Pani B.J.
Przewodniczący Rady oznajmił, iż Pani B.J. zwróciła się do Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Psarach o przejęcie na rzecz Gminy wybudowanego odcinka wodociągu. W gminie
obowiązuje regulamin budowy i przekazania na rzecz Gminy sieci wodociągowej przez prywatnych
inwestorów który mówi na jakich zasadach odbywa się procedura budowy i przekazania sieci przez
prywatnych inwestorów. Skarżąca wystąpiła do Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Psarach o przejęcie sieci wodociągowej składając jednocześnie dokumentację zatwierdzoną
budowy przyłącza wodociągowego do posesji skarżącej a nie dokumentację budowy sieci.
W związku z tym, dokumentacja nie jest zgodna z wnioskiem i uznaje się złożoną skargę z dnia 8
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kwietnia 2016r. na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach za
bezzasadną.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosami „za” i otrzymała Nr XIX/206/2016 Rady
Gminy Psary z dnia 25 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B.J.
2.

Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący Rady poinformował, że w związku ze zmianą przepisów należy podjąć

uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosami „za” i otrzymała Nr XIX/207/2016 Rady
Gminy Psary z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3.

Zmieniająca uchwałę nr XVIII/200/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Będzińskim w sprawie
powierzenia Gminie Psary prowadzenia zadania pn.

Dokumentacja projektowo –

kosztorysowa budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni dróg gminnych i powiatowych
w związku z projektowaną budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Psary.
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały ma na celu uwzględnienie
konieczności zabezpieczenia środków finansowych na sfinansowanie zadania w latach 2016-2018,
zgodnie z planowanym terminem realizacji zadania.
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 jednogłośnie - 15 głosami „za” i otrzymała Nr XIX/208/2016 Rady
Gminy Psary z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XVIII/200/2016 Rady
Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
4

z Powiatem Będzińskim w sprawie powierzenia Gminie Psary prowadzenia zadania pn.
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni dróg
gminnych i powiatowych w związku z projektowaną budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Psary.
4.

Zmieniająca uchwałę nr XVI/172/2016 Rady Gminy Psary z dnia 25 lutego 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na pomoc finansową dla powiatu będzińskiego.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż przedstawiony projekt uchwały ma na celu rozszerzenie

katalogu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016r. o następujące pozycje: budowa
chodnika przy drodze powiatowej 4719S – ul. Pocztowa w Dąbiu, przebudowa drogi powiatowej
4718S – ul. Sosnowa, Dębowa w Preczowie.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosami „za” i otrzymała Nr XIX/209/2016 Rady
Gminy Psary z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XVI/172/2016 Rady Gminy
Psary z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na pomoc finansową dla powiatu
będzińskiego.
5.

Wyrażenia zgody na wynajem na okres 1 roku lokalu użytkowego mieszczącego się
w budynku byłej szkoły podstawowej w Malinowicach, na podstawie kolejnej umowy
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
Przewodniczący Rady przedstawił treść projektu uchwały, do którego nie wniesiono uwag.

W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosami „za” i otrzymała Nr XIX/210/2016 Rady
Gminy Psary z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 1 roku lokalu
użytkowego mieszczącego się w budynku byłej szkoły podstawowej w Malinowicach, na podstawie
kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.
6.

Wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Psary darowizny nieruchomości ozn. nr działki
387/9, k.m.2 o powierzchni 0,0629 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sarnów
stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego, na realizację zadań publicznych.
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Przewodniczący Rady objaśnił, że działka ozn. 387/9 w Sarnowie, w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako drogi publiczne o funkcji ulic lokalnych
wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej i zostanie wykorzystana pod poszerzenie gminnej
drogi publicznej ul. Źródlanej w Sarnowie.
Przewodniczący Rady przystąpił do glosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosami „za” i otrzymała Nr XIX/211/2016 Rady
Gminy Psary z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Psary
darowizny nieruchomości ozn. nr działki 387/9, k.m.2 o powierzchni 0,0629 ha, położonej w
obrębie geodezyjnym Sarnów stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego, na realizację zadań
publicznych.
7.

Nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości ozn. nr działki 2546/9 położonej w Psarach,
stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei
Państwowych S.A w Warszawie.
Przewodniczący Rady poinformował, że działka ozn.nr 2546/9 położona w Psarach stanowi

własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A zostanie nabyta, celem
zagospodarowania przestrzeni komunikacyjnej.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosami „za” i otrzymała Nr XIX/212/2016 Rady
Gminy Psary z dnia 25 maja 2016r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości ozn. nr
działki 2546/9 położonej w Psarach, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu
wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A w Warszawie.
8.

Zmian w budżecie gminy na 2016r.
Pani Joanna Przybyłek – Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany w planie dochodów

i wydatków wynikają ze zmian klasyfikacji budżetowej w dziale 852 na realizację programu 500+
oraz konieczności dostosowania kwoty subwencji oświatowej na rok 2016 – do danych
Ministerstwa Finansów. Zwiększenie w planie dochodów i wydatków budżetu wynikają z wpływów
środków z kar umownych oraz darowizn w postaci pieniężnej.
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Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosami „za” i otrzymała Nr XIX/213/2016 Rady
Gminy Psary z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
9.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2016-2036.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy uaktualnienie kwot dochodów

i wydatków budżetu na 2016r. oraz wprowadzenie w załączniku przedsięwzięć zadania pod nazwą
kompleksowa modernizacja obiektu sportowego w Sarnowie.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosami „za” i otrzymała Nr XIX/214/2016 Rady
Gminy Psary z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Psary na lata 2016-2036.
10. Zmiany uchwały Nr XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Psary.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmiany do
Uchwały Nr XIV/152/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. w dziale II pkt 7c załącznika nr 1 w związku
z brakiem zmian w zakresie kryteriów ubiegania się o przyznanie lokalu socjalnego od 2011r.
o następującej treści „dochód brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego w przeliczeniu
na jednego członka rodziny osiągnięty przez okres 3 miesięcy poprzedzających kwalifikację
wniosków nie przekracza 120% najniższej emerytury brutto na członka gospodarstwa
wieloosobowego i 150% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie jednoosobowym”.
Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania.
za przyjęciem uchwały

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosami „za” i otrzymała Nr XIX/215/2016 Rady
Gminy Psary z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/152/2011 Rady Gminy
Psary z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących
7

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Psary.

Pkt. 8 - Interpelacje i zapytania.
1.

Pani Anna Gwiazda: zapytała z jakich środków finansowych są wypłacane pieniądze na

program „500+”.
2.

Pan Wiesław Zarychta: zapytał o dalsze losy „agronomówki” w Dąbiu.

3.

Pan Adam Adamczyk: zwrócił się z prośbą zbadania odwodnienia wzdłuż chodnika na

ul. Dolnej w Dąbiu i jego drożności.
4.

Pani Grażyna Polasiak:

- w imieniu mieszkańców Brzękowic Wału podziękowała za wykonanie tej drogi.
- nawiązała do remontu kapliczki na Poddzwonku, gdzie zwróciła uwagę na jego otoczenie
i poprosiła, aby kolejnym projektem było właśnie upiększenie otoczenia kapliczki na Poddzwonku.
- zaprosiła na III marsz po zdrowie w dniu 27 maja br.

Pkt. 9 - Wolne wnioski.
1.

Pan Marian Sobieraj – sołtys sołectwa Góra Siewierska:

- poprosił o wykonanie przystanka na żądanie przy drodze 913
- zapytał, dlaczego niewielkie zadania jak budowa chodnika są wykonywane w okresie zimowym.
- poprosił o wycięcie drzew na ul. Kochanowskiego w Górze Siewierskiej
- zwrócił się z prośbą aby właściciele sklepów w Górze Siewierskiej wydzielili specjalne miejsce na
położenie gazet gminnych
- zwrócił uwagę, na zbyt wąską ul. Leśną w Górze Siewierskiej (m.in. niewidoczne skrzyżowanie)
- poprosił o ustawienie znaków zakazu parkowania i ograniczenia prędkości na ul. Leśnej i Szopena
w Górze Siewierskiej.
W dalszej części posiedzenia sesji, Pan Wójt odpowiedział na zadane interpelacje
i zapytania, wyjaśniając, że program 500+ jest wypłacany z budżetu państwa. Jeśli chodzi o dalsze
losy „agronomówki” w Dabiu, to obecna lokatorka zgodziła się na wykup mieszkania i zostaną
spisane wszelkie formalności.
Zbadanie odwodnienia wzdłuż chodnika na ul.Dolnej w Dąbiu i jego drożności – ZGK weźmie pod
uwagę zgłoszone sugestie.
Jeśli chodzi o remont kapliczki na Poddzwonku i w przyszłości upiększenie jego otoczenia, to
należy spojrzeć na ogromną liczbę wykonywania prac na terenie gminy, a zgłoszona kwestia będzie
brana od uwagę.
Pan Wójt odpowiedział na zadane interpelacje przez p.sołtysa z Góry Siewierskiej. Jeśli chodzi
o budowę chodnika przy drodze powiatowej, to zadanie to jest już po przetargu w PZD, gdzie został
wyłoniony wykonawca i do końca sierpnia ma zostać wykonane to zadanie. Wycinka drzew przy
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krzyżu w Górze Siewierskiej – zakończyło się postępowanie, po czym zostanie wydana decyzja.
Jeśli chodzi o miejsce na gazety gminne w sklepach, to należy się zastanowić nad wprowadzeniem
stojaków z pleksy by można umieszczać zarówno informatory jak i gazety. Pan Wójt dodał, iż
należy zapytać o sugestię właścicieli sklepów czy takie rozwiązanie Ich by interesowało.
Ulica Leśna w Górze Siewierskiej – to droga powiatowa i gmina może zawnioskować do powiatu
będzińskiego w zakresie przebudowy czy poszerzenia tej drogi, ewentualnie reorganizacją ruchu.

Pkt. 10 – Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jacenty Kubica słowami:
„Zamykam XIX Sesję Rady Gminy Psary”
zakończył obrady.
Przewodniczący Rady Gminy Psary
/-/ Jacenty Kubica

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha
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