ROIV.0002.7.2018

Protokół nr XLIII/18
z sesji Rady Gminy Psary
w dniu 30 sierpnia 2018r.
XLIII 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 Gminy Psary

-

Pani Marta Szymiec,

Sekretarz Gminy Psary

-

Pani Mirella Barańska – Sorn,

Skarbnik Gminy Psary

-

Pani Joanna Przybyłek,

Kierownik Ref. Finansów i Podatków

-

Pani Monika Pasamonik – Radecka,

a także
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 2018r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) słowami:
„Otwieram XLIII Sesję Rady Gminy Psary”
rozpoczął obrady.
Na ogólny stan 15 radnych, w momencie otwarcia obrad sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny
usprawiedliwiony Radny Tomasz Ślęczka.
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. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Porządek obrad został
przyjęty 14 głosami „za” i przedstawia się następująco:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Psary.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
1. Wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 2 lat części nieruchomości gruntowej ozn.

nr 474 stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Strzyżowice, na podstawie
kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2. Zmiany Uchwały Nr XXVI/431/2017 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2017
roku w sprawie uchwalenia Rocznego Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Psary.
3. Zmiany Uchwały Nr XXXIX/469/2018 Rady Gminy Psary z dnia 28 marca 2018r.
w sprawie podziału Gminy Psary na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy
Psary zmienionej Uchwałą Nr XL/481/2018 Rady Gminy Psary z dnia 26 kwietnia
2018r.
4. Przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Psary.
5. Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży,
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
6. Zmiany Uchwały nr VIII/80/2011 Rady Gminy Psary z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Psary.
7. Zmian w budżecie gminy na 2018r.
8. Zmiany Uchwały Nr XXXIX/476/2018 z 28 marca 2018r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.
„Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach Programu ograniczenia
niskiej emisji na terenie Gminy Psary – etap II”.
9. Zmiany Uchwały Rady Gminy Psary nr XXII/251/2012 z dnia 20 września 2012r.
w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach zmienionej
uchwałą nr XXXI/332/2013 z dnia 23 maja 2013r. i uchwałą nr XXV/272/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku.
7) Interpelacje i zapytania.
8) Wolne wnioski.
9) Zakończenie obrad.

Pkt. 3 – Przyjęcie protokołu z XLII 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 14 radnych, którzy jednogłośnie przyjęli protokół z XLIII 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.

Pkt. 5 - Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
Pan Tomasz Sadłoń – Wójt Gminy Psary przedłożył Radzie Gminy sprawozdanie
z działalności w okresie międzysesyjnym za okres od 27 czerwca 2018r. do 30 sierpnia 2018r. –
która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Pkt. 6 - Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
1. Wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 2 lat części nieruchomości gruntowej ozn. nr 474
stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Strzyżowice, na podstawie kolejnej umowy
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.

W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

14 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XLIII/514/2018 Rady
Gminy Psary z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 2 lat
części nieruchomości gruntowej ozn. nr 474 stanowiącej własność gminy położonej w obrębie
Strzyżowice, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3
lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

2.

Zmiany Uchwały Nr XXVI/431/2017 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia Rocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Psary.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż z otrzymanych informacji na posiedzeniach Komisji
Rady z niewykorzystanych środków w 2017 roku Rocznego Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałaniu
Narkomani w Gminie Psary zostanie zwiększony plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Psary na 2018 rok w kwocie 25.745,84
złotych z przeznaczeniem m.in. na: badania biegłych: psychologa i psychiatrę w przedmiocie
uzależnienia

od

alkoholu,

koncert

Profilaktyczny

Krzysztofa

Jaryczewskiego,

koncert

Profilaktyczny Pawła Orkisza pt. Zagapiłem Się Na Życie – dla mieszkańców Gminy w ramach
realizacji Programu Profilaktyczno – Edukacyjnego Trzeźwość, Młodość To Twoja Przyszłość.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały

-

14 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XLIII/515/2018 Rady
Gminy Psary z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/431/2017 Rady
Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Gminnego Programu
Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz

Gminnego

Programu

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Psary.

3.

Zmiany Uchwały Nr XXXIX/469/2018 Rady Gminy Psary z dnia 28 marca 2018r.
w sprawie podziału Gminy Psary na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Psary
zmienionej Uchwałą Nr XL/481/2018 Rady Gminy Psary z dnia 26 kwietnia 2018r
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały, informując, że projekt uchwały dotyczy
dostosowania granic okręgu do stanu faktycznego w ten sposób, że w załączniku do niniejszej
uchwały granice okręgu wyborczego:
–

nr 9: sołectwo Psary ulice: Wiejska od nr 141 do nr 214c zastąpić zapisem Wiejska od nr

141 do końca zabudowy,
–

nr 10: sołectwo Psary ulice: Zwycięstwa od nr 23 do nr 42 zastąpić zapisem Zwycięstwa od

nr 23 do końca zabudowy,
–

nr 11: sołectwo Psary ulice: Szkolna od nr 44 do nr 140 zastąpić zapisem Szkolna od nr 44

do końca zabudowy,
–

nr 15: sołectwo Strzyżowice ulice:
- Graniczna od nr 11 do nr 36 zastąpić zapisem Graniczna od nr 11 do końca

zabudowy,
- Szosowa od nr 36 do nr 58 zastąpić zapisem Szosowa od nr 36 do końca zabudowy,
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały

-

14 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XLIII/516/2018 Rady
Gminy Psary z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/469/2018 Rady
Gminy Psary z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Psary na okręgi wyborcze
w wyborach do Rady Gminy Psary zmienionej Uchwałą Nr XL/481/2018 Rady Gminy Psary z dnia
26 kwietnia 2018r

4.

Przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Psary
Przewodniczący Rady poinformował, iż podjęcie nowej uchwały w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Psary podejmuje się w związku z koniecznością dostosowania obowiązującej uchwały do
aktualnego prawa oraz stanowiska nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

14 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XLIII/517/2018 Rady
Gminy Psary z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Psary.

5.

Ustalenia

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Przewodniczący Rady objaśnił, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w
życie z dniem 9 marca 2018 roku. Powyższe wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Gminy
Psary, w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, nowych uchwał określających
maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasady
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, do czego
obliguje Radę Gminy Psary treść art. 4 nowelizacji ustawy.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

14 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XLIII/518/2018 Rady
Gminy Psary z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz
w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

6.

Zmiany Uchwały nr VIII/80/2011 Rady Gminy Psary z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Psary.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż w związku z reorganizacją oświaty – z wygaszeniem
Gimnazjum w Psarach i powołaniem nowej jednostki oświatowej pod nazwą Szkoła Podstawowa,
Rada Gminy dokonuje pewnych zmian aby umożliwić młodzieży wzięcia udziału w wyborach do
Rady Młodzieżowej.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały

-

14 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XLIII/519/2018 Rady
Gminy Psary z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/80/2011 Rady Gminy
Psary z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Psary.
7.

Zmian w budżecie gminy na 2018r.
Pani Joanna Przybyłek – Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w budżecie wynikają

z konieczności zmniejszenia przychodów w roku 2018 z pożyczki z WFOŚiGW o 360 000 zł
i przeniesienie jej na 2019r. Zmniejszenia wydatków obejmuje zmniejszenie o 360 zł
dofinansowania na docieplenia budynków mieszkalnych finansowanych z pożyczki z WFOŚiGW
w Katowicach. Pozostałe zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do faktycznych
potrzeb.

W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

14 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XLIII/520/2018 Rady
Gminy Psary z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
8.
Zmiany Uchwały Nr XXXIX/476/2018 z 28 marca 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków
jednorodzinnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Psary – etap
II”.
Pani Skarbnik poinformowała, iż pożyczka z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego „termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach Programu ograniczenia
niskiej emisji na terenie Gminy Psary – etap II ujęta została w budżecie gminy na 2018r.
i przeznaczona będzie na dalszą realizację projektu ograniczającego niską emisję na terenie gminy,
została podzielona na rok 2018 i 2019 z uwagi na zmniejszoną kwotę dopłat w 2018r.
W wyniku głosowania (zmiana dotyczy zapisów, które nie zostały przedłożone na posiedzeniach
Komisji Rady):
za przyjęciem zmiany

-

14 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

W wyniku głosowania projektu uchwały:
za przyjęciem uchwały

-

14 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XLIII/521/2018 Rady
Gminy Psary z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/476/2018
z 28 marca 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach Programu
ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Psary – etap II”.
9. Zmiany Uchwały Rady Gminy Psary nr XXII/251/2012 z dnia 20 września 2012r.
w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach zmienionej uchwałą nr
XXXI/332/2013 z dnia 23 maja 2013r. i uchwałą nr XXV/272/2012 z dnia 29 listopada 2012
roku.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż w statucie nadanym uchwałą Rady Gminy Psary
nr XXII/251/2012 z dnia 20 września 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki
Publicznej w Psarach zmienionej uchwałą nr XXV/272/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku
i uchwałą nr XXXI/332/2013 z dnia 23 maja 2013 roku, dokonać następujących zmian: § 10 statutu
otrzymuje brzmienie: Biblioteka może podejmować inne zadania o charakterze kulturalnym,

edukacyjnym i rozrywkowym, wynikające z potrzeb jej użytkowników oraz realizacji
ogólnokrajowej polityki bibliotecznej oraz w § 22 statutu: Biblioteka pokrywa koszty bieżącej
działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów oraz przedstawia Wójtowi Gminy Psary
rozliczenie z przyznanej w danym roku dotacji do 31 stycznia roku następnego. Bilans Biblioteki
zatwierdza Wójt Gminy Psary.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

14 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XLIII/522/2018 Rady
Gminy Psary z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Psary
nr XXII/251/2012 z dnia 20 września 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki
Publicznej w Psarach zmienionej uchwałą nr XXXI/332/2013 z dnia 23 maja 2013r. i uchwałą nr
XXV/272/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku.

Pkt. 7– Interpelacje i zapytania.
1. Pani Grażyna Polasiak przedłożyła pisemne interpelacje dotyczące:
a) realizacji inwestycji budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Golaszy Dolnej Bisce.
Nadmieniła, iż w związku z wstrzymaniem przez firmę wykonującą roboty związane z budową
chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Goląsza Biska poprosiła o złożenie wyjaśnień
w następujących kwestiach:
- z jakiego powodu wykonawca wstrzymał budowę i przeniósł się do innej miejscowości nie
dotrzymując zaplanowanego harmonogramu prac,
- kiedy firma powróci do Goląszy Biski w celu kontynuacji prac,
- kiedy w związku z ponad 1,5 miesięcznym opóźnieniem zakończy się planowana inwestycja,
- dlaczego żaden kompetentny pracownik Urzędu Gminy sprawdził projektu, który był dostępny
w gminie od co najmniej dwóch lat i nie zakwestionował rażącego błędu jakim jest brak możliwości
wjazdu mieszkańców na swoje działki oraz brak barierek zabezpieczających wzdłuż chodnika,
- jakie kroki podjął Urząd Gminy w celu rozwiązania problemu i jaki jest aktualny stan rzeczy,
- kiedy zostaną uruchomione środki finansowe na powstałe w związku z tym dodatkowe koszty,
w celu zakończenia inwestycji,
- dlaczego radna nie została powiadomiona o zaistniałych problemach pomimo iż dwukrotnie pytała
o tę sprawę kierownictwo Urzędu (Pana Wójta – 7.08.2018r. i Panią Zastępcę Wójta –
28.08.2018r.). Pan inspektor nadzoru inwestycji także od 1,5 miesiąca nie raczył powiadomić
o zaistniałych problemach.
b) terminu realizacji remontu nawierzchni drogi gminnej na Brzękowice Wal.

Pani Grażyna Polasiak poinformowała, iż w związku z niezrealizowaniem w bieżącym roku
zaplanowanej na 2018 rok modernizacji drogi gminnej na Brzękowice Wal wraz z odcinkiem
chodnika, oświetleniem i odwodnieniem poprosiła o złożenie wyjaśnień w następujących
kwestiach:
- jak na dzień dzisiejszy wyglądają ustalenia i stan realizacji planowanego przedsięwzięcia,
- czy projekt, który jest w posiadaniu Urzędu Gminy zawiera również odwodnienie tej drogi.
c) nadzoru nad inwestycjami prowadzonymi w sołectwie Goląsza – Brzękowice Dolne
Pani Grażyna Polasiak w imieniu mieszkańców sołectwa, zwróciła się z prośbą o zwiększenie
nadzoru nad pracami budowlanymi prowadzonymi przez wybrane firmy. Dotyczy to
w szczególności:
- wymiany wodociągu na odcinku Brzękowice Dolne – Goląsza Biska w kierunku Góry
Siewierskiej,
- wymiany wodociągu wzdłuż drogi na Brzękowice Wal.
W ocenie kompetentnych mieszkańców, w/w prace są wykonywane bez należytej staranności i bez
uwzględnienia obowiązujących zasad sztuki budowlanej i przepisów prawa budowlanego. Pani
Grażyna Polasiak jako przykład podała, iż rurociąg został zasypany kamieniami, zamiast, zgodnie
z normami – piaskiem. Ponadto zasypka nie została zagęszczona do określonego normą wskaźnika
zagęszczenia gruntu. Warstwa urobku nie została zutylizowana tylko pozostawiona w nieładzie jako
gruzowisko kamieni, nierówności, a pobocze drogi asfaltowej na Brzękowice Wał uniemożliwia
poruszanie się pieszym. Ponadto warstwa ziemi, wraz z wodami opadowymi wypłynęła na drogę
powiatową tworząc grubą warstwę niebezpieczną dla użytkowników.
Pani Grażyna Polasiak oświadczyła, iż nie chcemy aby z powodu błędów w sztuce budowlanej,
brak nadzoru i niestaranny odbiór prac z ramienia inwestora, skrócił znacznie czas eksploatacji
obiektów i kolejny raz w krótkim czasie społeczeństwo było zmuszone ponosić wysokie koszty
napraw i remontów.
d) planowania zakupu ciężkiego wozu strażackiego dla jednostki OSP Goląsza Brzękowice.
Pani Grażyna Polasiak zwróciła się z prośbą o zaplanowanie w budżecie na 2019 rok zakupu
ciężkiego samochodu strażackiego dla jednostki OSP Goląsza – Brzękowice a także uwzględnienie
wszelkich możliwości dotacji zewnętrznych. Nadmieniła, iż jednostka należy do KSRG z dużą
liczbę wyjazdów i interwencji. Ponadto, jest to drużyna z najliczniejszą młodzieżówką, zatem
rozwojowa i chętna do podwyższania swojej sprawności i kompetencji. Wyposażenie jednostki
w nowy samochód dałoby strażakom możliwość niesienia pomocy w dużo szerszym zakresie niż
dotychczas.
2. Pani Anna Gwiazda:
a) w imieniu mieszkańców zapytała o zlikwidowany pomnik (w parku) przy ul. Zwycięstwa

w Psarach i czy w przyszłości zostanie tam postawiona pamiątkowa tablica upamiętniająca ten
teren.
b) zwróciła się z prośbą wysypania tłuczniem drogi dojazdowej bocznej od placu zabaw
(ul. Kamienna w Psarach).
c) poprosiła o wysyłanie również do mieszkańców sms-ów w ważnych sprawach, m.in. badań
profilaktycznych czy zebrań soleckich.
3. Pani Małgorzata Pasek:
a) poinformowała iż na ul. Gruntowej w Sarnowie znajduje się nie kompletny hydrant. Poprosiła
o zajęcie stanowiska w tej kwestii.
b) ul. Gruntowa w Sarnowie gdzie znajdują się pustostany – wysokie chaszcze.
c) powróciła do interpelacji, którą składa już od poprzedniej kadencji, chodzi o ul. Źródlaną
w Sarnowie. Pani Małgorzata Pasek oznajmiła, iż wielokrotnie zwracała się z prośbą o poprawę
stanu nawierzchni tej ulicy. Prośba o pisemną odpowiedź.
d) powróciła do interpelacji zgłaszanej po raz drugi – jadąc od Preczowa do skrzyżowania
z ul. Główną w Sarnowie, po prawej stronie znajduje się wysepka wysypana ziemią, na której rosną
duże chwasty. Zaproponowała aby teren tam został wyłożony kostką brukową.

Pkt. 8- Wolne wnioski.
1. Pan Wojciech Kamecki – sołtys sołectwa Preczów:
a) powrócił do tematu planu zagospodarowania przestrzennego i wniosków mieszkańców w tym
temacie.
b) poinformował, iż są ustalane sprawy sołectw bez udziału sołtysa, rady sołeckiej i mieszkańców.
c) powrócił do tematu pieców gazowych.
d) oznajmił, iż na wizerunek Pana Wójta pracują wszyscy pracownicy Urzędu Gminy oraz
jednostek podległych.
W dalszej części posiedzenia Sesji, Pan Wójt podziękował sołtysom za zaangażowanie i pracę
przy szacowaniu szkód łowieckich.
Odniósł się do przedstawionych interpelacji wyjaśniając, że na wniesione pisemne interpelacje
radnej Grażyny Polasiak zostanie również udzielona pisemna odpowiedź.
Pan Wójt
Pan Wójt odpowiedział na zadane interpelacje, wyjaśniając, że jeśli chodzi o zlikwidowany pomnik
(w parku) przy ul. Zwycięstwa w Psarach to gmina jest zobligowana przepisami prawa wszystkie
pomniki które promują system totalitarny usunąć z widoku publicznego. Gmina posiada pozwolenie
na budowę dot. przebudowy parku przy ul. Zwycięstwa w Psarach i w ramach tego pozwolenia,
rzeźba żołnierza radeckiego jest przewidziana do remontu i do ponownego wyeksponowania jako
pomnik historii.

Jeśli chodzi o wysyłanie do mieszkańców sms-ów to każdy mieszkaniec zapisany do tego systemu
jest informowany o różnych wydarzeniach na terenie gminy.
Ulica Źródlana w Sarnowie została przejęta od powiatu będzińskiego przez gminę, aby móc
poprawić jej stan nawierzchni. Rok temu na tej drodze został wymieniony wodociąg i wówczas
została droga utwardzona kruszywem. Zakład Gospodarki Komunalnej na bieżąco utrzymuje tą
drogę w przejezdności. Pan Wójt nadmienił, iż jeśli chodzi o budowę całkowicie nowej drogi, to
w takim przypadku należy uzyskać pozwolenie na budowę i będzie to bardzo droga inwestycja.
Dodał, iż będą podejmowane działania, takie aby na tej drodze nie było ubytków.
Jeśli chodzi o trójkąt przy skrzyżowaniu w Sarnowie, to zostanie to wykonane.
W dalszej części, Pan Łukasz Siwczyk – Dyrektor ZGK w Dąbiu odniósł się do interpelacji radnej
Małgorzaty Pasek w sprawie nieczynnego hydrantu na ul. Gruntowej w Sarnowie i wyjaśnił, iż
hydrant zostanie sprawdzony i ewentualnie wymieniony.
Pan Wójt odpowiedział na zapytania Pana sołtysa Wojciecha Kameckiego, wyjaśniając, iż
jeśli chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego, to gmina podpisała umowę z biurem
urbanistycznym który zmienia plany miejscowe, również w Preczowie. Wszystkie wnioski
mieszkańców są analizowane na posiedzeniach Komisji Rady i później wytypowane zmiany są
nanoszone do planu miejscowego. W dalszej części, Pan Wójt przedstawił informację na temat
pieców gazowych.

Pkt. 9 – Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jacenty Kubica słowami:
„Zamykam XLIII Sesję Rady Gminy Psary”
zakończył obrady.
Przewodniczący Rady Gminy Psary
/-/ Jacenty Kubica
Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha

