ROIV.0002.8.2018

Protokół nr XLIV/18
z sesji Rady Gminy Psary
w dniu 26 września 2018r.
XLIV 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,

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 XLIV Sesję Rady Gminy Psary”
rozpoczął obrady.
Na ogólny stan 15 radnych, w momencie otwarcia obrad sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecny
usprawiedliwiony radny Tomasz Ślęczka, radny Adam Adamczyk, radny Remigiusz Olesiński.
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 jdnoglośnie - 12 głosami „za” i przedstawia się następująco:
1)
2)
3)
4)
5)

Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Informacja z dzialalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym
Podjęcie uchwal Rady Gminy Psary w sprawie:
1. Wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w
Krakowie odplatnej slużebności przesylu wraz z prawem przejazdu i przechodu
przez dzialkę ozn. nr 9151 stanowiącą wlasność Gminy Psary polożoną w

Malinowicach.
2. Nadania nazwy ulicy w miejscowości Malinowice.
3. Zmian w budżecie gminy na 2018r.
6) Interpelacje i zapytania.
7) Wolne wnioski.
8) Zakończenie obrad.

Pkt. 3 – 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. 4 - 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 30 sierpnia 2018r. do 26 września 2018r. –
która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Pkt. 5 - Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
1.
Wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą
w Krakowie odplatnej slużebności przesylu wraz z prawem przejazdu i przechodu przez dzialkę
ozn. nr 9151 stanowiącą wlasność Gminy Psary polożoną w Malinowicach.
Przewodniczący Rady poinformowal, iż w związku z realizacją inwestycji „budowy
kontenerowej stacji transformatorowej dla zasilania osiedla domów jednorodzinnych w
Malinowicach przy ul. Slonecznej oraz wnioskiem Tauronu o ustanowienie slużebności przesylu na
dzialce gminnej ozn. nr 9151 na której zostanie posadowiona stacja transformatorowa, podjęcie
przedmiotowej uchwaly jest zasadne.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

12 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 12 głosami „za” i otrzymała Nr XLIV/523/2018 Rady
Gminy Psary z dnia 26 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz
Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie odplatnej slużebności przesylu wraz z prawem
przejazdu i przechodu przez dzialkę ozn. nr 9151 stanowiącą wlasność Gminy Psary polożoną
w Malinowicach.
2.

Nadania nazwy ulicy w miejscowości Malinowice.
Przewodniczący Rady objaśnil, że na dzialkach polożonych w Malnowicach

przy nowo powstalej ulicy znajdują się tereny przeznaczone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Przewodniczący Rady nadmienil, iż radni na posiedzeniu Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska zaproponowali nazwę: ulica Promienna.
Komisja

Budżetu,

Finansów

i

Gospodarki

Gminy

przychylila

się

do

zaproponowanej nazwy ulicy.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały

-

12 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 12 głosami „za” i otrzymała Nr XLIV/524/2018 Rady
Gminy Psary z dnia 26 września 2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Malinowice.
3.

Zmian w budżecie gminy na 2018r.
Pani Joanna Przybylek – Skarbnik Gminy wyjaśnila, iż plan dochodów i

wydatków budżetu gminy na 2018 rok zwiększony został o dotacje pozyskane w
ramach programu „Erasmus +” przez Szkoly Podstawowe w Dąbiu i Psarach oraz
zwiększony o środki z refundacji Funduszu Soleckiego za 2017 rok. Pozostale
zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznych potrzeb.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały

-

12 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 12 głosami „za” i otrzymała Nr XLIV/525/2018 Rady
Gminy Psary z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

Pkt. 6– Interpelacje i zapytania.
1. Pani Anna Gwiazda:
a) w imieniu mieszkańców i rodziców dzieci uczęszczających do szkoly podstawowej w Gródkowie
zwrócila się z prośbą wykonania sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych.
b) poprosila o wykonanie oświetlenia ulicznego na ul.Kolejowej w Psarach (na zakręcie).
c) zwrócila się z prośbą wykonania odwodnienia na ul.Zwycięstwa w Psarach (nr 31 – naprzeciwko
stacj benzynowej. Przy dużych opadach deszczu zalewa domy po drugiej stronie ulicy).

Pkt. 7- Wolne wnioski.
1. Pan Wojciech Kamecki – sołtys sołectwa Preczów:
a) zaproponowal rozważenie możliwości wykonania bieżni przy boisku w Górze Siewierskiej, która
slużylaby zarówno strażakom jak i sportowcom.
b) powrócil do tematu odbioru śmieci przez przedsiębiorców.
2. Pan Józef Smyczyk – mieszkaniec Góry Siewierskiej:
a) odniósl się do wniesionej na wcześniejszych posiedzeniach skargi i nadmienil, iż odstępuje od
krytyki. Poinformowal o przeslanym w tej sprawie postanowieniu Samorządowego Kolegium

Odwolawczego w Katowicach. Pan Józef Smyczyk zwrócil się do Urzędu Gminy o konkretne i w
terminie zalatwienie sprawy.
W dalszej części Sesji, Pan Wójt odpowiedzial na zadanie interpelacje, wyjaśniając, że jeśli
chodzi o wykonanie sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w Gródkowie, to na
spotkaniu soleckim problem ten również został zgloszony i Pan Wójt deklarowal poparcie tego
wniosku zarówno w Gródkowie jak i w Strzyżowicach. Dodal, iż wniosek z poparciem został
wyslany do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
Ponadto, jeśli chodzi o dobudowę oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej w Psarach, to przy
planach budżetowych na rok 2019 warto zastanowić się nad zapewnieniem środków finansowych
na opracowanie projektów technicznych dobudowy sieci oświetleniowej i przygotowanie projektów
sieci oświetleniowej.
Pan Wójt odniósl się do interpelacji w sprawie wykonania odwodnienia na ul. Zwycięstwa
w Psarach, w okolicach nr 31 i wyjaśnil, że przy przebudowie drogi inspektorzy nadzoru lub osoby
upoważnione będą zwracali uwagę na tą kwestię.
W zakresie wolnych wniosków, Pan Wójt udzielil odpowiedzi na temat stadionu w Górze
Siewierskiej i wyjaśnil, że przez poprzednie dwa lata trwaly prace nad projektem i zaprojektowany
jest remont boiska zgodnie z zaleceniami Klubu Sportowego, gdzie nie przewidziane jest
wykonanie bieżni wokól stadionu. Projekt jest wielowątkowy, m.in.: wykonanie parkingu, drogi
dojazdowej, oświetlenia parkowego, lącznika pomiędzy ul. Kościuszki a Górną.
W dalszej części, Pan Wójt odniósl się do tematu odbioru śmieci zarówno przez osoby fizyczne jak
i przedsiębiorców.
3. Pan Krzysztof Dulko w imieniu Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach jak
i swoim zaprosil na koncert pieśni patriotycznych w bibliotece w dniu dzisiejszym o godz. 17:00.

Pkt. 8 – Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jacenty Kubica słowami:
„Zamykam XLIV Sesję Rady Gminy Psary”
zakończył obrady.

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha

