ROIV.0002.2.2019

Protokół nr VI/19
z sesji Rady Gminy Psary
w dniu 28 lutego 2019r.

VI Sesja Rady Gminy Psary odbyła się w Ośrodku Kultury w Dąbiu. Sesja rozpoczęła się
o godz. 13:30.
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,

-

Pan Przemysław Krasoń,

a także
Radny Powiatu Będzińskiego
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 2018r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) słowami:
„Otwieram VI 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 poprosił o wycofanie z porządku obrad sesji z pkt 6 ppkt 5 projektu
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/296/2017 Rady Gminy Psary z dnia 23 lutego 2017
roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do
prowadzonych przez gminę Psary przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych.

Poprawka została przyjęta – 13 głosami „za”.
Wyniki imienne:
za (13): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Aleksander Jewak, Krystyna Kluszczyk, Mirosław
Kozieł, Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak, Remigiusz Olesiński, Adam
Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński
wstrzymujących się (2): Anna Gwiazda, Jacek Gwóźdź
Porządek obrad z naniesiona poprawką został przyjęty jednogłośnie - 15 głosami „za”
Wyniki imienne:
za (15): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Anna Gwiazda, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak,
Krystyna Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak,
Remigiusz Olesiński, Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z V 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. Ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Psary.
2. Zmiany Uchwały Nr IV/45/2018 Rady Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub
żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
3. Zmiany załącznika do Uchwały Nr IV/40/2018 Rady Gminy Psary z dnia 17 grudnia
2018r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019r.
4. Zmiany załącznika do Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Gminy Psary z dnia 17 grudnia
2018r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Ochrony Środowiska na I półrocze 2019r.
5. Wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości stanowiącej
własność gminy położonej w Psarach, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
6. Wyrażenia zgody na wynajem na okres 1 roku lokalu użytkowego mieszczącego się
w budynku w Dąbiu ul. Dolna 1, stanowiącego własność Gminy Psary na podstawie
kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
7. Projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę
Psary oraz projektu granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia
1 września 2019 roku.
8. Zmian w budżecie gminy na 2019r.
9. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
10. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych w sołectwach Gródków i Psary.
7) Interpelacje i zapytania.
8) Wolne wnioski.

9)

Zakończenie obrad.

Pkt. 3 – Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Psary.
Pan Jacenty Kubica – Przewodniczący Rady Gminy Psary zapytał, czy radni wnoszą uwagi
do przedstawionego protokołu z poprzedniej sesji. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy jednogłośnie przyjęli protokół z V sesji Rady Gminy
Psary.
Wyniki imienne:
za (15): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Anna Gwiazda, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak,
Krystyna Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak,
Remigiusz Olesiński, Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński

Pkt. 4 - Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wnoszą uwagi do udzielonych odpowiedzi na
interpelacje bądź zapytania. 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 31 stycznia 2019r. do 28 lutego 2019r. – która
stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Pkt. 6 - Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
1.

Ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Psary.
Przewodniczący Rady Gminy Psary poinformował, iż sprawienie pogrzebu przez gminę

należy do zadań własnych o charakterze obowiązkowym, realizowanym na podstawie: ustawy
o pomocy społecznej wtedy, gdy tego obowiązku nie może wykonać rodzina; oraz ustawy
o cmentarzach i chowaniu zmarłych, jeżeli zwłoki zostaną niepochowane przez osoby do tego
zobowiązane, wówczas pochówek organizuje gmina właściwa ze względu na miejsce zgonu.
Uchwała skonkretyzuje sposób sprawienia przez gminę pogrzebu, pozwoli na określenie stałych
zasad, maksymalnych kosztów, jakie gmina gotowa jest ponieść w sprawie pogrzebu.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (15): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Anna Gwiazda, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak,
Krystyna Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak,
Remigiusz Olesiński, Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosami „za” i otrzymała Nr VI/54/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Psary.
2.

Zmiany Uchwały Nr IV/45/2018 Rady Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób
i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023.
Przewodniczący Rady objaśnił, że projekt w/w uchwały zakłada podwyższenie

kryterium dochodowego do wysokości 150%, nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek,
za udzielone świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (15): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Anna Gwiazda, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak,
Krystyna Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak,
Remigiusz Olesiński, Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosami „za” i otrzymała Nr VI/55/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/45/2018 Rady Gminy Psary z dnia
17 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub
żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023.
3.

Zmiany załącznika do Uchwały Nr IV/40/2018 Rady Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2018r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019r.
Przewodniczący Rady poinformował, iż dwa kolejne projekty uchwał dotyczą dokonania

zmiany planu pracy Komisji na I półrocze 2019r.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (15): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Anna Gwiazda, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak,
Krystyna Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak,
Remigiusz Olesiński, Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosami „za” i otrzymała Nr VI/56/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr IV/40/2018 Rady
Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na
I półrocze 2019r.
4.

Zmiany załącznika do Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2018r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony
Środowiska na I półrocze 2019r.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
15 głosów,
przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (15): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Anna Gwiazda, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak,
Krystyna Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak,
Remigiusz Olesiński, Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosami „za” i otrzymała Nr VI/57/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr IV/42/2018 Rady
Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na I półrocze 2019r.
5.

Wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości stanowiącej własność
gminy położonej w Psarach, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej
na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na dzierżawę

na okres 3 lat części nieruchomości stanowiącej własność gminy położonej w Psarach,
z przeznaczeniem na lokalizację banera reklamowego 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

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (15): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Anna Gwiazda, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak,
Krystyna Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak,
Remigiusz Olesiński, Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosami „za” i otrzymała Nr VI/58/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat części

nieruchomości stanowiącej własność gminy położonej w Psarach, na podstawie kolejnej umowy
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
6.

Wyrażenia zgody na wynajem na okres 1 roku lokalu użytkowego mieszczącego się
w budynku w Dąbiu ul. Dolna 1, stanowiącego własność Gminy Psary na podstawie kolejnej
umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na wynajem

na okres 1 roku lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku w Dąbiu o powierzchni 8,50 m 2
stanowiącego własność Gminy.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (15): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Anna Gwiazda, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak,
Krystyna Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak,
Remigiusz Olesiński, Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosami „za” i otrzymała Nr VI/59/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 1 roku lokalu
użytkowego mieszczącego się w budynku w Dąbiu ul. Dolna 1, stanowiącego własność Gminy
Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
7.

Projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Psary
oraz projektu granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019
roku.
Przewodniczący Rady oznajmił, że Rada Gminy ustala plan sieci publicznych szkół

podstawowych prowadzonych przez gminę Psary, a także określa granice obwodów publicznych
szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy. W uchwale
wskazuje się także adresy siedzib szkół.
Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (15): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Anna Gwiazda, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak,
Krystyna Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak,
Remigiusz Olesiński, Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosami „za” i otrzymała Nr VI/60/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę Psary oraz projektu granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
od dnia 1 września 2019 roku.
8.

Zmian w budżecie gminy na 2019r.
Przewodniczący Rady objaśnił, iż zwiększenie planu dochodów i wydatków obejmuje

wprowadzenie zwiększenia subwencji oświatowej na 2019 rok, wprowadzenie środków Funduszu
Pracy przeznaczonego na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników, wprowadzenie do budżetu środków pozostałych na rachunkach bankowych
projektów oświatowych realizowanych przez gminę w cyklu dwuletnim, tj. projekt Erasmus +,
Szkoła sukcesu, Rozwińmy skrzydła. Dokonano również przeniesień w planie wydatków, mających
na celu dostosowanie planu do faktycznych potrzeb.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (15): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Anna Gwiazda, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak,
Krystyna Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak,
Remigiusz Olesiński, Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosami „za” i otrzymała Nr VI/61/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
9.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż zmiany WPF obejmują zwiększenie limitów wydatków w

2020r. na przedsięwzięcie pn. budowa wodociągu i kanalizacji DW 913 w załączniku nr 2 do
uchwały oraz dostosowanie WPF do zmian budżetu wprowadzanych uchwałami Rady Gminy oraz
zarządzeniami Wójta.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (15): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Anna Gwiazda, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak,
Krystyna Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak,
Remigiusz Olesiński, Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosami „za” i otrzymała Nr VI/62/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
10. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w sołectwach Gródków i Psary.
Przewodniczący Rady poinformował, iż zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz
określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, Rada Gminy podejmuje uchwałę o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W granicach opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowana jest
przebudowa gazociągu relacji Tworzeń – Łagiewniki. Dla obszarów objętych niniejszą uchwałą
obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jednak obowiązujące miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego nie zabezpieczają całego terenu dla zlokalizowania
opisanej inwestycji celu publicznego. Powyższa uchwała wiąże się bezpośrednio z koniecznością
zabezpieczenia przebiegu projektowanej inwestycji w dokumentach planistycznych.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (15): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Anna Gwiazda, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak,
Krystyna Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak,
Remigiusz Olesiński, Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosami „za” i otrzymała Nr VI/63/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Gródków i Psary.

Pkt. 7– Interpelacje i zapytania.
1. Pan Krzysztof Dulko poinformował, iż w zeszłym miesiącu złożył interpelację w sprawie
wyjaśnienia sytuacji mieszkańców ul. Parkowej w Strzyżowicach, którzy borykają się
z utrudnionym dojazdem do swych posesji przez sąsiada, który zastawia jedyną dostępną drogę

Pkt. 8 - Wolne wnioski.
1. Głos zabrała Pani A.R – mieszkanka ul. Parkowej w Strzyżowicach która przedstawiła sytuację
osób mieszkających na ul. Parkowej w Strzyżowicach, którzy spotykają się z utrudnionym
dojazdem do swych posesji, m.in. poprzez ustawienie metalowych słupków. Droga jest
zablokowywana i mieszkańcy jak i straż pożarna czy pogotowie nie dojadą do budynku.
Ponadto, w okresie zimowym, droga nie jest odśnieżana ani posypywana solą czy piaskiem. Jest to
również związane z tym, że osoba ta, na bieżąco utrudnia wjazd śmieciarki czy innego pojazdu.
Mieszkanka poprosiła również o pomoc i wystosowanie pisma do Policji z prośbą, aby
w momencie interwencji przyjeżdżali na miejsce konfliktu.
Głos zabrał Pan Wójt, który przedstawił działania jakie były podejmowane w celu
uregulowania tego konfliktu. Droga zaliczana jest do kategorii gminnych dróg publicznych
i budynki mieszkalne zlokalizowane przy ul. Parkowej w Strzyżowicach posiadają bezpośredni
dostęp do tej drogi. Gmina Psary już kilkakrotnie interweniowała w sprawie zawężania pasa drogi
publicznej przez mieszkańców poprzez zagradzanie, zawężanie jezdni utrudniając tym samym
dojazd pozostałym mieszkańcom do ich posesji. Niszczenie lub uszkadzanie drogi publicznej,
zawężanie pasa drogowego jest wykroczeniem i w powyższych sprawach zostały skierowane
wnioski o ukaranie na Komisariat Policji w Wojkowicach.
Pan Wójt nadmienił, iż dostrzegając ten problem i sytuację własnościową i gruntową w tym terenie,
Gmina Psary projektuje nową drogę publiczną, której przebieg będzie poza istniejącym budynkiem
mieszkalnym i gospodarczym znajdującym się po obu stronach spornej drogi. Sporządzenie
dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę planowane jest w terminie 31 maja br.

Pkt. 9 – Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jacenty Kubica słowami:
„Zamykam VI Sesję Rady Gminy Psary”
zakończył obrady.

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha

