ROIV.0002.4.2019

Protokół nr VIII/19
z sesji Rady Gminy Psary
w dniu 25 kwietnia 2019r.
VIII Sesja Rady Gminy Psary odbyła się w Ośrodku Kultury w Dąbiu. Sesja rozpoczęła się
o godz. 14:00.
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,

Radny Rady Powiatu Będzińskiego

-

Pan Marian Kozieł,

Radny Rady Powiatu Będzińskiego

-

Pan Przemysław Krasoń,

a także

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 2019r., poz. 506 z późniejszymi zmianami) słowami:
„Otwieram VIII 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.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, iż obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

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.
Uwag nie wniesiono.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Psary.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
Ocena zasobów pomocy społecznej w 2018r.
Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
1. Powołania doraźnej Komisji Statutowej.
2. Zmiany uchwały Nr XXV/276/2016 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2016r. w sprawie
wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowych stanowiących
mienie komunalne gminy położonych w obrębie Preczów, Malinowice, Sarnów,
Brzękowice Wał, Góra Siewierska, Strzyżowice na podstawie kolejnych umów zawartych
na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
3. Zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:
„Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary – etap III”.
4. Zmian w budżecie gminy na 2019r.
5. Rozpatrzenia skargi Pana J.P.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Pkt. 3 – Przyjęcie protokołu z VII 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 VII 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 28 marca 2019r. do 25 kwietnia 2019r. – która
stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Pkt. 6 - Ocena zasobów pomocy społecznej w 2018r.
Przewodniczący Rady poinformował, iż zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobligowany zapisem ustawowym do przedstawienia Radzie

Gminy ocenę zasobów pomocy społecznej. Z powyższej informacji wynika, że w gminie Psary
wśród mieszkańców najliczniejszą liczbę stanowią osoby w wieku produkcyjnym ok. 3.800
mężczyzn i 3.600 kobiet. Prognozuje się, że w ciągu 10 najbliższych lat liczba osób w wieku
produkcyjnym będzie malała, natomiast liczba osób w wieku powyżej 80 lat będzie miała tendencje
wzrostowe. W gminie Psary na podstawie możemy zaobserwować na przestrzeni trzech lat spadek
liczby osób bezrobotnych, a dominującą grupą osób stanowią kobiety. Liczba osób korzystających z
pomocy społecznej ma tendencje spadkowe; gdzie w 2013 roku były to 284 rodziny, w 2018 roku –
184 rodzin. Przeważającą formą wsparcia mieszkańcom gminy realizowaną przez Ośrodek Pomocy
Społecznej są świadczenia niepieniężne tj. usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci, paczki świąteczne
i mikołajkowe, zasiłki celowe w naturze (np. na leki, żywność). Głównym powodem udzielanej
pomocy w 2018 roku była długotrwała lub ciężka choroba – 116 rodzin, kolejne to: ubóstwo – 104
rodziny, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego – 86 rodzin i niepełnosprawność – 84 rodziny. Z przedstawionych danych wynika, że
utrzymuje się tendencja wzrostowa zatrudnionych asystentów w gminie, gdzie jego działania mają
na celu wypracowanie z rodzinami takich rozwiązań, problemów bieżących, funkcjonowania dzieci
w rodzinach które gatunkować będą prawidłowy ich rozwój w środowisku rodzinnym.
Przewodniczący Rady nadmienił, iż przeważającą formą wsparcia w naszej gminie jest praca
socjalna, a najbardziej licznym zadaniem wykonywanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest
wypłata świadczeń 500+, gdzie wydatki na świadczenia wychowawcze utrzymują się na poziomie
ponad 5 mln zł rocznie dla ponad tysiąca dzieci.
W Ośrodku Pomocy Społecznej działają lokalne programy wsparcia, m.in.: klub integracji
społecznej, prace społecznie użyteczne, grupa wsparcia dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych
„Nadzieja”. Zadania Ośrodka realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę, zatrudnionych na
13,75 etatu oraz 12 osób -specjalistów, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.
Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz wolontariuszami, placówkami oświaty,
kultury, ZGK, radnymi i sołtysami.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, iż obserwuje się występującą niską liczbę dzieci i młodzieży
korzystających z dożywiania w placówkach oświatowych, gdzie znaczący wpływ miało
wprowadzenie ustawy Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenia 500+, natomiast
następuje stałe zapotrzebowanie na wsparcie w formie umieszczenia w domach pomocy społecznej
spowodowane starzejącym się społeczeństwem, brakiem rodziny lub niemożnością zabezpieczenia
wystarczającej opieki ze strony pracujących dzieci.

Pkt. 7 - Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:

1. Powołania doraźnej Komisji Statutowej.
Przewodniczący Rady poinformował,

iż

w

skład

Komisji

Statutowej

zostały

zaproponowane następujące osoby: Pan Aleksander Jewak, Pani Krystyna Kluszczyk, Pan Jacek
Gwóźdź, Pan Adam Sadowski, Pan Adam Adamczyk.
Przewodniczący Rady oznajmił, iż powołanie doraźnej Komisji Statutowej jest konieczne ze
względu na potrzebę dostosowania Statutu Gminy Psary do obecnie obowiązujących przepisów
prawa. Komisja do dnia 30 sierpnia br. zobowiązuje się przedstawić projekt zmian do Statutu Rady
Gminy.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały

-

14 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (14): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak, Krystyna
Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak, Remigiusz
Olesiński, Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński
brak głosu (1): Anna Gwiazda
Uchwała została przyjęta - 14 głosami „za” i otrzymała Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Psary z dnia
25 kwietnia 2019r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
2. Zmiany uchwały Nr XXV/276/2016 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2016r. w sprawie
wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowych stanowiących mienie
komunalne gminy położonych w obrębie Preczów, Malinowice, Sarnów, Brzękowice Wał, Góra
Siewierska, Strzyżowice na podstawie kolejnych umów zawartych na czas oznaczony do 3 lat,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały, informując, że zmiana zapisów w/w
uchwały spowodowana jest zmianą lokalizacji kontenera na odzież używaną, który był przy boisku
KS Sarnów, a obecnie zostanie przeniesiony na działkę zabudowaną budynkiem GOK-u i OSP.
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 VIII/71/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/276/2016 Rady Gminy Psary
z dnia 22.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości
gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy położonych w obrębie Preczów, Malinowice,
Sarnów, Brzękowice Wał, Góra Siewierska, Strzyżowice na podstawie kolejnych umów zawartych
na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
3. Zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:
„Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji na terenie Gminy Psary – etap III”.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że pożyczka z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary – etap III” została ujęta w budżecie gminy na
2019r. i przeznaczona będzie na dalszą realizację projektu ograniczającego niską emisję na terenie
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 VIII/72/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 25 kwietnia 2019r. 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 III”.
4. Zmian w budżecie gminy na 2019r.
Przewodniczący Rady objaśnił, iż projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji
i zmiany w planie dochodów i wydatków mają na celu zwiększenie dochodów i wydatków
programu Erasmus+ „Polub przyrodę, tradycję, sport i muzykę” realizowanego przez Szkołę
Podstawową w Psarach o kwotę 7 090,77 zł oraz zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę
6 384 zł w błędnie wprowadzonym zapisie dz.852 rozdz.85213 par. 2010.
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 VIII/73/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
5. Rozpatrzenia skargi Pana J.P.
Pan Robert Zieliński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił
stanowisko Komisji o bezzasadności wniesionej skargi.
Poinformował, iż wniesiona skarga mieszkańca była skierowana na opieszałość Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w dwóch sprawach: na przyznanie nauczyciela dla córki
niepełnosprawnej skarżącego się w wymiarze 1 godziny tygodniowo w domu skarżącego. Komisja
na podstawie decyzji SKO z dnia 29 marca 2019r. która wydała decyzję, iż nie przewiduje formy
pomocy w postaci przyznania nauczyciela do nauczania w wymiarze 1 godziny tygodniowo na czas
1 roku. Od powyższej decyzji SKO przysługuje skarżącemu prawo wniesienia skargi do WSA
w Gliwicach. Zatem w powyższej sprawie nie zachodzi opieszałość i nieprawidłowości
postępowania Kierownika OPS. Ponadto, Pani Kierownik OPS przyznała na wniosek skarżącego
specjalny zasiłek celowy na leczenie z przeznaczeniem na rehabilitację córki. Wobec powyższego,
również nie zachodzi opieszałość i nieprawidłowości w działaniach Kierownika OPS-u.
Druga sprawa – w kwestii dotyczącej jako strony żony skarżącego Komisja nie jest upoważniona do
zajmowania stanowiska z uwagi na brak pełnomocnictwa dla skarżącego i ochronę danych
osobowych.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne i skargę uznaje się
za bezzasadną.
W w/w temacie głos zabrał Pan J.P. który zwrócił uwagę, iż opieka społeczna od roku
2008r. nie pomaga Jego rodzinie, chociaż do tego jest powołana. Nadmienił, iż złożył wniosek
o wotum nieufności dla p. Kierownik, która nie przestrzega wyroków sądowych, nie przestrzega
„Kolegium Odwoławczego” które wydało decyzje nakazujące „działać według prawa”. Dodał, iż
zwraca uwagę na te problemy, aby osobom niepełnosprawnym w naszej Gminie się polepszyło.
Przewodniczący Rady przystąpił 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 VIII/74/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J.P.

Pkt. 8– Interpelacje i zapytania.
Nie zgłoszono.

Pkt. 9 - Wolne wnioski.
1. Pan Przemysław Krasoń – radny Rady Powiatu Będzińskiego
a) oznajmił, iż przy akcji „sprzątanie Gródkowa” zebrano ponad 150 worków odpadów.
Podziękował za pomoc przy organizacji tej akcji: radnemu Panu Robertowi Zielińskiemu, Panu
Wójtowi oraz wszystkim pracownikom zaangażowanym w odbiór odpadów.
2. Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych Rady Powiatu Będzińskiego, aby na sesji Rady
Powiatu zgłosili sprawę dot. dróg powiatowych w zakresie udzielenia informacji co do
poniesionych wydatków finansowych w poprzednich 2 kadencjach, współfinansowanych przez
miasta powiatu będzińskiego oraz gminy powiatu będzińskiego w tym zakresie.

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

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha

