ROIV.0002.5.2019

Protokół nr IX/19
z sesji Rady Gminy Psary
w dniu 14 czerwca 2019r.
IX Sesja Rady Gminy Psary odbyła się w Ośrodku Kultury w Dąbiu. Sesja rozpoczęła się
o godz. 12:00 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,

Zastępca Skarbnika Gminy Psary

-

Pani Agnieszka Adamus – Stępień,

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 IX Sesję Rady Gminy Psary”
rozpoczął obrady.
Na ogólny stan 15 radnych, w momencie otwarcia obrad sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni
radni: Anna Gwiazda, Adam Adamczyk.
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.
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą wprowadzenia do pkt 14 porządku obrad dwóch
projektów uchwał:
- nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości oznaczonych numerami działek 640/1
położonych w Malinowicach, stanowiących własność osób fizycznych.

i

640/2,

- przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach
dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.
Zgłoszone poprawki zostały przyjęte jednogłośnie przez radnych (13 glosami „za”).
Wyniki imienne:
za (13): 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.
Nieobecni (2): Adam Adamczyk, Anna Gwiazda.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez radnych (13 głosami „za”) i przedstawia się
następująco:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Psary.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2018 przez Wójta Gminy Psary.
Debata nad raportem o stanie gminy za rok 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Psary wotum zaufania.
Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Psary za rok 2018 i przedstawienie
sprawozdania finansowego gminy za 2018r.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy Psary za rok 2018.
Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Psary
za rok 2018.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Psary.
Debata w przedmiocie wykonania budżetu.
Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Psary za rok 2018.
b) Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Psary.
c)
Przyjęcia
informacji
Komisji
Statutowej
o
wyborze
Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Komisji.
d) Udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Będzin w roku 2019 dla zadania inwestycyjnego:
"Remont odcinka ulicy Jedności w Będzinie".
e) Zmian w budżecie gminy na 2019r.
f) Planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Psary wraz
z granicami obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2 019 roku.
g) Ustanowienia na rzecz osób fizycznych odpłatnej służebności gruntowej na działce ozn. nr
248/1 stanowiącej własność Gminy Psary położonej w Brzękowicach.
h) Ustanowienia na rzecz osób fizycznych odpłatnej służebności gruntowej na działce ozn. nr
248/2 stanowiącej własność Gminy Psary położonej w Brzękowicach.
i) Zmiany Uchwały Nr XXVIII/309/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 marca 2017r. w sprawie
zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Słoneczna Gmina
Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”.
j) Przekazania Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania
publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich.

k) Powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
l) Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na II półrocze 2019r.
m) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019r.
n) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze
2019r.
o) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na II
półrocze 2019r.
p) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na II półrocze 2019r.
r) Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Dąbiu Chrobakowym stanowiącej
własność gminy.
s) nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości oznaczonych numerami działek 640/1 i 640/2,
położonych w Malinowicach, stanowiących własność osób fizycznych.
t) przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
w Katowicach dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.
15) Interpelacje i zapytania.
16) Wolne wnioski.
17) Zakończenie obrad.

Pkt. 3 – Przyjęcie protokołu z VIII 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 13 radnych, którzy jednogłośnie przyjęli protokół z VIII sesji Rady
Gminy Psary.
Wyniki imienne:
za (13): 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.
Nieobecni (2): Adam Adamczyk, Anna Gwiazda.

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 Wójt przedstawił Panią Agnieszkę Adamus – Stępień – Zastępcę Skarbnika Gminy
Psary, a następnie przedłożył Radzie Gminy sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym za okres od 25 kwietnia 2019r. do 14 czerwca 2019r. – która stanowi załącznik nr
4 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady ogłosił pięciominutową przerwę w obradach, po której wznowiono
obrady.

Pkt. 6 - Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2018 przez Wójta Gminy Psary.
Pan Wójt przedstawił raport o stanie gminy za rok 2018, który zawierał informacje na temat
m.in.: sytuacji demograficznej i finansowej; inwestycji gminnych; infrastruktury wodociągowej

i kanalizacyjnej; dróg; budowy i remontów dróg gminnych; turystyki; administracji publicznej;
modernizacji obiektów komunalnych; infrastruktury edukacyjnej;

gospodarki komunalnej

i ochrony środowiska; obiektów sportowych; oświaty i wychowania; kultury, sportu i rekreacji;
bibliotek gminnych; Gminnego Ośrodka Kultury; pomocy społecznej; bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej; ochrony środowiska naturalnego, porządku i estetyki Gminy; trendach
rozwojowych na 2019r.
W raporcie znajdują się w szczególności informacje dotyczące realizacji programów i celów ze
strategii rozwoju Gminy Psary na lata 2016 – 2025, a także sposobu wykonania uchwał podjętych
przez radę gminy.

Pkt. 7 - Debata nad raportem o stanie gminy za rok 2018.
Przewodniczący Rady poinformował, iż nad przedstawionym raportem o stanie gminy
zostanie przeprowadzona dyskusja. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w debacie mogą
zabrać głos mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady
pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, w gminie do 20 000 mieszkańców. Po
zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad
udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
Przewodniczący Rady nadmienił, iż do biura rady nie wpłynęło żadne zgłoszenie od mieszkańców
o zabranie głosu.
W debacie głos zabrali:
a) Pani radna Krystyna Kluszczyk która odniosła się do obszaru edukacji. We wskazanym okresie
gmina Psary zrealizowała 3 cele strategiczne łącznie w 7 kierunkach rozwoju określonego
w strategii rozwoju gminy na lata 2016 – 2025. Nadmieniła, iż Gmina sukcesywnie realizuje
słuszną politykę oświatową opartą na poprawie warunków lokalowych gminnych placówek jak
i wychodzi naprzeciw

zapotrzebowaniu społecznemu podejmując realizację inwestycji,

a przykładem jest oddane do użytku Przedszkole w Gródkowie oraz budowane od maja 2018r.
przedszkole i żłobek w Psarach. Ponadto, w Sarnowie powstał plac zabaw umożliwiający
aktywność ruchową dzieciom w wieku przedszkolnym. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Ochrony Środowiska oznajmiła, iż zadowalający jest fakt sukcesywnego inwestowania
w istniejące obiekty szkolne, wykonywanie remontów wpływających na wzrost standardów
jakościowych. Przykładem takich działań jest kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły
Podstawowej w Strzyżowicach wraz z dobudową magazynu sportowego oraz powstanie np.
zielonej pracowni w szkole w Dąbiu i Gródkowie. Gminna polityka oświatowa prowadzona jest
z troską o ciągłą poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych. Są też priorytetem działań
strategicznych oprócz tych w zakresie modernizacji funkcjonowania sieci szkół i placówek
oświatowych – dobra jakość oferty edukacyjnej, która jest dla dzieci i młodzieży uzdolnionej jak

i

sporej

populacji

dzieci

wymagających

wsparcia

specjalistycznego,

wyrównawczego,

kompensacyjnego. Przewodnicząca Komisji Oświaty nadmieniła, iż stojący na wysokim poziomie
proces kształcenia w gminie Psary jest nierozerwalnie związany z wysokimi kwalifikacjami kadry
pedagogicznej która intensywnie podnosi poziom kwalifikacji i kompetencji zawodowych poprzez
udział

w

różnorodnych

formach

doskonalących,

studiach

podyplomowych,

kursach

kwalifikacyjnych, warsztatach. Oznajmiła, iż należy zwrócić uwagę na wielkość pozyskanych
środków z funduszy unijnych przeznaczonych na dodatkowe zajęcia i działania edukacyjne
aktywizujące dzieci i młodzież. Placówki gminne posiadają dobrą bazę lokalową, właściwe
wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy, nowoczesne sale gimnastyczne (oprócz
szkoły w Gródkowie), rozbudowaną ofertę zajęć pozalekcyjnych. Placówki wychodzą do uczniów
z pomocą psychologiczno – pedagogiczną, a także mają znaczące osiągnięcia w konkursach o
randze ogólnopolskiej, wojewódzkiej, rejonowej. Uczniowie otrzymują stypendia za osiągnięcia
w nauce oraz sporcie. Placówki realizują działania nowatorskie, innowacyjne, biorą udział w wielu
programach unijnych, rządowych i profilaktycznych.
W dalszej części, Przewodnicząca Komisji Oświaty odniosła się do realizacji programu, który
dotyczy współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2018r. Przyjęte zadania priorytetowe w tym zakresie to:
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; wspieranie edukacji, oświaty i wychowania;
wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Budowanie i wzmacnianie partnerstwa
pomiędzy samorządem Gminy a organizacjami pozarządowymi służy lepszemu rozpoznawaniu
i zaspokajaniu potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny wpływając na aktywizację
społeczności lokalnej.

Program tworzy szansę na realizację gminnych zadań przez różne

organizacje co przełożyło się na zwiększenie efektywności zarządzania Gminą poprzez częściową
redystrybucję

środków

publicznych

oraz

umacnianie

społecznej

świadomości

poczucia

odpowiedzialności za rozwój lokalnego środowiska. Powyższe działania przekładają się na istotne
wzmocnienie potencjałów i promocję działalności organizacji oraz pobudzanie ich innowacyjności
i konkurencyjności poprzez umożliwienie wystąpienia z

ofertą realizacji konkretnych zadań

publicznych. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Psary w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
wyłonił organizacje, które zdobyły możliwość wsparcia. W ramach współpracy gminy Psary
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
w 2018 roku wspierano również rodzime kluby sportowe przyznając im dotacje.
b) Pan radny Adam Sadowski: oznajmił, iż przedłożony raport o stanie Gminy obejmuje wszystkie
realne dziedziny funkcjonowania Gminy. Odniósł się do działu zajmującego się finansami,
a w szczególności do zadłużenia Gminy.

Pan Adam Sadowski nadmienił, iż z danych zawartych w raporcie wynika, iż dochody Gminy za
2018r. wyniosły 52 mln zł, wydatki inwestycyjne 62 mln zł a tym samym deficyt wynosi 10 mln zł.
Z innych danych udostępnionych wynika, że zadłużenie w roku 2018 wzrosło o ok. 14 mln zł.
Zwrócił uwagę, iż w przyszłości zadłużenie to, trzeba będzie spłacić, a to nie koniec wydatków,
gdyż w perspektywie jest budowa kanalizacji, która w sporej części będzie musiała zostać pokryta
ze środków własnych Gminy. Należy zastanowić się czy nie kończyć rozpoczętych inwestycji i nie
rozpoczynać nowych inwestycji na tak dużą skalę. Pan Adam Sadowski oświadczył, iż zdaje sobie
sprawę, iż poszczególne sołectwa mają duże potrzeby, ale zadania w nich realizowane powinny być
pokrywane ze środków własnych gminy bez zaciągania dodatkowych zobowiązań.
Wyraził nadzieję, iż wszystkie decyzje dotyczące zaciągania zobowiązań są podejmowane w sposób
świadomy i długofalowy, a wszystkie środki na spłatę kredytów będą zabezpieczone w budżecie.
c) Pan radny Aleksander Jewak: oświadczył, iż zapoznał się z raportem o stanie Gminy w roku
2018, ale stwierdza, że w dziale poświęconym ochronie środowiska naturalnego oraz trendom
rozwojowym na 2019r. nie ma poruszonego tematu azbestu. Na co dzień widać postęp naszej
Gminy, jednak został pominięty ważny temat, który powinien znaleźć się w trendach rozwojowych
na 2019r. W roku 2018 Komisja Rewizyjna Rady Gminy zwróciła się z prośbą o przygotowanie
materiału na temat ilości obiektów zawierających azbest i z przedłożonej informacji wynika, że na
terenie Gminy jest ponad 300 takich obiektów. Mając na uwadze ochronę środowiska, a przede
wszystkim dbałość o zdrowie i życie naszych mieszkańców należy podjąć jak najszybsze działania
w celu całkowitej eliminacji tego zagrożenia. Pod wpływem warunków atmosferycznych,
temperatury, azbest ulega erozji a jako czynnik rakotwórczy stanowi zagrożenie nie tylko
w bezpośrednim sąsiedztwie jego lokalizacji, ale także przez cząsteczki przenoszone przez wiatr.
Ważne jest, aby informować społeczeństwo o zagrożeniu wynikającym z obecności azbestu.
Konieczne jest również wdrażanie programów mających na celu wyeliminowanie tak realnego
zagrożenia.
Pan Aleksander Jewak oznajmił, iż podjął dyskusję w tym temacie, aby mieszkańcy mieli
świadomość że nie są pozostawieni sami sobie z problemem azbestu.
d) Pan Wójt ustosunkował się do przedstawionych opinii radnych na temat raportu, składając
podziękowania, iż radni doceniają działania i wspólnie przyczyniają się do realizacji
poszczególnych zadań.
Mówiąc o rozwoju Gminy, gdzie tak wiele zadań jest realizowanych, oczywiste jest że wszystkie
kwestie związane z programami inwestycyjnymi, realizacją nowych zadań oraz zadłużenia są
uzgadniane i podejmowane kolegialnie na posiedzeniach Rady Gminy. Zanim do takich decyzji
doszło, wspólnie podjęliśmy się bardzo szczegółowej analizy naszych finansów – opracowania
wieloletniego programu finansowania inwestycji komunalnych, który pokazał że program

inwestycyjny, który obecnie jest realizowany, jest w zasięgu i nas stać na niego, jeśli tylko
będziemy postępowali rozsądnie i podejmowali odpowiedzialne decyzje dot. zabezpieczenia
odpowiednich dochodów i wydatków Gminy. Pan Wójt nadmienił, iż konsekwencją jest to, że
zgodnie z naszą decyzją został wdrożony bardzo intensywny program rozwojowy. Jeśli chodzi
o wykorzystanie dotacji unijnych i programów dotacyjnych to lata 2010 - 2020 są „najlepszym
okresem” dla samorządu. Udało się wygenerować niewiarygodnie wiele pożytecznych,
pozytywnych rzeczy w naszej Gminie bez których rozwój byłby o wiele bardziej utrudniony. Pan
Wójt nadmienił, iż nie byłoby rosnących dochodów, gdyby nie rosła oferta gminy. Realizowane są
niezbędne rzeczy do życia, jak np. budowa żłobka i przedszkola w Psarach, wymiana sieci
wodociągowej.
Pan Wójt stwierdził, iż podstawowym zadaniem które jest przed nami do realizacji to budowa
zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. Dodał, iż wiele jeszcze przed nami dyskusji i dobrze, że
ten temat jest poruszany aby zastanowić się jak rozłożyć siły i środki na następne lata.
Pan Wójt odniósł się do poruszonej kwestii azbestu i oznajmił, iż w przedstawionym raporcie
zostały ujęte te rzeczy, które zostały zrealizowane lub zostały podjęte czynności które dany problem
rozwiązują. Wiele czynności w zakresie usuwania azbestu w roku ubiegłym miało miejsce, tj.
pozyskanie unijnej dotacji, przygotowanie do przetargu. Problem zmierza ku rozwiązaniu.
e) Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, iż raport o stanie Gminy został opublikowany na stronie
internetowej Urzędu, gdzie każdy z mieszkańców ma możliwość zapoznania się z nim. Uzupełnił
informację, iż w tym okresie, Rada Gminy podjęła blisko 600 uchwał, które prawie w 100% zostały
wykonane lub zostaną wykonane w najbliższym czasie. Nadmienił, iż trzeba być ostrożnym przy
zaciąganiu kolejnych kredytów, ale jest to nasza wspólna decyzja aby to zadłużenie zmniejszać
i przeznaczać pieniądze na coraz lepsze cele. Przewodniczący Rady uzupełnił wypowiedź, iż
potrzeb jest bardzo dużo i na bieżąco starać się będziemy je rozwiązywać, tak aby w następnym
raporcie można było pochwalić się o dokonaniach w mijającym roku.

Pkt. 8 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Psary wotum zaufania.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały

-

13 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (13): 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
Nieobecni (2): Adam Adamczyk, Anna Gwiazda.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 13 głosami „za” i otrzymała Nr IX/75/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Psary wotum zaufania.
Przewodniczący Rady ogłosił 20 – minutową przerwę po której wznowiono obrady.

Pkt. 9 - Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Psary za rok 2018
i przedstawienie sprawozdania finansowego gminy za 2018r.
Przewodniczący Rady poinformował, iż radni otrzymali stosowny materiał dotyczący
sprawozdania z wykonania budżetu i w stosownym czasie również został skierowany wniosek do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Pkt. 10 - Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Psary za rok 2018.
Pani Agnieszka Adamus – Stępień – Zastępca Skarbnika Gminy przedstawiła Uchwałę Nr
4200/III/93/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Psary
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
„Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016r., poz. 561 z późn.zm.) III Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala co następuje:
§ 1 – wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Psary sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
§ 2 – uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie: III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał
analizy formalno–prawnej i merytorycznej przedłożonych przez Wójta Gminy Psary materiałów
dotyczących wykonania budżetu Gminy Psary oraz informacji o stanie mienia komunalnego
i stwierdził, co następuje:
1. W zakresie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok ustalono, że nie
wykazuje ono rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach statystycznych
budżetowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018r. poz. 109 z późn. zm.).
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest kompletne, gdyż obejmuje informacje wymienione
w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z
późn.zm.).
a) wykonane dochody i wydatki w szczegółowości jak w uchwale budżetowej, które ogółem
wynoszą odpowiednio:
- dochody 52.384.781,72 zł, tj. 96,58% planu,

- wydatki 62.686.271,28 zł, tj. 90,91% planu;
b) wykaz zmian w planie wydatków dokonanych w ciągu roku na realizację programów
finansowanych przy udziale środków unijnych i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym współfinansowanych ze
środków, o których mowa w pkt b.
Sprawozdanie zawiera również inne dane liczbowe i informacje, które przedstawiają wykonanie
budżetu w 2018r. pod względem finansowym i rzeczowym, z których wynika m.in., że wymóg
określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony.
Łączna kwota długu Gminy Psary na koniec roku 2018 wyniosła 30.202.378,86 zł, co stanowi
57,65% dochodów wykonanych w ubiegłym roku. W powyższej kwocie zobowiązań brak
zobowiązań wymagalnych.
3. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Psary, w ocenie Składu
Orzekającego, zawiera elementy wymienione w art. 267 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.
Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia przedłożone sprawozdanie zaopiniowano jak w sentencji.
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Podpisała Przewodnicząca
III Składu Orzekającego”.

Pkt. 9 - Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Psary za rok 2018
i przedstawienie sprawozdania finansowego gminy za 2018r.
Przewodniczący Rady poinformował, iż w związku z tym, że została przedstawiona uchwala
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Psary sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego, poprosił o zabranie głosu Pana Wójta.
Głos zabrał Pan Wójt, który w uzupełnieniu już przedstawionych informacji, zwrócił uwagę,
że rok 2018 to rok wytężonej pracy i realizacji bardzo ambitnych zadań. Wspomniane dane
dotyczący wysokości wykonanych dochodów są imponujące i są najwyższymi dochodami, jakie
realizowaliśmy w Gminie w jej historii. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia budowlane to
wydatki przekraczające 21,2 mln zł. Dochody majątkowe w 2018 roku wyniosły 5,030 mln zł,
z czego ze sprzedaży gminnych nieruchomości, gminnych działek budowlanych na poziomie
ok. 2,150 mln zł.
Pan Wójt oznajmił, iż ubiegłoroczny rok to czas realizacji przedsięwzięć w przeróżnych obszarach.
Odniósł się do aspektu urzędniczej pracy i zwrócił uwagę na ciężką pracę pracowników Urzędu
Gminy, gminnych jednostek, placówek oświatowych i innych instytucji przy realizacji tak
ambitnego budżetu. Największym wyzwaniem była realizacja dużego programu inwestycyjnego,
gdzie w 2018 roku łącznie w Urzędzie Gminy podpisano 506 umów; przeprowadzono

30 postępowań przetargów nieograniczonych; przekazano 90 szt. zleceń (m.in.: budowlanych,
porządkowych, remontowych) do Zakładu Gospodarki Komunalnej. Ponadto, Pan Wójt dodał, że
Gmina zorganizowała 3 przetargi na roboty budowlane przy drogach powiatowych na terenie
Gminy. Dzięki blisko 2 mln zł dotacji z budżetu gminy Psary przeprowadzono liczne prace
remontowo–budowlane przy drogach powiatowych. Ponadto, należy zwrócić uwagę na liczne
zabiegi w celu pozyskiwania środków zewnętrznych oraz na wysoką kompetencję osób pracujących
przy tej pracy.
Pan Wójt nadmienił, iż sprawozdanie finansowe zostało przedłożone w formie: bilansu
z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; bilansu jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu budżetowego; rachunku zysków i strat jednostki; zestawienia zmian
w funduszu jednostki; informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Pkt. 11 - Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy Psary za rok 2018.
Pan Aleksander Jewak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił treść wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Psarach dotyczący udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Psary za 2018r.
„Komisja Rewizyjna w składzie: Aleksander Jewak – Przewodniczący, Wiesław Zarychta –
Wiceprzewodniczący, Joanna Kruszewska – Członek, Jarosław Nowak – Członek, Adam Adamczyk
– Członek, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za rok 2018 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o tym
sprawozdaniu, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego za 2018r.,
stwierdziła co następuje:
- planowane dochody ogółem wynosiły 54 237 695,83 zł, a wykonanie 52 384 783,72 zł, co stanowi
96,6%
- planowane wydatki ogółem wynosiły 68 954 608,83 zł, a wykonanie 62 686 273,28 zł, co stanowi
90,91%.
W 2018r. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom. W 2018r. spłaty
zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek wyniosły 748 469,25 zł. Dług gminy na koniec
2018r. wyniósł 30 202 378,86 zł w tym: z tytułu umarzalnych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie
3 368 618,38 zł, kredytów długoterminowych 5 333 760,48 zł oraz obligacji w kwocie 21 500 000
zł. Nadwyżka operacyjna (różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących) w 2018r. wyniosła
5 913 009,52 zł; w 2017r. 4 874 028,14 zł; w 2016r. 4 560 696,58 zł, w 2015r. wyniosła
8 169 667,09 zł, w 2014 – 4 960 167,84 zł, w 2013r. - 2 904 143,00 zł, natomiast w 2012r. było to
1 415 426,53 zł, a w 2011r. 2 054181,30 zł.

Nadwyżka operacyjna określa możliwości finansowe gminy na prowadzenie nowych inwestycji lub
spłatę wcześniejszego zadłużenia, ma ona również wpływ na indywidualny wskaźnik możliwości
zadłużenia, a rosnąca wartość nadwyżki operacyjnej obrazuje dobrą kondycję finansową gminy.
Gmina nie miała na koniec 2018r. zobowiązań wymagalnych. Realizacja budżetu w zakresie
dochodów przebiegała prawidłowo, dochody zrealizowano w kwocie 52 384 781,72 zł tj. 96,6%
planu, w tym: dochody bieżące 47 355 211,48 zł – 99,6 % planu; a dochody majątkowe
5 029 570,24 – 75,4 % planu. Sprzedaż działek gminnych wyniosła 2 144 641,26 zł, tj. 103,2%
planu. Powyżej planu zrealizowano dochody bieżące: z opłaty skarbowej 106,8%; podatku od
nieruchomości od osób prawnych 232,3%; podatku od czynności cywilno prawnych 103,4%;
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 106,5%. Realizacja budżetu w zakresie
wydatków wyniosła 62 686 271,28 tj. 90,91%. W zakresie wydatków majątkowych wykonanie
wynosi 21 244 069,32 zł – 84,6% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 41 442 201,96 zł
tj. 94,5% planu. Radni byli informowani przez Wójta Gminy o podejmowanych decyzjach
finansowych. Zmiany w budżecie Gminy następowały na podstawie uchwal Rady Gminy oraz
Zarządzeń Wójta. Komisja Rewizyjna w 2018r. dokonywała kontroli wykorzystania środków
finansowych w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz wysokości zadłużenia gminy,
zaopatrzenia mieszkańców w wodę i kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu. Komisja
Rewizyjna dokonała analizy przebiegu prac inwestycyjnych i remontowych oraz zasadności
umorzeń podatków od osób fizycznych i nie stwierdziła uchybień w tym zakresie. Stwierdza się, że
budżet Gminy był realizowany zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy. Komisja Rewizyjna
nie wnosi uwag do przedłożonego sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2018r., informacji o stanie mienia i wnioskuje jednogłośnie o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy. Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej”.

Pkt. 12 - Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Psary.
Pan Aleksander Jewak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił Uchwalę
Nr 4200/III/132/2019 z dnia 17 maja 2019 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Psary.
„Na podstawie art. 13 pkt 8, art. 19 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016r., poz. 561 z późn.zm.) III Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje:
§ 1 – wydaje się pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy Psary za 2018 rok.
§ 2- uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach po zapoznaniu
się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary z dnia 14 maja 2019r., stwierdza, co
następuje: jak wynika z nadesłanych materiałów, Komisja Rewizyjna przed wystąpieniem
z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Psary dokonała analizy i oceny
sprawozdania finansowego za 2018 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok
wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o tym sprawozdaniu oraz informacji
o stanie mienia komunalnego. Skład Orzekający stwierdza, że wyczerpany został tryb określony
w art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.
869). Wniosek o udzielenie absolutorium Komisja Rewizyjna podjęła jednogłośnie. Biorąc pod
uwagę powyższe – wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Psary
absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok zaopiniowano jak w sentencji uchwały. Od
niniejszej uchwały

Radzie Gminy Psary przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Podpisała Przewodnicząca III Składu Orzekającego”.

Pkt. 13 - Debata w przedmiocie wykonania budżetu.
W debacie głos zabrał:
- Pan Jacek Gwoźdź – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy który
poinformował, iż budżet gminy na 2018r. został uchwalony przez Radę Gminy Psary w dniu
21 grudnia 2017r. oraz uchwał i zarządzeń Wójta zmieniających budżet. Oznajmił, iż radni byli
informowani o wszystkich zmianach, a sprawozdania były rozpatrywane na posiedzeniach Komisji
Rady. Stwierdzić należy, że budżet został wykonany prawidłowo. Komisja Budżetu, Finansów
i Gospodarki Gminy po przeanalizowaniu przedłożonych przez Wójta sprawozdań dotyczących
wykonania budżetu opiniuje pozytywnie realizację i wykonanie budżetu za rok 2018.

Pkt. 14 - Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Psary za rok 2018.
Przewodniczący Rady oznajmił, iż projekty uchwał zostały szczegółowo omówione na
posiedzeniu wspólnej Komisji Rady.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały
13 głosów,
przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (13): 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

Nieobecni (2): Adam Adamczyk, Anna Gwiazda.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 13 głosami „za” i otrzymała Nr IX/76/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Psary za rok 2018.
b) Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Psary.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
13 głosów,
przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 13 głosami „za” i otrzymała Nr IX/77/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Psary.
Przewodniczący Rady pogratulował Panu Wójtowi udzielenia absolutorium za rok 2018
oraz wotum zaufania

i zarządził pięciominutową przerwę w obradach, po której wznowiono

obrady.
c) Przyjęcia informacji Komisji Statutowej o wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Komisji.
Przewodniczący Rady przedstawił treść projektu uchwały, informując, że Przewodniczącym
Komisji Statutowej został wybrany Pan Aleksander Jewak, Wiceprzewodniczącym – Pan Adam
Sadowski.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały

-

11 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

2 głosy.

Wyniki imienne:
za (11): Krzysztof Dulko, Jacek Gwóźdź, Krystyna Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Joanna
Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak, Remigiusz Olesiński, Tomasz Ślęczka,
Wiesław Zarychta, Robert Zieliński
wstrzymuję się (2): Aleksander Jewak, Adam Sadowski
nieobecni (2): Adam Adamczyk, Anna Gwiazda
Uchwała została przyjęta 11 głosami „za” i otrzymała Nr IX/78/2019 Rady Gminy Psary z dnia 14
czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia informacji Komisji Statutowej o wyborze Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Komisji.

d) Udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Będzin w roku 2019 dla zadania inwestycyjnego:
"Remont odcinka ulicy Jedności w Będzinie".
Przewodniczący Rady oznajmił, iż przedłożony projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody
na pomoc finansową dla Miasta Będzina w 2019r. z przeznaczeniem na wykonanie zadania
inwestycyjnego „remontu odcinka ul. Jedności w Będzinie”, który stanowi dojazd do posesji przy
ul. Granicznej w Sarnowie.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

13 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (13): 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
nieobecni (2): Adam Adamczyk, Anna Gwiazda.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 13 głosami „za” i otrzymała Nr IX/79/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Będzin w roku
2019 dla zadania inwestycyjnego: "Remont odcinka ulicy Jedności w Będzinie".
e) Zmian w budżecie gminy na 2019r.
Przewodniczący Rady poinformował, iż przeniesienia w planie wydatków obejmują
wprowadzenie zadania:
- zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy Psary w kwocie 120 000 zł,
- zabezpieczenie środków na zakupy w Ośrodkach Kultury w Strzyżowicach i Górze Siewierskiej
w kwocie 50 000 zł,
- zabezpieczenie wydatków majątkowych na wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy
w kwocie 110 000 zł,
- likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy
Psary – 30 000 zł,
- projekt i remont budynku OSP w Sarnowie – 40 000 zł,
- modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu przy budynku po byłej szkole w Malinowicach
– 60 000 zł,
- modernizacja budynku KS Sarnów – 20 000 zł,
- modernizacja dróg gminnych w Sarnowie – 15 000 zł,
- wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku OSP Dąbie – 152 000 zł.

Zwiększeniu ulegają przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 300 000 zł
z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład. Zmiany zapisu § 2 ust.4
uchwały z 17 grudnia 2018r. dokonano w celu określenia wszystkich tytułów dłużnych ujętych
w budżecie na 2019r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zwiększono wydatki i dochody
o kwotę 8 280 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę. Zwiększono
dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 1 227 000 zł o pomoc finansową przyznaną na realizację
zadań:

uporządkowanie

gospodarki

wodno-

ściekowej

poprzez

budowę

infrastruktury

wodociągowej w Strzyżowicach – 800 000 zł i przebudowa drogi gminnej nr 618063S
w Brzękowicach Wał – 427 000 zł. Zmniejszono wydatki i dochody budżetu o kwotę 216 500 zł w
związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji na budowę drogi nr 618063S w Brzękowicach Wał.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

13 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (13): 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
nieobecni (2): Adam Adamczyk, Anna Gwiazda.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 13 głosami „za” i otrzymała Nr IX/80/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
f) Planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Psary wraz
z granicami obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2 019 roku.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż przedłożony projekt uchwały ustala plan sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów
publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze
gminy.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały
13 głosów,
przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (13): 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
nieobecni (2): Adam Adamczyk, Anna Gwiazda.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 13 głosami „za” i otrzymała Nr IX/81/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę Psary wraz z granicami obwodów publicznych szkół podstawowych od
dnia 1 września 2 019 roku.
g) Ustanowienia na rzecz osób fizycznych odpłatnej służebności gruntowej na działce ozn. nr
248/1 stanowiącej własność Gminy Psary położonej w Brzękowicach.
Przewodniczący Rady oznajmił, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na
ustanowienie na rzecz osób fizycznych odpłatnej służebności gruntowej na części działki
stanowiącej własność gminy, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez część działki,
celem umożliwienia osobom fizycznym dostępu do nieruchomości. Służebnością będzie objęty pas
gruntu o szerokości 5m i długości ok. 14m.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały
13 głosów,
przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (13): 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
nieobecni (2): Adam Adamczyk, Anna Gwiazda.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 13 głosami „za” i otrzymała Nr IX/82/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie ustanowienia na rzecz osób fizycznych odpłatnej
służebności gruntowej na działce ozn. nr 248/1 stanowiącej własność Gminy Psary położonej
w Brzękowicach.
h) Ustanowienia na rzecz osób fizycznych odpłatnej służebności gruntowej na działce ozn. nr
248/2 stanowiącej własność Gminy Psary położonej w Brzękowicach.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały
13 głosów,
przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (13): 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
nieobecni (2): Adam Adamczyk, Anna Gwiazda.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 13 głosami „za” i otrzymała Nr IX/83/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie ustanowienia na rzecz osób fizycznych odpłatnej
służebności gruntowej na działce ozn. nr 248/2 stanowiącej własność Gminy Psary położonej
w Brzękowicach.
i) Zmiany Uchwały Nr XXVIII/309/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 marca 2017r. w sprawie
zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Słoneczna Gmina
Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”.
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały wymaga uszczegółowienia
i uspójnienia zapisów, które pozwolą poprawnie realizować przyjęty wcześniej program.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

13 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (13): 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
nieobecni (2): Adam Adamczyk, Anna Gwiazda.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 13 głosami „za” i otrzymała Nr IX/84/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/309/2017 Rady Gminy
Psary z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na
realizację projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach
mieszkalnych na terenie Gminy Psary”.
j) Przekazania Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania
publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich.
Przewodniczący Rady objaśnił, iż podjęcie niniejszej uchwały konieczne jest celem
zawarcia porozumienia między gminami będącymi członkami związku metropolitalnego
a Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią, przedmiotem którego będzie przekazanie przez te
gminy zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach
pasażerskich.

W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

13 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (13): 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
nieobecni (2): Adam Adamczyk, Anna Gwiazda.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 13 głosami „za” i otrzymała Nr IX/85/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie przekazania Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii
zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach
pasażerskich.
k) Powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Przewodniczący Rady poinformował, iż w związku upływającą kadencją ławników, przed
przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawi na sesji rady gminy
swoją opinię o zgłoszonych kandydatach.
Skład komisji to radni: Jacenty Kubica, Krystyna Kluszczyk, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

12 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

1 głos.

Wyniki imienne:
za (12): Krzysztof Dulko, Jacek Gwóźdź, Krystyna Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Joanna
Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak, Remigiusz Olesiński, Adam Sadowski,
Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński
wstrzymuję się (1); Aleksander Jewak
nieobecni (2): Adam Adamczyk, Anna Gwiazda.
Uchwała została przyjęta - 12 głosami „za” i otrzymała Nr IX/86/2019 Rady Gminy Psary z dnia
14 czerwca 2019r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
l) Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na II półrocze 2019r.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały
13 głosów,
przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (13): 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
nieobecni (2): Adam Adamczyk, Anna Gwiazda.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 13 głosami „za” i otrzymała Nr IX/87/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na
II półrocze 2019r.
m) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019r.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały
13 głosów,
przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (13): 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
nieobecni (2): Adam Adamczyk, Anna Gwiazda.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 13 głosami „za” i otrzymała Nr IX/88/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na
II półrocze 2019r.
n) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze
2019r.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały
13 głosów,
przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (13): 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
nieobecni (2): Adam Adamczyk, Anna Gwiazda.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 13 głosami „za” i otrzymała Nr IX/89/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów
i Gospodarki Gminy na II półrocze 2019r.

o) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na II
półrocze 2019r.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały
13 głosów,
przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (13): 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
nieobecni (2): Adam Adamczyk, Anna Gwiazda.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 13 głosami „za” i otrzymała Nr IX/90/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Ochrony Środowiska na II półrocze 2019r.
p) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na II półrocze 2019r.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały
13 głosów,
przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (13): 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
nieobecni (2): Adam Adamczyk, Anna Gwiazda.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 13 głosami „za” i otrzymała Nr IX/91/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji na II półrocze 2019r.
r) Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Dąbiu Chrobakowym stanowiącej
własność gminy.
Przewodniczący Rady przedstawił treść projektu uchwały informując, że działka zn. nr
1295/2 położona w Dąbiu Chrobakowym stanowi własność gminy. Do Urzędu Gminy wpłynął
wniosek w sprawie umożliwienia sprzedaży działki ozn. nr 1295/2 w drodze bezprzetargowej na
polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Ponieważ nie ma podstaw
prawnych do sprzedaży bezprzetargowej, sprzedaż nastąpi w drodze przetargu.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

13 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (13): 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
nieobecni (2): Adam Adamczyk, Anna Gwiazda.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 13 głosami „za” i otrzymała Nr IX/92/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w
Dąbiu Chrobakowym stanowiącej własność gminy.
s) Nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości oznaczonych numerami działek 640/1 i 640/2,
położonych w Malinowicach, stanowiących własność osób fizycznych.
Przewodniczący Rady oświadczył, że właściciele działek oznaczonych numerami 640/1 i
640/2 położonych w Malinowicach wystąpili do Urzędu Gminy w sprawie sprzedaży na rzecz
gminy przedmiotowych działek. W/w działki zostaną nabyte, celem powiększenia zasobu gruntów
gminnych.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały

-

13 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (13): 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
nieobecni (2): Adam Adamczyk, Anna Gwiazda.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 13 głosami „za” i otrzymała Nr IX/93/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości
oznaczonych numerami działek 640/1 i 640/2, położonych w Malinowicach, stanowiących
własność osób fizycznych.
t) Przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
w Katowicach dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Gminy
przekazuje się 2 000 zł z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
przeciw

-

13 głosów,

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.

Wyniki imienne:
za (13): 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
nieobecni (2): Adam Adamczyk, Anna Gwiazda.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 13 głosami „za” i otrzymała Nr IX/94/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki
Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.

Pkt. 15– Interpelacje i zapytania.
Nie zgłoszono.

Pkt. 16 - Wolne wnioski.
1. Pan Włodzimierz Kotuła – sołtys sołectwa Góra Siewierska zwrócił się z prośbą wymalowania
koperty dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem OSP w Górze Siewierskiej.
W dalszej części posiedzenia sesji, Pan Wójt podziękował za pozytywne ocenienie raportu
o stanie Gminy i za udzielenie wotum zaufania a także za poparcie przy absolutorium, gdyż
realizacja budżetu to nasze wspólne dzieło.

Pkt. 17 – Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jacenty Kubica słowami:
„Zamykam IX Sesję Rady Gminy Psary”
zakończył obrady.
/-/ Jacenty Kubica
Przewodniczący Rady Gminy Psary

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha

