ROIV.0002.9.2019

Protokół nr XII/19
z sesji Rady Gminy Psary
w dniu 24 października 2019r.
XII 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:
Zastępca Wójta Gminy Psary

-

Pani Marta Szymiec,

Sekretarz Gminy Psary

-

Pani Mirella Barańska – Sorn,

Skarbnik Gminy

-

Pani Agnieszka Adamus – Stępień,

-

Pan Marian Kozieł

oraz
Radny Rady Powiatu Będzińskiego
a także
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, mieszkańcy gminy Psary oraz
młodzież klasy VIII Szkoły Podstawowej w Dąbiu.
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 XII 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.
Przewodniczący Rady poinformował, iż w ostatnim czasie spośród Naszego grona odszedł
Pan Zdzisław Michniewski – były radny, m.in. I i II kadencji III Rzeczypospolitej; człowiek
zasłużony dla terenu Gminy. Pamięć Jego została uczczona minutą ciszy.

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
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umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy. Zapytał, czy są uwagi do przedłożonego
porządku obrad Sesji.
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą wprowadzenia do pkt 9 informacji dotyczącej
poddania pod głosowanie wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska,
Sportu i Spraw Społecznych o odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Rady wraz z pozostałymi
Komisjami w dniu 6 listopada br. o godz. 14:30.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radcy prawnego, czy można zmienić termin zwołania
wspólnego posiedzenia Komisji Rady na 29 października br. o godz. 14:30.
Zgłoszona poprawka została przyjęta 14 głosami „za” i 1 głosie przeciw.
Wyniki imienne:
za (14): 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.
przeciw (1): Robert Zieliński.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez radnych (15 głosami „za”) i przedstawia się
następująco:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Psary.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Wójta Gminy.
Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych.
Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a) Wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023.
b) Ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2020r.
c) Ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020r.
d) Zmian w budżecie gminy na 2019r.
e) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
f) Uchylenia Uchwały Nr XXXII/376/2017 Rady Gminy Psary z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie gminnego bonu żłobkowego.
g) Ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za
wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat
w Gminnym Żłobku w Psarach.
Zmiany Uchwały Nr X/106/2019 Rady Gminy Psary z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie nadania statutu Gminnemu Żłobkowi w Psarach.
9) Poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony
Środowiska, Sportu i Spraw Społecznych o odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Rady
wraz z pozostałymi Komisjami w dniu 29 października br. o godz. 14:30.
10) Interpelacje i zapytania.
11) Wolne wnioski.
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12) Zakończenie obrad.

Pkt. 3 – Przyjęcie protokołu z XI 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 XI 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 składane na Sesji jak i w okresie międzysesyjnym. Uwag nie zgłoszono.

Pkt. 5 - Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
Pani Marta Szymiec – Zastępca Wójta przedłożyła Radzie Gminy sprawozdanie
z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym za okres od 26 września 2019r. do
24 października 2019r. – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Pkt. 6 - Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady poinformował, iż oświadczenie majątkowe wójta zostało przekazane
Wojewodzie Śląskiemu w ustawowym terminie. Oświadczenie majątkowe dotyczyło majątku
odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Zgodnie z art. 24 ustawy
o samorządzie gminnym jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego wraz z kopią zeznania
o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni został przekazany
do Urzędu Skarbowego w Będzinie. Dokonano analizy danych zawartych w oświadczeniach
majątkowych. Ponadto, w związku z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego dokonano również
niezbędnych korekt i wyjaśnień, które zostały przekazane do właściwego Urzędu Skarbowego.
Przewodniczący Rady dodał, iż w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi związanymi ze
złożonym oświadczeniem majątkowym na okoliczność odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy,
zostało wysłane pismo w sprawie złożenia niniejszego oświadczenia w dodatkowym 14 – dniowym
terminie.

Pkt. 7- Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, iż zgodnie z art. 24h ust. 4 i ust. 12 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym radny jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o swoim
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stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe radni składają Przewodniczącemu Rady Gminy
Psary w terminie do 30 kwietnia i uczyniło to 14 radnych Gminy Psary. Oświadczenie
Przewodniczącego zostało złożone Wojewodzie w ustawowym terminie.
Przewodniczący dodał, iż zgodnie z art. 24 ust. 6 w/w ustawy, 1 egz. oświadczenia majątkowego
każdego radnego wraz z kopią Jego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku
podatkowym 2018 (PIT) został przekazany do Urzędu Skarbowego w Będzinie oraz zgodnie z art.
24i ust. 2 drugi egzemplarz oświadczenia majątkowego wraz z załącznikami i kopią zeznania
o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2018 został przekazany Wójtowi.
Ponadto, w piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie wskazano na pewne nieścisłości
w oświadczeniach majątkowych niektórych radnych złożonych na początek kadencji oraz
w oświadczeniach majątkowych za 2018r. Radni złożyli korektę oświadczeń które zostały
przekazane do Urzędu Skarbowego.

Pkt.8 - Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a)

Wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023.
Przewodniczący Rady poinformował, iż został powołany Zespół ds. zaopiniowania

kandydatów na ławników, którego zadaniem było wypracowanie i przedstawienie na sesji Rady
Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności spełnienia przez nich wymogów
określonych w ustawie.
Pan Aleksander Jewak – członek Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
przedstawił w/w opinię z dnia 16 października br.

Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach

poinformował o ustalonej przez Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach liczbie ławników
wybieranych przez Radę Gminy do poszczególnych sądów: liczna ławników wybieranych do Sądu
Okręgowego w Katowicach – 5 ławników, w tym: 3 ławników do orzekania w sprawach karnych,
2 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych; 2 ławników wybieranych do Sądu Rejonowego
w Będzinie, w tym: 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, 1 ławnik do
orzekania w sprawach rodzinnych.
Zespół dokonał analizy zgłoszeń kandydatów na ławników pod kątem spełnienia przez kandydatów
wymogów ustawowych oraz przeanalizował informację Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Katowicach.
Pan Aleksander Jewak przedstawił kandydatów do Sądu Okręgowego w Katowicach do wydziału
karnego oraz kandydata do Sądu Rejonowego w Będzinie do orzekania z zakresu prawa pracy. Nie
zostali zgłoszeni kandydaci do Sądu Okręgowego w Katowicach do wydziału rodzinnego oraz do
Sądu Rejonowego w Będzinie, wydział rodzinny.
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Przewodniczący Rady – Pan Jacenty Kubica poprosił o zgłaszanie osób do pracy w komisji
skrutacyjnej – dla przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania tajnego. Zostali zgłoszeni:
Joanna Kruszewska, Adam Sadowski, Adam Adamczyk.
Przystąpiono do tajnego głosowania, a następnie przeliczenia głosów. Ogłoszono 15 – minutową
przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady i Pan Adam Adamczyk – Przewodniczący komisji
skrutacyjnej poinformował, iż do Sądu Rejonowego w Będzinie w sprawach z zakresu prawa pracy
została wybrana Pani Teresa Kosmala – Gąsior, natomiast nie został zgłoszony kandydat do
orzekania w Sądzie Rejonowym w Będzinie w sprawach z zakresu spraw rodzinnych. Do Sądu
Okręgowego w Katowicach w sprawach karnych: Pani Ewa Proszowska, Pani Halina Barańska,
Pani Katarzyna Macios, natomiast w sprawach z zakresu spraw rodzinnych w Sądzie Okręgowym
w Katowicach nie został zgłoszony kandydat.
Głos zabrała Pani Ewa Proszowska która podziękowała za wybór na ławnika do Sądu
Okręgowego w Katowicach.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję
2020 – 2023.
Uchwała otrzymała Nr XII/126/2019 Rady Gminy Psary z dnia 24 października 2019r.
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023.
b)

Ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2020r.
Pani Agnieszka Adamus – Stępień – Skarbnik Gminy poinformowała, iż zgodnie z art. 5 ust.

1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Gminy w drodze
uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Stawki podatku od nieruchomości
(od gruntu, budynków i ich części) zostały zwiększone o 3% w stosunku do roku 2019; z wyjątkiem
jednej stawki, tj. budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 1, 47%.
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.
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Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosami „za” i otrzymała Nr XII/127/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 24 października 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od
nieruchomości na 2020r.
c)

Ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020r.
Pani Skarbnik oznajmiła, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.

o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek
podatku od środków transportowych uwzględniając ich maksymalną oraz minimalną wysokość.
Zaproponowane stawki podatku od środków transportowych zostały zwiększone, w stosunku do
roku 2019 o 3%.
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 XII/128/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 24 października 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2020r.
d)

Zmian w budżecie gminy na 2019r.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały, informując, że zmiany w planie dotyczą

zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 199.625,20 zł., co jest związane ze zwiększeniem
dochodów i wydatków w kwocie 171.672,20 zł na realizację projektów pod nazwą: Erasmus +
Matematyka oknem na świat, Erasmus + Zbadaj, pomyśl, Międzynarodowa mobilność kadry
edukacji szkolnej oraz zwiększeniem wydatków w projekcie realizowanym Erasmus + Szkoła
otwarta na zmiany w kwocie 17.251,88 zł. Ponadto, zwiększenia dochodów w kwocie 27.953,00 zł
dokonano w związku z przyznaniem subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie
wyposażenia w pomoce dydaktyczne w szkołach podstawowych. W w/w uchwale dokonano
również zmian załącznika „zadania inwestycyjne” które wynikają ze zmian wydatków
majątkowych. Zmiana załącznika „plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w 2019r.” związany jest ze zmianą przedsięwzięcia w sołectwie Malinowice.
W wyniku glosowania:
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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 XII/129/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
e)

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
Pani Skarbnik oświadczyła, iż zmiana załącznika nr 1 WPF została dostosowana do

dokonanych zmian w budżecie gminy, w tym również zmian wynikających z podjętych zarządzeń
Wójta.
W wyniku glosowania:
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 XII/130/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Psary.
f) Uchylenia Uchwały Nr XXXII/376/2017 Rady Gminy Psary z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie gminnego bonu żłobkowego.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż uchwałą Rady Gminy została powołana jednostka
budżetowa pod nazwą Gminny Żłobek w Psarach, w związku z powyższym nie zachodzi potrzeba
pokrywania kosztów pobytu dzieci do lat 3 w żłobkach działających poza terenem gminy.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały

-

15 głosów,

przeciw

-

0 głosów,

wstrzymujących się

-

0 głosów.
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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 XII/131/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 24 października 2019r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/376/2017 Rady
Gminy Psary z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie gminnego bonu żłobkowego.
g) Ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Gminnym Żłobku
w Psarach.
Przewodniczący Rady poinformował, iż podczas obrad Komisji Rady została ustalona
miesięczna opłata za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Psarach w wysokości 400 zł. Uchwała
określa również warunki częściowego zwolnienia od ponoszenia miesięczne opłaty za pobyt
dziecka w żłobku. Ponadto, została ustalona dodatkowa opłata w wysokości 40 zł za każdą
rozpoczętą godzinę wydłużonego wymiaru opieki nad dzieckiem wykraczającego poza 10 godzin
dziennego pobytu dziecka w żłobku a także maksymalna dzienna wysokość opłaty za wyżywienie
dziecka w kwocie 12 zł.
W wyniku glosowania:
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 XII/132/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 24 października 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka,
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia
od ponoszenia opłat w Gminnym Żłobku w Psarach.
h) Zmiany Uchwały Nr X/106/2019 Rady Gminy Psary z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie nadania statutu Gminnemu Żłobkowi w Psarach.
Przewodniczący Rady objaśnił, iż w związku z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania
nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie
nadania statutu Gminnemu Żłobkowi w Psarach jako sprzecznej z usta o opiece nad dziećmi
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w wieku do lat 3 zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w przedmiotowej uchwale poprzez:
uwzględnienie w celach i zadaniach żłobka w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych – rodzaju
niepełnosprawności; w warunkach przyjmowania dzieci – wskazania tych stanowiących preferencje
dla rodzin wielodzietnych oraz dzieci niepełnosprawnych; usunięcia z uchwały zapisów
o charakterze informacyjnym; usunięcia z uchwały zapisów przekraczających delegacje ustawową.
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 XII/133/2019 Rady Gminy
Psary z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/106/2019 Rady Gminy Psary
z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Żłobkowi w Psarach.

Pkt. 9 - Poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony
Środowiska, Sportu i Spraw Społecznych o odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Rady
wraz z pozostałymi Komisjami w dniu 29 października br. o godz. 14:30.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem wniosku

-

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.

Pkt. 10– Interpelacje i zapytania.
1.

Pani Anna Gwiazda zapytał, czy radni odbędą wizję lokalną przed wspólnym posiedzeniem

Komisji Rady.
Przewodniczący Rady odpowiedział, iż po Sesji, radni podejmą decyzję w tym temacie.
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Pkt. 11 - Wolne wnioski.
1. Pan J.S. odniósł się do sprawy, która toczy się od dłuższego czasu i oświadczył, iż nie byłoby
tej sprawy, gdyby w Polsce istniało prawo. Dodał, iż skonsultował się z kilkoma prawnikami, gdzie
został poinformowany, iż wykorzystał wszystkie możliwe środki.
Pan J.S. zwrócił uwagę, iż nie przestrzegała prawa Prokuratura, Policja i Sądy. Były wysyłane
pisma i nikt nie potrafi na nie odpowiedzieć. Sprawa była wielokrotnie odrzucana przez Radę
Gminy oraz Gminę; wróciła ona ponownie i ma nadzieję, że zostanie ona pozytywnie rozpatrzona,
a nieprawidłowości zostaną rozwiązane.
Pan J.S. zwrócił uwagę, iż wiele osób – mieszkańców zgłasza się do Niego w celu rozwiązania
problemów.
Nadmienił, iż zgłaszał się do Koła Łowieckiego o straty jakie poniósł przez dzikie świnie i do
dnia dzisiejszego, nikt nie potrafił przyjechać na miejsce.

Pkt. 12 – Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jacenty Kubica słowami:
„Zamykam XII Sesję Rady Gminy Psary”
zakończył obrady.

Przewodniczący Rady Gminy Psary
/-/ Jacenty Kubica

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha
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