ROIV.0002.10.2019

Protokół nr XIII/19
z sesji Rady Gminy Psary
w dniu 7 listopada 2019r.
XIII 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,
Skarbnik Gminy Psary
Pani Agnieszka Adamus – Stępień,
oraz
Radny Rady Powiatu Będzińskiego
Pan Przemysław Krasoń,
a także
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi.
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 XIII Sesję Rady Gminy Psary”
rozpoczął obrady.
Na ogólny stan 15 radnych, w momencie otwarcia obrad sesji uczestniczyło 13 radnych.
Nieobecni radni: Pan Adam Adamczyk, Pan Robert Zieliński.
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.
Uwag nie wniesiono.
Porządek obrad został przyjęty 12 głosami „za” i 1 głosie wstrzymującym się i przedstawia się
następująco:
1) Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Psary.
4) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5) Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
6) Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a) Przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLVIII/365/2010 Rady Gminy Psary
z dnia 28 października 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary.
b) Nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości oznaczonej numerem działki 771/4 położonej
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w Sarnowie, stanowiącej własność osoby fizycznej.
c) Zmiany Uchwały nr XXIV/273/2016 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2016r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
d) Zmiany Uchwały Nr XXVIII/208/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28.01.2009 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Psary.
e) Emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
f) Zmiany budżetu na 2019 rok.
g) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
7) Interpelacje i zapytania.
8) Wolne wnioski.
9) Zakończenie obrad.
Wyniki imienne:
za (12): Krzysztof Dulko, Anna Gwiazda, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak, Krystyna Kluszczyk,
Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak, Remigiusz Olesiński, Adam Sadowski,
Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta
wstrzymuję się (1): Mirosław Kozieł
nieobecni (2): Adam Adamczyk, Robert Zieliński

Pkt. 3 – Przyjęcie protokołu z XII 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 XII sesji Rady
Gminy Psary.
Wyniki imienne:
za (13): 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,
nieobecni (2): Adam Adamczyk, 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.
Na posiedzenie sesji Rady Gminy Psary dołączył radny Adam Adamczyk.

Pkt. 5 - Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
Pan Wójt przedłożył Radzie Gminy sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym
za okres od 24 października 2019r. do 7 listopada 2019r. – która stanowi załącznik nr 4 do nin.
protokołu.
W dalszej części posiedzenia sesji, Pan Wójt poinformował o pracach nad budżetem gminy
na rok 2020 i trudnej sytuacji samorządów.
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Pkt.6 - Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
Przewodniczący Rady poinformował, iż wszystkie projekty uchwał były omawiane na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
a) Przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLVIII/365/2010 Rady Gminy Psary z dnia
28 października 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w sołectwie Psary.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały, informując, że przedmiotem zmiany jest
określenie wysokości budynków na wydzielonym fragmencie terenu oznaczonego symbolem planu
2UPS.
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zmiana planu następuje w takim trybie, w jakim jest on uchwalany. Dla terenu będącego
przedmiotem uchwały, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z
zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obszar ten
przeznaczony jest na tereny zabudowy usługowej, obiekty produkcyjne i magazynowe – symbol
planu 2UPS.
Przewodniczący Rady dodał, iż zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego umożliwiają budowę nowych budynków do wysokości 15m. Nowoczesne
powierzchnie magazynowo – produkcyjne wymagają większych dopuszczalnych wysokości
budynków. Zgodnie z zapisami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonego Uchwałą z dnia 16 listopada 2009r. ,
zmienionej Uchwałą z dnia 25 czerwca 2015r. dla terenów oznaczonych symbolem UPS dopuszcza
się odstępstwo od parametrów wysokości dla obiektów, których wysokość uwarunkowana jest
procesem technologicznym.
Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego dla części obszaru
oznaczonego na rysunku symbolem 2UPS nie niesie ryzyka niezgodności z prowadzoną polityką
przestrzenną gminy, a co za tym idzie naruszenia zgodności z obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary.
Przewodniczący Rady dodał, że wnioskowane opracowanie planu miejscowego wpłynie
pozytywnie na rozwój społeczno – gospodarczy Gminy i przyczyni się do polepszenia warunków
ekonomicznych poprzez stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców. Biorąc powyższe pod
uwagę stwierdza się, że przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary przy ul. Akacjowej jest zasadne.
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, Anna Gwiazda, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak,
Krystyna Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak,
Remigiusz Olesiński, Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta,
nieobecni (1): Robert Zieliński
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XIII/134/2019 Rady
Gminy Psary z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr
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XLVIII/365/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010r. w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary.
b) Nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości oznaczonej numerem działki 771/4 położonej
w Sarnowie, stanowiącej własność osoby fizycznej.
Przewodniczący Rady oznajmił, iż opisana w projekcie uchwały nieruchomość
o powierzchni 0,0206 ha zostanie nabyta, celem lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej tj.
urządzeń melioracji wodnych. Gmina Psary przeprowadziła analizę możliwości technicznych oraz
prawnych których celem było przyjęcie najkorzystniejszego rozwiązania odprowadzenia wody
opadowej z ul. Krótkiej w Sarnowie. Za najkorzystniejsze uznano rozwiązanie przewidujące
podział i wykup części nieruchomości położonej przy ul. Zielonej. Na przyjętej działce ozn. nr
771/4 zabudowana zostanie kryta kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe
z ul. Krótkiej i części ul. Zielonej.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
14 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
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,
nieobecni (1): Robert Zieliński
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XIII/135/2019 Rady
Gminy Psary z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości
oznaczonej numerem działki 771/4 położonej w Sarnowie, stanowiącej własność osoby fizycznej.
c) Zmiany Uchwały nr XXIV/273/2016 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki takiej opłaty.
Przewodniczący Rady poinformował, iż miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wynosić będzie 17,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość
w przypadku, kiedy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Projekt uchwały określa również podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 68,00 zł od osoby zamieszkującej daną
nieruchomość, stanowiącą czterokrotność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący Rady przytoczył uzasadnienie do projektu uchwały, informując, że
kalkulację stawki wykonano w oparciu o treść art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi, że z pobranych opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu; edukacji
ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Dodatkowo
4

w kalkulacji stawki uwzględniono koszt zakupu pojemników na zmieszane odpady komunalne, co
wynika z przejęcia przez gminę obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym porządkowym i technicznym w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący Rady nadmienił, że w przypadku metody, o której mowa w ustawie, tj. od liczby
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, maksymalna stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, gdy zbierane i odbierane są one w sposób selektywny, wynosi 2%
przeciętnego, miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca, tj.
33,86 zł. Skalkulowana wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynosi 17,00 zł. Przedmiotowa wysokość stawki jest niezbędna do zapewnienia samofinansowania
się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. Oznacza to, że gmina nie
może do niego dokładać z innych źródeł swoich dochodów, ani na nim zarabiać. Pokrywanie
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z innych źródeł jest wobec wymogów
ustawowych zabronione.
Przewodniczący Rady dodał, iż stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uchwalona winna zostać w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie
wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy. Rada gminy zadecydowała,
ze w przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciel
nieruchomości zostanie obciążony opłatą podwyższoną stanowiącą czterokrotność opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyższa opłata za niesegregowanie odpadów, ma na celu
zachęcenie mieszkańców do prawidłowego, selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
a często w ogóle do podjęcia wysiłku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
14 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
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,
nieobecni (1): Robert Zieliński
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XIII/136/2019 Rady
Gminy Psary z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/273/2016 Rady Gminy
Psary z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
d) Zmiany Uchwały Nr XXVIII/208/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28.01.2009 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Psary.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że wprowadzona zmiana do projektu uchwały wprowadza
następujące zapisy:
- § 4 ust. 6 ppkt 3 otrzymuje brzmienie „powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości 300 zł
brutto”,
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- do § 4 dodać ust. 6A w brzmieniu „dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielowi
opiekującemu się oddziałem przedszkolnym, w wysokości 300 zł brutto”.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
14 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
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,
nieobecni (1): Robert Zieliński
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XIII/137/2019 Rady
Gminy Psary z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/208/2009 Rady
Gminy Psary z dnia 28.01.2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania
Nauczycieli w Gminie Psary.
e) Emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Przewodniczący Rady przedstawił treść projektu uchwały, oznajmiając, że Gmina Psary
wyeliminuje sześć tysięcy obligacji o wartości nominalnej tysiąc złotych każda, na łączną kwotę
sześć milionów złotych. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do
indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób. Obligacje będą obligacjami na
okaziciela.
Niniejsza uchwała w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m.in.
wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały
13 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
1 głos.
Wyniki imienne:
za (13): 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,
wstrzymuję się (1): Anna Gwiazda
nieobecni (1): Robert Zieliński
Uchwała została przyjęta - 13 głosami „za” i otrzymała Nr XIII/138/2019 Rady Gminy Psary
z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
f) Zmiany budżetu na 2019 rok.
Przewodniczący Rady przedstawił treść projektu uchwały, do którego nie wniesiono uwag.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
13 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
1 głos.
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Wyniki imienne:
za (13): 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,
wstrzymuję się (1): Anna Gwiazda
nieobecni (1): Robert Zieliński
Uchwała została przyjęta - 13 głosami „za” i otrzymała Nr XIII/139/2019 Rady Gminy Psary
z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.
g) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
Przewodniczący Rady objaśnił, że w przedstawionym projekcie uchwały dokonuje się zmiany
źródła pozyskania przychodów z kredytów i pożyczek na obligacje komunalne, które jako
instrument finansowy mają dłuższy okres karencji i są bardziej elastyczne w spłacie, a tym samym
zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej Gminy.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
14 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
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,
nieobecni (1): Robert Zieliński
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XIII/140/2019 Rady
Gminy Psary z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Psary.

Pkt. 7– Interpelacje i zapytania.
1. Pan Adam Adamczyk nawiązał do wykonanego parkingu przy szkole podstawowej w Dąbiu
i poprosił o usankcjonowanie zasad ruchu drogowego poprzez pomalowanie pasów poziomych na
jezdni oraz zaznaczenie zakazu zatrzymywania się i postoju w obrębie prywatnych posesji.

Pkt. 8 - Wolne wnioski.
Pan Wójt podziękował radnym za przebieg głosowania nad uchwałami oraz podjęcie trudnych
i odpowiedzialnych decyzji.

Pkt. 9 – Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jacenty Kubica słowami:
„Zamykam XIII Sesję Rady Gminy Psary”
zakończył obrady.
Przewodniczący Rady Gminy Psary
/-/ Jacenty Kubica
Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha
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