ROIV.0002.8.2020

Protokół nr XXII/20
z sesji Rady Gminy Psary
w dniu 20 sierpnia 2020r.
XXII Sesja Rady Gminy Psary rozpoczęła się o godz. 14:00 w Ośrodku Kultury w Dąbiu.
Obradom przewodniczył Pan Jacenty Kubica – Przewodniczący Rady Gminy Psary.
W sesji uczestniczyli:
Wójt Gminy Psary
Pan Tomasz Sadłoń,
Zastępca Wójta Gminy Psary
Pani Marta Szymiec,
Sekretarz Gminy Psary
Pani Mirella Barańska – Sorn,
Skarbnik Gminy Psary
Pani Agnieszka Adamus – Stępień,
oraz
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, mieszkańcy. Zainteresowane osoby
mogły śledzić transmisję sesji na stronie internetowej: https://esesja.tv/transmisja/8340/gminapsary---xxii-sesja-rady-gminy-20082020.htm
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 2020r., poz. 713) słowami:
„Otwieram XXII Sesję Rady Gminy Psary”
rozpoczął obrady.
Na ogólny stan 15 radnych, w momencie otwarcia obrad sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny
radny Remigiusz Olesiński.
Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad – lista obecności radnych stanowi załączniki
nr 1 do nin. protokołu.

Pkt 2. – Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Psary – Pan Jacenty Kubica oznajmił, iż każdy z radnych
otrzymał porządek obrad sesji w wersji elektronicznej. Porządek sesji został umieszczony na stronie
internetowej Urzędu Gminy.
Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie - 14
głosami „za”:
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, Robert Zieliński.
nieobecni (1): Remigiusz Olesiński.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Psary.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
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6.

7.
8.
9.

Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a) Odwołania Skarbnika Gminy Psary.
b) Powołania Skarbnika Gminy Psary.
c) Ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVIII/203/2016 Rady Gminy Psary z dnia
28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary
dla Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców Gminy Psary”.
d) Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Psary.
e) Przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w sołectwach: Góra Siewierska przy ul. Złotej oraz
Strzyżowice przy ul. Sportowej, Szopena i Ogrodowej.
f) Zmiany Uchwały Nr XXI/219/2020 Rady Gminy Psary z dnia 9 lipca 2020r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego.
g) Zmiany Uchwały Nr XXI/220/2020 Rady Gminy Psary z dnia 9 lipca 2020r.
w sprawie przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia
Policji w Katowicach dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.
h) Zmian w budżecie na 2020 rok.
i) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
Interpelacje i zapytania.
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.

Pkt. 3- Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Psary.
Pan Jacenty Kubica – Przewodniczący Rady Gminy Psary zapytał, czy radni wnoszą uwagi
do przedstawionego protokołu. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. W głosowaniu
brało udział 14 radnych, którzy jednogłośnie przyjęli protokół z XXI sesji Rady Gminy Psary.
Wyniki imienne:
za (14): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Anna Gwiazda, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak,
Krystyna Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak,
Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński.
nieobecni (1): Remigiusz Olesiński.

Pkt. 4 – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wnoszą uwagi do udzielonych odpowiedzi na
interpelacje bądź zapytania składane podczas posiedzeń Komisji Rady. Uwag nie zgłoszono.

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 18 czerwca 2020r. do 20 sierpnia 2020r. – która stanowi załącznik nr 2 do nin.
protokołu.

Pkt. 6 - Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a) Odwołania Skarbnika Gminy Psary.
Przewodniczący Rady przedstawił treść wniosku skierowany do Rady Gminy, w którym
oprócz podstawy prawnej, czytamy, iż Wójt Gminy Psary wnioskuje o odwołanie z dniem
20 sierpnia 2020 roku Pani Agnieszki Adamus – Stępień ze stanowiska Skarbnika Gminy
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w związku z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy z zachowaniem ustawowego okresu
wypowiedzenia.
Głos zabrał Pan Wójt który podziękował Pani Skarbnik za dotychczasową współpracę,
realizację wielu osiągnięć oraz złożył najlepsze życzenia.
Pani Agnieszka Adamus – Stępień podziękowała za współpracę, zdobyte doświadczenie,
a szczególne podziękowania zostały skierowane w stronę współpracowników z referatu budżetu
i podatków, gdyż to dzięki Nim miała pewność, że przygotowane dokumenty są wiarygodne
i przygotowane z największą pieczołowitością.
Pani Skarbnik nadmieniła, iż przez cały czas starała się kierować jedną zasadą „człowiekiem się
jest całe życie, a szefem się tylko bywa”.
W dalszej części posiedzenia sesji, Pan Wójt poinformował, iż kolejny projekt uchwały to
powołanie Skarbnika Gminy, na które to stanowisko rekomenduje wieloletniego pracownika
Urzędu – Panią Katarzynę Bochenek.
Pan Wójt przybliżył osobę Pani Katarzyny Bochenek.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który podziękował Pani Skarbnik za przygotowywanie
na każde posiedzenia Komisji Rady bardzo szczegółowych zestawień, które pozwalały radnym na
dokładne i skrupulatne zapoznanie się z daną dokumentacją.
Przewodniczący Rady powrócił do głosowania nad przedłożonym projektem 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,
Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński.
nieobecni (1): Remigiusz Olesiński.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XXII/221/2020 Rady
Gminy Psary z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Psary.
b) Powołania Skarbnika Gminy Psary.
Przewodniczący Rady przedstawił treść wniosku skierowany do Rady Gminy, dotyczący
powołania z dniem 21 sierpnia br. Pani Katarzyny Bochenek na stanowisko Skarbnika Gminy, która
spełnia warunki konieczne do powierzenia obowiązków głównego księgowego – Skarbnika Gminy
zawarte w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz w art.6 ust. 1 i 2 ustawy o
pracownikach samorządowych.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
14 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
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Wyniki imienne:
za (14): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Anna Gwiazda, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak,
Krystyna Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak,
Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński.
nieobecni (1): Remigiusz Olesiński.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XXII/222/2020 Rady
Gminy Psary z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Psary.
c) Ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVIII/203/2016 Rady Gminy Psary z dnia
28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla
Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców Gminy Psary”.
Przewodniczący Rady poinformował, iż wszystkie przygotowane projekty na dzisiejszą
sesję, były szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji Rady.
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,
Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński.
nieobecni (1): Remigiusz Olesiński.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XXII/223/2020 Rady
Gminy Psary z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVIII/
203/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu
Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców Gminy Psary”.
d) Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Psary.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały
14 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.

i

kierunków

Wyniki imienne:
za (14): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Anna Gwiazda, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak,
Krystyna Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak,
Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński.
nieobecni (1): Remigiusz Olesiński.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XXII/224/2020 Rady
Gminy Psary z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
4

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych
gminy Psary.
e) Przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w sołectwach: Góra Siewierska przy ul. Złotej oraz Strzyżowice
przy
ul. Sportowej, Szopena i Ogrodowej.
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,
Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński.
nieobecni (1): Remigiusz Olesiński.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XXII/225/2020 Rady
Gminy Psary z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach: Góra Siewierska przy
ul. Złotej oraz Strzyżowice przy ul. Sportowej, Szopena i Ogrodowej.
f) Zmiany Uchwały Nr XXI/219/2020 Rady Gminy Psary z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego.
Przewodniczący Rady poinformował, iż przedłożony projekt uchwały dotyczy
doprecyzowania celu przekazywanej dotacji tak, aby uniknąć zarzutu wykorzystania dotacji
niezgodnie z przeznaczeniem.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
13 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
1 głos.
Wyniki imienne:
za (13): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Anna Gwiazda, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak,
Krystyna Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak,
Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński.
wstrzymuję się (1): Anna Gwiazda.
nieobecni (1): Remigiusz Olesiński.
Uchwała została przyjęta - 13 głosami „za” i otrzymała Nr XXII/226/2020 Rady Gminy Psary
z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/219/2020 Rady Gminy Psary z dnia
9 lipca 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego.
Głos zabrał radny Jacek Gwóźdź, który zwrócił uwagę, iż nie ma wyników głosowania
uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVIII/203/2016 Rady Gminy Psary
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z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla
Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców Gminy Psary”.
Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach, celem zweryfikowania zaistniałej
sytuacji.
Po przerwie wznowiono obrady. Wynik głosowania był zapisany.
g) Zmiany Uchwały Nr XXI/220/2020 Rady Gminy Psary z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie
przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach
dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.
Przewodniczący Rady przystąpił o do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały
12 głosów,
przeciw
1 głos,
wstrzymujących się
1 głos.
Wyniki imienne:
za (12): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak, Krystyna
Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Adam Sadowski, Tomasz
Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński.
przeciw (1): Anna Gwiazda
wstrzymuję się (1): Jarosław Nowak,
nieobecni (1): Remigiusz Olesiński.
Uchwała została przyjęta - 12 głosami „za” i otrzymała Nr XXII/227/2020 Rady Gminy Psary
z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/220/2020 Rady Gminy Psary z dnia
9 lipca 2020r. w sprawie przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki Fundusz
Wsparcia Policji w Katowicach dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.
h) Zmian w budżecie na 2020 rok.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały, informując o wprowadzonych zmianach
w budżecie, m.in.: w załączniku nr 2 wydatki bieżące – przeniesienie planu wydatków,
dostosowania planu do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji zadania dot. utrzymania
gotowości bojowej OSP Strzyżowice, przeniesienie planu wydatków w związku z realizacją przez
SP Psary programu Prometeusz.
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady.
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,
Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński.
nieobecni (1): Remigiusz Olesiński.
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Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XXII/228/2020 Rady
Gminy Psary z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
i)

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż zmiany w załączniku mają ścisły związek ze zmianami
wprowadzonymi do budżetu Gminy Psary.
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,
Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński.
nieobecni (1): Remigiusz Olesiński.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XXII/229/2020 Rady
Gminy Psary z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Psary.

Pkt. 6 - Interpelacje i zapytania.
1. Pani Krystyna Kluszczyk oznajmiła, iż otrzymała mnóstwo telefonów od rodziców uczniów
z pytaniem jak przygotowane są placówki oświatowe do rozpoczęcia roku szkolnego. Rodzice są
przerażeni i zagubieniu w tej sytuacji. Radna zwróciła się z prośbą umieszczenia na stronie
internetowej gminy, gminnym facebooku, gazecie gminnej informacji jakie działania samorząd
poczynił oraz dyrektorzy placówek w zakresie bezpiecznego powrotu uczniów do szkół.

Pkt. 7- Wolne wnioski.
1. Pan J.P. odniósł się do sprawy wcześniej już sygnalizowanej, dotyczącej opieki społecznej na
terenie gminy, która to sprawa nie została rozwiązana przez wójta, tylko jest przekazywana do
OPS-u. Pracownicy Ośrodka „bronią się na wszystkie sposoby, aby nie było na nich, że przez 5 lat
tolerowali tą opiekunkę osoby niepełnosprawnej” i każą zwracać pieniądze.
Wyrok Sądu Administracyjnego mówi „kto popełnił przestępstwo ma prawo zwrotu pieniędzy”.
Dodał, „że my do tego się przyznajemy. To jest prawda”, ale drugi wyrok sądu karnego, przekazany
do Prokuratury, że osoba przy wózku inwalidzkim” popełniła przestępstwo jest niemożliwy.
Sąd wydał kolejny wyrok, który mówi, że uniewinnia Panią J.P. od popełnionego czynu (która
napisała oświadczenie).
Pan J.P. wyjaśnił, że w 2013 roku zostało napisane oświadczenie, że żona pobierała świadczenie
emerytalne, ale są zastrzeżenia, których nie mają możliwości zgłaszać, gdyż jest to wyrok sądu.
Pan J.P. poinformował, iż otrzymał pismo od Kierownika OPS-u informujące o zmianie ustawy
oraz wypełnieniu nowego wniosku, w którym to czytamy, iż „należy złożyć wszystkie dokumenty
związane z pobieraniem emerytury lub przedstawić dowody”. Dodał, że zostali skierowani
pracownicy Ośrodka na wywiad środowiskowy z wypełnionym wnioskiem, gdzie wystarczyło
tylko na nim się podpisać. Oświadczył, iż do tego nie ma nikt zastrzeżeń.
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Pan J.P. zwrócił uwagę, iż podczas rozmowy z Panem Wójtem i Panią Kierownik Ośrodka która
miała miejsce w Urzędzie Gminy padła propozycja napisania pisma do Ministerstwa Pracy
z pytaniem dlaczego nie ma żadnego wsparcia. Dodał, iż do chwili obecnej do tego nie doszło i na
własny rachunek wystosował pismo do tej instytucji. Odpowiedź jest taka, że ze wszystkimi
sprawami należy się kierować do gminy. Ponadto, wystosował pismo do Posła na Sejm RP z klubu
PIS, Pani Senator Libery, która to wystosowała pismo do Wójta w sprawie całkowitego umorzenia
pieniędzy. Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach odpowiadając na pismo Pani Senator wyjaśnił, iż
był wyrok sądu, gdzie umorzono pieniądze w połowie, ale „my tego nie respektujemy”.
Poinformował, iż napisał również pismo do Pana Posła Kaczyńskiego, który odpowiadając na
pismo napisał, że wszystkie dokumenty skierował do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Wystosował także pismo do Pana Prezydenta RP o prawo łaski, który odpowiadając na pismo
napisał „że chce załatwienia tej sprawy”.
Pan J.P. oznajmił, iż nie wie, czy Pan Wójt podporządkuje się tej decyzji czy to zlekceważy. Dodał,
iż ubolewa nad tym, że sprawa jest lekceważona.
Głos zabrał Pan Wójt, odnosząc się do przedstawionej kwestii, który zwrócił uwagę, iż jest
w trudnej sytuacji, gdyż złożone zarzuty pod Jego adresem i pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej dotyczą sprawy prywatnej rodziny Pana J.P. i nie jest to miejsce, by na sesji Rady
Gminy przedstawiać szczegóły tego postępowania.
Pan Wójt oznajmił, iż nie będzie się mógł odnieść do wielu szczegółów w tej sprawie.
Pierwsza kwestia – wójt deleguje obowiązki ustawowo przypisane na różne osoby z którymi
współpracuje w samorządzie. Tak samo jest w przypadku opieki społecznej, gdzie kierownik opieki
społecznej został przez wójta wskazany jako ta osoba, która tego typu sprawami się zajmuje.
Kierownik OPS-u posiada odpowiednią wiedzę, kompetencje, wieloletnie doświadczenie, bogate
zasoby ludzkie, pełną dokumentację w tych sprawach, aby rozstrzygać zgodnie z przepisami prawa.
Kolejna rzecz – nie została w żaden sposób, poprzez żadną instancję, wykazana wina
jakiegokolwiek pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w tej sprawie. Jeśli chodzi o decyzję,
które kwestionuje Pan J.P. to nie są to już decyzje kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, tylko
decyzje organów odwoławczych (m.in. Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Sądu).
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i inne osoby pracujące w samorządzie, szczególnie na
kierowniczych stanowiskach to osoby zobowiązane do odpowiedzialności i szczególnej dbałości o
powierzone im środki publiczne. Gro środków w dyspozycji kierownika Ośrodka to środki
pochodzące z budżetu centralnego, podlegające wnikliwemu rozliczaniu.
Pan Wójt nadmienił, iż nie tyle jest krzywdzące, że „Kierownik OPS-u nie szanuje posłów,
senatorów”, gdyż to właśnie w Ich rękach jest ustanowienie takiego prawa, aby instytucje mogły
precyzyjnie pomagać, tym osobom, które tej pomocy wymagają. Dodał, iż nigdy nie odmawiał
racji, że rodzina Pana J.P. wymaga wsparcia.
Wracając do parlamentarzystów, Pan Wójt nadmienił, iż czeka, by podjęli takie decyzje i ustanowili
takie prawo, które pozwolą w odpowiedni sposób pomóc, gdyż ogromnym problemem pomocy
społecznej w Polsce jest to, że nie jest ona zdecentralizowana.
Pan J.P. odniósł się do sytuacji, w której przyjdzie córkę oddać, to z jakich środków będzie
to płacone. Państwo będzie więcej nakładać na dochód społeczny. Po drugie, jak ten człowiek
powinien wyglądać (pod względem wizerunku) aby te pieniądze były łożone.
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2. Pani Sekretarz odniosła się do wniosku radnej Krystyny Kluszczyk i przedstawiła informację
na temat stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego w dobie
pandemii. Aktualnie, w poszczególnych placówkach oświatowych trwa opracowywanie procedur
uwzględniających wszystkie wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego. Pani Sekretarz wyjaśniła, iż odbędzie się narada z dyrektorami
placówek, na której będzie omawiana ta sytuacja.
Pani Sekretarz zachęciła do odwiedzenia strony internetowej MEN – zakładka powrót uczniów do
szkół, gdzie można znaleźć m.in. najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami. Zostały tam
w sposób bardzo przystępny zawarte informacje na temat powrotu uczniów do szkół od 1 września.
Ponadto, po spotkaniu z dyrektorami, postaramy się zamieścić konkretne informacje na temat
działań poczynionych przez szkoły oraz samorząd do rozpoczęcia roku szkolnego.
Pani Sekretarz przyłączyła się do obaw i niepokoju rodziców, które również są w samorządzie
gminnym jak i w placówkach oświatowych, ale na dzień dzisiejszy na pytanie co wydarzy się po
1 września nikt nie potrafi odpowiedzieć. Można czynić starania, aby ten powrót był jak najbardziej
bezpieczny.
3. Głos zabrał Pan J.P. który powrócił do tematu i poinformował, iż opieka społeczna skierowała
dwie pracownice na wywiad środowiskowy w sprawie „pokazania Jego majątku”. Nadmienił, iż po
wypełnieniu wniosku w rubryce metry zostały wpisane działki, gdzie okazało się, że jest
właścicielem pięciu działek i jest na tyle bogaty, że ma z czego spłacać. Nie zostały uwzględnione
rozchody na życie.
Zapytał Pana Wójta, jakich ma pracowników, że nie znają się na decyzji płatniczej i nie potrafią
wypełnić wniosku. Dodał, iż opieka społeczna pisze fałsze, zakłamuje wyższą instancję. Zwrócił się
o porozmawianie z pracownikami Ośrodka.
Pan J.P. nadmienił, iż od ostatniej sesji (27 lutego br.) minęło pół roku, a za tym idą rosnące
odsetki.
4. Pan Adam Adamczyk przekazał informację na temat wielkiego święta strażaków OSP Dąbie,
która 30 lipca br. otrzymała nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy.
Nowy fabryczny samochód i wydarzenie, które wpisuje się w historię sołectwa jak i Ochotniczej
Straży Pożarnej.
W dalszej części radni oraz zebrani goście obejrzeli krótki film obrazujący powitanie nowego
samochodu strażackiego w jednostce OSP i sołectwie.
Pan Damian Jaworek – Naczelnik OSP Dąbie oraz Pan Marcin Wilczek – Prezes Zarządu OSP
Dąbie, w imieniu druhen i druhów oraz Zarządu OSP w Dąbiu na ręce Pana Wójta, Rady Gminy
oraz sołtysów i rad sołeckich, a także osób pracujących w Urzędzie Gminy przekazali
podziękowania za pomoc w sprawach związanych z pozyskaniem nowego średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego oraz wsparcie finansowe ze strony Gminy.
Zakupiony nowy samochód w znacznym stopniu ułatwia szybsze niesienie pomocy mieszkańcom
naszej gminy jak również powiatu. Podziękowania za pomoc i wsparcie jednostki.
Radny Adam Adamczyk oznajmił, iż nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie dobra współpraca
Rady Gminy i Wójta. Dodał, że kwota zakupu została pokryta m.in. z 3 funduszy sołeckich
sołectw: Dąbia, Malinowice i Brzękowice.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, iż na pochwałę zasługuje postawa społeczeństwa
trzech sołectw, która przeznaczyła fundusz sołecki na ten cel.
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Pkt. 8– Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jacenty Kubica słowami:
„Zamykam XXII Sesję Rady Gminy Psary”
zakończył obrady.

Przewodniczący Rady
/-/ Jacenty Kubica

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha
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