ROIV.0002.9.2020

Protokół nr XXIII/20
z sesji Rady Gminy Psary
w dniu 24 września 2020r.
XXIII 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 Katarzyna Bochenek,
oraz
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, mieszkańcy. Zainteresowane osoby
mogły śledzić transmisję sesji na stronie internetowej.
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 XXIII Sesję Rady Gminy Psary”
rozpoczął obrady.
Na ogólny stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: Anna Gwiazda,
Joanna Kruszewska, Tomasz Ślęczka.
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.
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą wycofania z porządku obrad Sesji projektu
uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,
którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz Gminy Psary.
Zgłoszona poprawka została przyjęta jednogłośnie przez radnych (12 głosami „za”).
Wyniki imienne:
za (12): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak, Krystyna
Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak, Remigiusz Olesiński, Adam
Sadowski, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński.
nieobecni (3): Anna Gwiazda, Joanna Kruszewska, Tomasz Ślęczka.
Porządek obrad z naniesioną poprawką został przyjęty jednogłośnie przez radnych (12 głosami
„za”) i przedstawia się następująco:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Psary.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a) Zmiany Uchwały Nr XXVIII/308/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację
projektu „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Psary”.
b) Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Malinowicach stanowiącej
własność gminy.
c) Uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy
Psary”.
d) Zmian w budżecie na 2020 rok.
e) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
f) Zmiany Uchwały Nr XXI/219/2020 Rady Gminy Psary z dnia 9 lipca 2020r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego.
g) Nadania Ośrodkowi Kultury w Sarnowie imienia Ireneusza Wikarka.
Interpelacje i zapytania.
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.

Pkt. 3- Przyjęcie protokołu z XXII 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 12 radnych, którzy jednogłośnie przyjęli protokół z XXII sesji Rady Gminy Psary.
Wyniki imienne:
za (12): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak, Krystyna
Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak, Remigiusz Olesiński, Adam
Sadowski, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński.
nieobecni (3): Anna Gwiazda, Joanna Kruszewska, Tomasz Ślęczka.

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 20 sierpnia 2020r. do 24 września 2020r. – która stanowi załącznik nr 2 do nin.
protokołu.
W dalszej części posiedzenia Sesji, Pan Wójt wraz z Przewodniczącym Rady i radnymi
złożyli uroczyste podziękowania w związku z przejściem na emeryturę Pani Krystynie Tabor za
wieloletnią pracę w Urzędzie Gminy.
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Pkt. 6 - Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a) Zmiany Uchwały Nr XXVIII/308/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu
„Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary”.
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwał był omawiany na posiedzeniach
Komisji Rady.
Gmina Psary uzyskała w dniu 29 lipca 2020r. zgodę Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego na
zniesienie limitów kwotowych wielkości dofinansowania przyznanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego dla poszczególnych elementów inwestycji. W efekcie zwiększy
to ostateczną wartość dofinansowania ze środków unijnych do nieruchomości, dając równocześnie
możliwość zmniejszenia wkładu własnego mieszkańca.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały
12 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
Wyniki imienne:
za (12): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak, Krystyna
Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak, Remigiusz Olesiński, Adam
Sadowski, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński.
nieobecni (3): Anna Gwiazda, Joanna Kruszewska, Tomasz Ślęczka.
Uchwała została przyjęta - 12 głosami „za” i otrzymała Nr XXIII/230/2020 Rady Gminy Psary
z dnia 24 września 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/308/2017 Rady Gminy Psary
z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację
projektu „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary”.

b) Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Malinowicach stanowiącej
własność gminy.
Przewodniczący Rady oznajmił, że nieruchomość opisana w pkt 1 projektu uchwały objęta jest
księgą wieczystą nr KW KA1B/00024101/5 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Będzinie
w Wydziale V Ksiąg Wieczystych. Działka wymieniona w uchwale należy do gminnego zasobu
nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości gminnych następuje za zgodą Rady Gminy.
Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały
12 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
Wyniki imienne:
za (12): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak, Krystyna
Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak, Remigiusz Olesiński, Adam
Sadowski, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński.
nieobecni (3): Anna Gwiazda, Joanna Kruszewska, Tomasz Ślęczka.
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Uchwała została przyjęta - 12 głosami „za” i otrzymała Nr XXIII/231/2020 Rady Gminy Psary
z dnia 24 września 2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej
w Malinowicach stanowiącej własność gminy.

c) Uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie
Gminy Psary”.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Gminy na
podstawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanego przez
przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne. Konieczność uchwalenia
nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie
Gminy wynika z faktu wprowadzenia zmian w prawodawstwie i orzecznictwie w okresie od
uchwalenia poprzedniego Regulaminu co spowodowało, że część jego zapisów stała się
nieaktualna.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały
12 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
Wyniki imienne:
za (12): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak, Krystyna
Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak, Remigiusz Olesiński, Adam
Sadowski, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński.
nieobecni (3): Anna Gwiazda, Joanna Kruszewska, Tomasz Ślęczka.
Uchwała została przyjęta - 12 głosami „za” i otrzymała Nr XXIII/232/2020 Rady Gminy Psary
z dnia 24 września 2020r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia
ścieków na terenie Gminy Psary”.

d) Zmian w budżecie na 2020 rok.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały informując o wprowadzonych zmianach
w budżecie.
Zmiany w zakresie dochodów (załącznik nr 1 do uchwały zmieniającej budżet)
• Zwiększenie planu dochodów o kwotę 42 787,00 zł, w związku z odszkodowaniami
wypłacanymi na rzecz Gminy Psary przejęte przez Wojewodę Śląskiego zgodnie z Decyzją
ZRID na potrzeby zadania” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II, odc.
skrzyżowania z DK 78w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86.
•

zwiększenie planu dochodów o kwotę 2758,42 zł ze środków rezerwy celowej budżetu
Państwa przeznaczone na zwrot wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu
sołeckiego.

•

zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 308,20 zł pozyskane w ramach Umowy nr 1/
PWRMR/B/2020 na dofinansowanie ze środków PFRON zadania inwestycyjnego pn:
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„Dostosowanie budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary do potrzeb osób
niewidzących i niewidomych”
Zmiany w zakresie wydatków bieżących (załącznik nr 2 do uchwały zmieniającej budżet)
•

zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.500,00 zł na zapewnienie komunikacji zbiorowej
dla dwóch przystanków przy ul. Akacjowej w Psarach (po stronie dochodów zwrot kosztów
przez DL Invest Group PM S.A.).

•

zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł na usługi związane z gospodarką
gruntami i nieruchomościami

•

zwiększenie planu wydatków o kwotę 54 814,73 zł w związku z wprowadzonymi
dochodami uzyskanymi z tytułu: odszkodowań oraz zwrotu części wydatków bieżących
realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego

•

zwiększenie planu o kwotę 22.000,00 zł z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb
w zakresie zapewnienia gotowości bojowej OSP.

•

zwiększenie planu o kwotę 2 818,00 zł z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb
w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych.

1. zwiększenie planu o kwotę 15 556,59 zł z tytułu dostosowania planu do faktycznych
potrzeb w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
•

zmniejszenie planu o 2.818,00 zł
potrzeb.

•

zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł na utrzymanie budynków komunalnych.

w związku z dostosowaniem planu do faktycznych

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych (załącznik nr 2 do uchwały zmieniającej
budżet)
•

zwiększenie planu o kwotę 20.000,00 zł z tytułu realizacji zadania „dotacja celowa dla OSP
Sarnów na zakup syreny alarmowej do remizy”.

•

zmniejszenie wydatków o kwotę 137.691,80zł w związku z dostosowaniem planu do
faktycznych potrzeb.

•

zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.000,00 zł na potrzeby zakupu wyposażenia dla
GOK do realizacji projektu „Rozwój oferty usług świadczonych w mieszkaniu chronionym
w Goląszy Górnej”

•

zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.500,00 zł na potrzeby zakupu z montażem garażu
blaszanego wraz z utwardzeniem na terenie KS Orła Dąbie.

Zmiany w załączniku nr 3 zmieniającej budżet „Załącznik inwestycyjny” dotyczą
przesunięć wydatków pomiędzy następującymi zadaniami i wprowadzenia nowych zadań
inwestycyjnych:
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•

-Dotacja celowa dla OSP Sarnów na zakup syreny alarmowej do remizy – zwiększenie
20 000, 00 zł,

•

-Przeciwdziałanie niskiej emisji przez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł
energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary – zmniejszenie
20 000,00 zł

•

-Instalacja systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Psary zmniejszenie 8 979,00 zł

•

-Termomodernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Górze Siewierskiej –
zwiększenie 8 979,00 zł

•

-Termodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary – Goląsza
Górna – zmniejszenie 121 000,00 zł

•

-Zakup z montażem garażu blaszanego wraz z utwardzeniem na terenie KS Orła Dąbie –
21 500,00 zł

•

-Dotacja dla GOK – zakupy inwestycyjne zwiększenie 70.000,00 zł.

Zmiany w załączniku nr 4 zmieniającej budżet – „Plan dochodów rachunku dochodów
jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków
nimi finansowanych” wynikają z wprowadzenia do załącznika Zespołu Szkolno- Przedszkolny
nr 3 w Psarach . Zmiany bez zwiększenia planu ogółem.
Zmiany w załączniku nr 5 zmieniającej budżet „Dotacje udzielane z budżetu w 2020 roku”
dotyczy udzielenia dotacji GOK na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu
„Rozwój oferty usług świadczonych w mieszkaniu chronionym w Goląszy Górnej” oraz Dotacji
dla OSP Sarnów na zakup syreny alarmowej.
Zmiany w załączniku nr 6 zmieniającej budżet Przychody i koszty samorządowego zakładu
budżetowego na 2020 rok zwiększono przychody i koszty w związku z zabezpieczeniem środków
na realizację zadań - zakup z montażem garażu blaszanego wraz z utwardzeniem na terenie KS
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
12 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
Wyniki imienne:
za (12): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak, Krystyna
Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak, Remigiusz Olesiński, Adam
Sadowski, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński.
nieobecni (3): Anna Gwiazda, Joanna Kruszewska, Tomasz Ślęczka.
Uchwała została przyjęta - 12 głosami „za” i otrzymała Nr XXIII/233/2020 Rady Gminy Psary
z dnia 24 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
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e) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż
wprowadzonymi do budżetu Gminy Psary.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
przeciw
wstrzymujących się
-

zmiany w załączniku mają związek ze zmianami

12 głosów,
0 głosów,
0 głosów.

Wyniki imienne:
za (12): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak, Krystyna
Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak, Remigiusz Olesiński, Adam
Sadowski, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński.
nieobecni (3): Anna Gwiazda, Joanna Kruszewska, Tomasz Ślęczka.
Uchwała została przyjęta - 12 głosami „za” i otrzymała Nr XXIII/234/2020 Rady Gminy Psary
z dnia 24 września 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.

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 zmiana w/w uchwały polega na tym, że § 1 otrzymuje
brzmienie: udzielić z budżetu Gminy Psary pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Będzinie na remont bram
garażowych.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
12 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
Wyniki imienne:
za (12): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak, Krystyna
Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak, Remigiusz Olesiński, Adam
Sadowski, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński.
nieobecni (3): Anna Gwiazda, Joanna Kruszewska, Tomasz Ślęczka.
Uchwała została przyjęta - 12 głosami „za” i otrzymała Nr XXIII/235/2020 Rady Gminy Psary
z dnia 24 września 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.

g) Nadania Ośrodkowi Kultury w Sarnowie imienia Ireneusza Wikarka.
Przewodniczący Rady oznajmił, iż kierując się chęcią uhonorowania pamięci Pana Ireneusza
Wikarka, radni sołectwa Sarnów podjęli inicjatywę nadania Jego imienia Domowi Kultury
w Sarnowie. W dniach od 27 czerwca 2019 roku do 17 lipca 2019 roku przeprowadzone zostały
konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa w formie ankiet -76% ważnych ankiet popierała
wniosek radnych. Następnie zwrócono się do Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o sprawdzenie
czy Ireneusz Wikarek figuruje w zasobach IPN. 4 maja 2020r. otrzymano odpowiedź negatywną. Po
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podjęciu niniejszej uchwały o nadaniu imienia przedstawiony zostanie pod obrady Rady Gminy
Psary projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary
w Gródkowie, którego jedną z placówek podległych jest Dom Kultury w Sarnowie, celem
dostosowania treści statutu do treści niniejszej uchwały.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały
12 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
Wyniki imienne:
za (12): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak, Krystyna
Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak, Remigiusz Olesiński, Adam
Sadowski, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński.
nieobecni (3): Anna Gwiazda, Joanna Kruszewska, Tomasz Ślęczka.
Uchwała została przyjęta - 12 głosami „za” i otrzymała Nr XXIII/236/2020 Rady Gminy Psary
z dnia 24 września 2020r. w sprawie nadania Ośrodkowi Kultury w Sarnowie imienia Ireneusza
Wikarka.

Pkt. 7 - Interpelacje i zapytania.
Brak.

Pkt. 8 - Wolne wnioski.
Głos zabrał Przewodniczący Rady który:
a) podziękował za okazane współczucie po śmierci brata, obecność oraz złożone kwiaty,
b) podziękował osobie za dostarczenie do domu zgubionej przez Niego rzeczy.

Pkt. 9– Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jacenty Kubica słowami:
„Zamykam XXIII Sesję Rady Gminy Psary”
zakończył obrady.

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha
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