ROIV.0002.13.2020

Protokół nr XXVII/20
z sesji Rady Gminy Psary
w dniu 17 grudnia 2020r.
XXVII Sesja Rady Gminy Psary rozpoczęła się o godz. 14:00 w trybie zdalnym.
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.
Ze względu na panującą pandemię w obradach nie uczestniczyli dyrektorzy i kierownicy jednostek
organizacyjnych gminy, sołtysi oraz mieszkańcy. Zainteresowane osoby mogły śledzić transmisję
sesji na stronie internetowej: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/764/rada-gminy-psary.htm
Pan Jacenty Kubica – Przewodniczący Rady Gminy powitał radnych i kierownictwo Urzędu.
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
Covid 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U.
z 2020r., poz. 374 ze zm.) słowami:
„Otwieram XXVII Sesję Rady Gminy Psary”
rozpoczął obrady.
Na ogólny stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny usprawiedliwiony radny
Adam Adamczyk.
Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy radnych zalogowanych do
systemu e-Sesja. Lista osób zalogowanych stanowi załącznik 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 zapytał, czy są uwagi do przedłożonego porządku obrad Sesji.
Poprosił o wycofanie z porządku obrad Sesji z pkt 5 ppkt m projektu uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach:
Strzyżowice, Malinowice, Preczów, Sarnów, Goląsza, Brzękowice, Dąbie – etap I.
Zgłoszona poprawka została przyjęta jednogłośnie przez radnych (13 głosami „za”).
Wyniki imienne:
za (13): Krzysztof Dulko, Anna Gwiazda, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak, Krystyna Kluszczyk,
Mirosław Kozieł, Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak, Remigiusz Olesiński,
Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński.
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przeciw (1): Adam Sadowski.
nieobecni (1): Adam Adamczyk.
Porządek obrad z naniesioną poprawką został przyjęty przez radnych (14 głosami „za”)
i przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Psary.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5. Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a) Wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu użytkowego mieszczącego się
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie, stanowiącego własność gminy
Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony
do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
b) Zmiany uchwały Nr XIX/219/2012 Rady Gminy Psary z dnia 31 maja 2012r. w sprawie
nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary.
c) Przyjęcia Rocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Psary na
2021r.
d) Zmiany Uchwały nr XVIII/203/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych
Studentów – Mieszkańców Gminy Psary”.
e) Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Psary na rok 2021.
f) Zmian w budżecie na 2020 rok.
g) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
h) Uchwalenia budżetu Gminy Psary na 2021 rok.
i) Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
j) Zmiany uchwały Nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w sołectwie Psary.
k) Zmiany uchwały Nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w sołectwie Malinowice.
l) Zmiany uchwały Nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w sołectwie Gródków.
m) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w sołectwach: Strzyżowice, Malinowice, Preczów, Sarnów, Goląsza, Brzękowice, Dąbie –
etap I.
n) Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na I półrocze 2021r.
o) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021r.
p) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze
2021r.
q) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska,
Sportu i Spraw Społecznych na I półrocze 2021r.
r) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na I półrocze 2021r.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
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7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Pkt. 3 - Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Psary.
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 XXVI sesji Rady Gminy Psary.
Wyniki imienne:
za (14): 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): Adam Adamczyk.

Pkt. 4 – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady oznajmił, iż radni składają zapytania na posiedzeniach Komisji Rady
i przedkładane są na nich odpowiedzi.
Uwag nie wniesiono.

Pkt. 5 - Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a) Wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie, stanowiącego własność gminy Psary na podstawie
kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.
Przewodniczący Rady poinformował, iż lokal użytkowy o pow. 5,72 m² zlokalizowany jest
w budynku Ośrodka Kultury w Sarnowie wynajmowany jest na podstawie umowy najmu zawartej
na okres 3 lat, która wygasa 31 grudnia br. Obecny najemca lokalu złożył wniosek do Urzędu
Gminy o zawarcie kolejnej umowy najmu. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały
jest zasadne.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały
14 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
Wyniki imienne:
za (14): 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): Adam Adamczyk.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XXVII/260/2020 Rady
Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat
lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie,
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stanowiącego własność gminy Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej
na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
b) Zmiany uchwały Nr XIX/219/2012 Rady Gminy Psary z dnia 31 maja 2012r. w sprawie
nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary.
Przewodniczący Rady oznajmił, iż zmiana statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie
jest konieczna w związku z oddaniem do użytkowania placówki -Ośrodka Kultury w Goląszy
Górnej oraz z nadaniem imienia Ireneusza Wikarka Ośrodkowi Kultury w Sarnowie.
Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania:
za przyjęciem uchwały
14 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
Wyniki imienne:
za (14): 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): Adam Adamczyk.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XXVII/261/2020 Rady
Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/219/2012 Rady Gminy
Psary z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary.
c) Przyjęcia Rocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Psary na
2021r.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż konieczność uchwalenia przez Radę Gminy Psary gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok wynika z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. z późn. zm.) oraz
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 2050
z późn.zm.). Programy te, przynoszą efekt, wiele osób uzależnionych wychodzi z nałogu.
Przyjmując na rok 2021 odpowiednie środki finansowe zapewni on osobom uzależnionym
możliwość podjęcia leczenia oraz pełnego korzystania z życia.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
14 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
Wyniki imienne:
za (14): 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): Adam Adamczyk.
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Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XXVII/262/2020 Rady
Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Rocznego Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Psary na 2021r.
d) Zmiany Uchwały nr XVIII/203/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych
Studentów – Mieszkańców Gminy Psary”.
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały doprecyzowuje zapisy regulaminu.
Regulamin stypendium określa zasady przyznawania z budżetu gminy stypendium za osiągnięcia
w nauce lub osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki dla studentów będących mieszkańcami gminy
Psary. Stypendium stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla
najzdolniejszych studentów mających na swym koncie wybitne dokonania. W gminie cieszy się ono
dużym autorytetem. Aby utrzymać wartość i prestiż tego stypendium należy zaostrzyć kryteria jego
przyznawania.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
14 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
Wyniki imienne:
za (14): 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): Adam Adamczyk.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XXVII/263/2020 Rady
Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/203/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy
Psary dla Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców Gminy Psary”.
e)
Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Psary na rok 2021.
Przewodniczący Rady objaśnił, iż projekt uchwały podejmowany jest przez radnych corocznie.
Ustala on maksymalną kwotę dofinansowania opłat oraz formy i specjalności kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane. Dyrektorzy szkół podstawowych z gminy Psary
przeanalizowali potrzeby i przygotowali plany doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021
rok. Plany te są podstawą niniejszej uchwały.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały
14 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
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Wyniki imienne:
za (14): 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): Adam Adamczyk.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XXVII/264/2020 Rady
Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Psary na rok 2021.
f)

Zmian w budżecie na 2020 rok.
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach
Komisji Rady i wprowadza przesunięcia między działami i rozdziałami by doprecyzować wydatki
i dochody.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
14 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
Wyniki imienne:
za (14): 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): Adam Adamczyk.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XXVII/265/2020 Rady
Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
g) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
Przewodniczący Rady oznajmił, iż zmiany mają ścisły związek ze zmianami
wprowadzonymi do budżetu Gminy.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
14 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
Wyniki imienne:
za (14): 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): Adam Adamczyk.
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Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XXVII/266/2020 Rady
Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Psary.
h)

Uchwalenia budżetu Gminy Psary na 2021 rok.
Pan Wójt oznajmił, iż budżet gminy na rok 2021 przygotowywany był w trudnych
warunkach.
Z jednej strony była to praca zdalna oraz niepewność, nieprzewidywalność zakończenia roku
budżetowego 2020 jak i gwarancji osiągnięcia wskaźników, prognoz na rok 2021 (pandemia covid,
wpływ pandemii na ogólną kondycję samorządów w Polsce).
Pan Wójt poinformował o uzyskaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok, Wieloletniej Prognozy
Finansowej jak i możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na
2021 rok.
W tych niełatwych czasach, został przedstawiony bardzo ambitny plan rozwojowy, który wpisuje
się w dotychczasową praktykę realizacji bardzo wielu przedsięwzięć rozwojowych, budowlanych
w trakcie roku.
Pan Wójt odniósł się do przedłożonego projektu uchwały budżetowej na rok 2021, informując, że
dochody ogółem planowane są na poziomie 73, 8 mln zł, dochody bieżące – 64,6 mln zł, dochody
majątkowe to 9,2 mln zł. Na dochody majątkowe składają się w roku 2021 pieniądze ze sprzedaży
działek gminnych i wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności w kwocie 560 tys zł. Reszta środków to krajowe i unijne dotacje, które mają spłynąć na
konto gminy w roku przyszłym.
Wydatki ogółem zaplanowano na poziomie 81,5 mln zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę
62,4 mln zł. Wydatki bieżące zaplanowano z należytą oszczędnością i celowością uwzględniając
wzrost cen usług i materiałów. Wzięto pod uwagę również zmiany przepisów dotyczące płacy
minimalnej, zaplanowano wydatki tak, aby zapewnić stabilne funkcjonowanie urzędu oraz
jednostek budżetowych.
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie ok. 2 mln 200 tys zł
stanowi nadwyżkę operacyjną budżetu.
Poziom wydatków majątkowych (wydatki na inwestycje: przedsięwzięcia budowlane, remontowe,
modernizacyjne, wytworzenie nowego majątku dla gminy) zaplanowano w wysokości ok. 19 mln
100 tys zł, tj. prawie 23% wydatków ogółem. Pan Wójt nadmienił, iż jest to niezwykle rzadko
spotykany wskaźnik rozwojowy, kiedy to prawie ćwierć wszystkich wydatków danej organizacji
przeznaczanych jest na rozwój i inwestycje.
To plan, który zakłada utrzymanie filozofii zrównoważonego rozwoju i inwestowania we
wszystkich sołectwach naszej gminy.
Wysoki poziom wydatków na inwestycje generuje deficyt budżetu w kwocie 7,7 mln zł
pokrywający przychody.
Na łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy składają się m.in.: środki z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2,3 mln zł, pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 450 tys
z na budowę sieci wodociągowej, pożyczka z NFOŚiGW na budowę żłobka i przedszkola
w Psarach w kwocie 1,1 mln zł, wolne środki w kwocie ok. 900 tys zł.
Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Gminy to 1 mln 981 tys zł.
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Rezerwa budżetowa w wysokości nieco ponad 1 mln zł, w tym: rezerwa ogólna w wysokości 200
tys zł, rezerwa celowa w wysokości 810 tys zł z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego 200 tys zł, wydatki na zadania inwestycyjne 330 tys zł, wydatki
na zadania bieżące 280 tys zł.
Pan Wójt zwrócił uwagę na dochody własne gminy i na poziom wpływów do budżetu z podatków
od nieruchomości od osób prywatnych jak i od firm, który jest dużo większy niż do tej pory
a wynosi prawie 12 mln zł. Dochody bieżące pochodzą z podatków i opłat lokalnych należnych
gminie, z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków unijnych, W skład tych dochodów wchodzą:
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 19 mln 376 tys zł (roczny wzrost
wpływu do budżetu gminy zatrzymał się 2 lata temu wraz z obniżeniem skali podatkowej,
a wcześniej rósł 8-10% i pomagał w rozwoju), subwencja oświatowa – 11 mln 148 tys zł (wzrost
o 100 tys zł do roku bieżącego).
Pan Wójt przedstawił przedsięwzięcia budowlane, zadania inwestycyjne planowane do realizacji
w roku 2021. To m.in:
➢ infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – prawie 3 mln zł:
- budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy oraz remont
oczyszczalni ścieków w Malinowicach – ul. Wiejska w Sarnowie – kwota 450 tys zł,
- budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913 – 1 mln 511 tys zł,
- dotacje celowe dla ZGK na budowę wodociągów – 900 tys zł (budowa wodociągu w Goląszy
Górnej - 500 tys zł, wymiana wodociągu w Preczowie na ul. Jaworowej - 300 tys zł, wymiana
wodociągu na ul. Wolności w Psarach – 100 tys zł).
Zakład Gospodarki Komunalnej w projekcie budżetu przyjmuje pieniądze na wykonanie projektu technicznego wymiany wodociągu na ul. Sosnowej w Preczowie oraz wykonanie projektu
technicznego sieci kanalizacyjnej łącząca gminę Psary z oczyszczalnią ścieków w Wojkowicach.
➢ transport i łączność:
- sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w Gródkowie – 25 tys zł
- dotacje celowe przekazane dla powiatu będzińskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –
400 tys zł,
- dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych: dokończenie budowy
chodnika w drodze powiatowej nr 4783S w Goląszy Bisce, przebudowa drogi powiatowej nr
4783S (budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Leśnej w Gorze Siewierskiej) – 400 tys zł
- budowa chodnika przy ul. Głównej w Sarnowie, od skrzyżowania z ul. Podgórną do
istniejącego chodnika przy stadionie piłkarskim
- budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Malinowicach od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Strumyczną – 17 tys zł,
- projekt chodnika przy ul. Belnej w Strzyżowicach – 46 tys zł,
➢ drogi publiczne gminne – prawie 3 mln zł:
- budowa centrum przesiadkowego w Psarach polegająca na budowie drogi gminnej wraz z pętlą
obsługującą pojazdy komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą – 2 700 zł,
- budowa chodnika przy ul. Głównej w Sarnowie – 40 tys zł,
- budowa drogi na cmentarz w Preczowie – 10 tys zł,
- budowa odwodnienia ul. Krótkiej wraz z nakładkami asfaltowymi w Sarnowie – 500 tys zł,
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- przebudowa ul. Brzozowej w Malinowicach (zadanie dofinansowane ze środków unijnych;
w sumie 1 mln 300 tys zł),
- budowa ul. Kamiennej w Psarach – 150 tys zł,
- budowa ul. Jaworowej w Preczowie – 200 tys zł,
- utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem – 175 tys zł,
- budowa ul. Kasztanowej w Psarach – 150 tys zł,
- budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach – 100 tys zł,
- budowa ul. Grabowej w Psarach – 62 tys zł,
- wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych oraz montaż urządzeń do pomiaru prędkości –
60 tys zł
edukacja ekologiczna
- dokończenie projektu Zagłębiowskiego Parku Linearnego – 2,5 mln zł (w 100% pokryte
dotacjami z GZM jak i ze środków unijnych),
gospodarka mieszkaniowa:
- zakup gruntów – 70 tys zł,
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- dotacje celowa dla OSP Sarnów na zakup samochodu strażackiego – 330 tys zł,
- projekt i modernizacja budynku OSP w Sarnowie – 550 tys zł,
- modernizacja pomieszczeń użytkowych dla OSP Strzyżowice – 20 tys zł,
- dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup samochodu pożarniczego –
50 tys zł,
oświata i wychowanie: prawie 2 mln zł,
- budowa sali gimnastycznej w Gródkowie – 1 mln 530 tys zł (zadanie dwuletnie),
- remont i wymiana kanalizacji w SP w Dąbiu – 136 tys zł,
- modernizacja SP w Strzyżowicach – realizacja – 300 tys zł,
gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- zakup pojemników na odpady komunalne – 50 tys zł,
- dotacje dla mieszkańców na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych (Słoneczna
Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie gminy – 2,5
mln zł (dotacja unijna oraz wkład własny mieszkańców), program polegający na montażu odnawialnych źródeł energii na prywatnych posesjach - 1 ,7 mln zł)
- dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych
w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy – 50 tys zł,
oświetlenie ulic, placów i dróg: 160 tys zł:
- budowa oświetlenia ulicznego – 150 tys zł,
- projekt oświetlenia ulicy w Brzękowicach Dolnych – 10 tys zł,
pozostała działalność:
- likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy –
200 tys zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej – OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem
połączonym z ul. Ogrodową – 400 tys zł,
- modernizacja budynku byłej szkoły w Malinowicach – 142 tys zł,
- budowa altany wraz z wyposażeniem na terenie OSP w Psarach – 30 tys zł,
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- budowa drugiej altanki na terenie rekreacyjnym za budynkiem szkoły w Goląszy Górnej – 30
tys zł,
- modernizacja Ośrodka Kultury w Preczowie – 24 703 zł,
➢ kultura fizyczna:
- budowa placu zabaw przy SP w Dąbiu – 310 tys zł,
- montaż garażu blaszanego wraz z utwardzeniem na terenie KS w Sarnowie – 27 tys zł.
Wydatki inwestycyjne opiewają na kwotę 18 mln 773 tys zł.
Przewodniczący Rady nadmienił, iż projekt budżetu na rok 2021 był szczegółowo
analizowany na posiedzeniach Komisji.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały
14 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
Wyniki imienne:
za (14): 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): Adam Adamczyk.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XXVII/267/2020 Rady
Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Psary na 2021 rok.
i)
Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
Przewodniczący Rady poinformował o pozytywnej opinii projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Psary.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
14 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
Wyniki imienne:
za (14): 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): Adam Adamczyk.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XXVII/268/2020 Rady
Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Psary.
j)
Zmiany uchwały Nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w sołectwie Psary.
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Przewodniczący Rady poinformował, iż nie wpłynęły uwagi do przedstawionego i wyłożonego do
publicznego wglądu projektu uchwały.
Podstawą sporządzenia w/w projektu planu jest Uchwała z 26 listopada 2015 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały przyjętej 28 października 2010r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary,
obejmującego 17 obszarów, o łącznej powierzchni około 44,07 ha, zgodnie z załącznikiem
graficznym do uchwały.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
14 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
Wyniki imienne:
za (14): 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): Adam Adamczyk.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XXVII/269/2020 Rady
Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/395/2010 Rady
Gminy Psary z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary.
k)
Zmiany uchwały Nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w sołectwie Malinowice.
Przewodniczący Rady objaśnił, iż na etapie składania wniosków do niniejszego projektu
planu wpłynęła jedna uwaga skierowana do Pana Wójta w dniu 20 listopada 2020r. (treść uwagi
została odczytana). Uwaga dotyczyła uwzględnienia działki o nr 606 jako działki przeznaczonej
pod zabudowę mieszkaniową. Bardzo mały jej fragment od ul. Szkolnej przeznaczony jest pod
zabudowę, niestety nie spełnia on żadnych wymogów a do tego nie ma możliwości dojazdu do tego
terenu od tej strony.
Przewodniczący Rady nadmienił, iż uwaga ta, nie została rozpatrywana w opracowaniu
dotyczącym zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie
Malinowice. Projekt uchwały był omawiany przez radnych na posiedzeniach Komisji, podczas
których, nie uwzględniono uwagi.
Przystąpiono do głosowania w sprawie nieuwzględnienia nieuwzględnionej przez Wójta
Gminy Psary uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały Nr XLVII/369/2010
Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem nieuwzględnienia nieuwzględnionej uwagi 14 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
11

Wyniki imienne:
za (14): 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): Adam Adamczyk.
Przystąpiono do głosowania projektu uchwały, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały
14 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
Wyniki imienne:
za (14): 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): Adam Adamczyk.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XXVII/270/2020 Rady
Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/369/2010 Rady Gminy
Psary z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w sołectwie Malinowice.
l)
Zmiany uchwały Nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w sołectwie Gródków.
Przewodniczący Rady poinformował, iż nie wpłynęły żadne uwagi do projektu planu. Podstawą sporządzenia w/w projektu planu, jest Uchwała Nr XIII/142/2015 z dnia 26 listopada 2015r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały z dnia 29 września 2010r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków,
obejmującego 5 obszarów o łącznej powierzchni około 28,54 ha, zgodnie z mapą stanowiącą
załącznik graficzny do w/w uchwały.
Przewodniczący Rady dodał, iż projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Rady, na
którym radni uzyskali pełne wyjaśnienie do tekstu projektu uchwały.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
14 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
Wyniki imienne:
za (14): 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): Adam Adamczyk.
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Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XXVII/271/2020 Rady
Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/368/2010 Rady Gminy
Psary z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w sołectwie Gródków.
m) Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na I półrocze 2021r.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
14 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
Wyniki imienne:
za (14): 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): Adam Adamczyk.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XXVII/272/2020 Rady
Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na
I półrocze 2021r.
n) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021r.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
14 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
Wyniki imienne:
za (14): 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): Adam Adamczyk.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XXVII/273/2020 Rady
Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na
I półrocze 2021r.
o)
Zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze
2021r.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
14 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
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Wyniki imienne:
za (14): 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): Adam Adamczyk.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XXVII/274/2020 Rady
Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu,
Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2021r.
p)
Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska,
Sportu i Spraw Społecznych na I półrocze 2021r.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
14 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
Wyniki imienne:
za (14): 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): Adam Adamczyk.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XXVII/275/2020 Rady
Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska, Sportu i Spraw Społecznych na I półrocze 2021r.
q) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na I półrocze 2021r.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
14 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
Wyniki imienne:
za (14): 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): Adam Adamczyk.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami „za” i otrzymała Nr XXVII/276/2020 Rady
Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji na I półrocze 2021r.
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Pkt. 6 - Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
Pan Tomasz Sadłoń – Wójt Gminy Psary przedłożył Radzie Gminy sprawozdanie
z działalności w okresie międzysesyjnym za okres od 27 listopada do 17 grudnia 2020r. – która
stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

Pkt. 7- Interpelacje i zapytania.
- Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
- Przewodniczący Rady nadmienił, że radni na wczorajszych posiedzeniach Komisji Rady zgłosili
swoje problemy, na które w części uzyskali odpowiedzi, a na pozostałą część zostanie odpowiedź
przekazana w odpowiednim terminie.

Pkt. 8 - Wolne wnioski.
- Wolnych wniosków nie zgłoszono.
- Pan Wójt podziękował za poparcie projektu budżetu na rok 2021r. oraz złożył życzenia
świąteczno noworoczne.
- Przewodniczący Rady podziękował za przesłane życzenia do Biura Rady oraz złożył życzenia
świąteczne.

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

Przewodniczący Rady Gminy Psary
/-/ Jacenty Kubica

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha
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