ROIV.0002.9.2021

Protokół nr XXXVI/21
z sesji Rady Gminy Psary
w dniu 20 października 2021r.
XXXVI 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,
Sekretarz Gminy Psary
Pani Mirella Barańska – Sorn,
Skarbnik Gminy Psary
Pani Katarzyna Bochenek,
oraz
Dyrektor i Pracownicy Urzędu Gminy z Naczelnikami na czele. Ze względu na panującą pandemię
zainteresowane osoby mogły śledzić transmisję sesji na stronie internetowej:
https://esesja.tv/transmisja/19553/gmina-psary-xxxvi-sesja-rady-gminy-20102021.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 2021r., poz. 1372 z późniejszymi zmianami) słowami:
„Otwieram XXXVI Sesję Rady Gminy Psary”
rozpoczął obrady.

Pkt. 1 - Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z prośbą o potwierdzenie obecności za
pomocą urządzeń głosujących.
W oparciu o wyniki sprawdzenia kworum ujęte w liście obecności, stwierdził wymaganą liczbę
radnych (15 obecnych radnych), władnych do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad – lista obecności radnych 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. Zgłosił:
- wprowadzenie do porządku obrad w pkt 8 d projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.
Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad Sesji w pkt 8 d projektu uchwały
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.

W wyniku głosowania:
za wprowadzeniem uchwały przeciw
wstrzymujących się
-

15 głosów,
0 głosów,
0 głosów.

Wyniki imienne:
za (15): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Anna Gwiazda, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak,
Krystyna Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak,
Remigiusz Olesiński, Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński.
Porządek obrad z naniesioną poprawką został przyjęty jednogłośnie przez radnych
(15 głosami „za”) i przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Psary.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Wójta Gminy Psary.
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych Rady Gminy Psary.
8. Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a) Przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na
terenie Gminy Psary”.
b) Zmian w budżecie na 2021 rok.
c) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
d) Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Pkt. 3 - Przyjęcie protokołu z XXXV 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 15 radnych, którzy jednogłośnie przyjęli protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Psary.
Wyniki imienne:
za (15): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Anna Gwiazda, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak,
Krystyna Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak,
Remigiusz Olesiński, Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński.

Pkt. 4 – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wnoszą uwagi do udzielonych odpowiedzi na
interpelacje bądź zapytania składane 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 30 września do 20 października 2021r. – która stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

Pkt. 6 - Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Wójta Gminy Psary.
Zgodnie z art.24 h ust.1 i ust.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy
oraz osoba wydająca w imieniu wójta decyzje administracyjne są zobowiązani do złożenia
oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Wszystkie w/w osoby złożyły w ustawowym terminie
oświadczenia majątkowe. Zgodnie z informacją o wynikach analizy oświadczeń majątkowych
otrzymaną od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie dokonano korekty trzech oświadczeń.
Na podstawie art. 24 h ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, po jednym egzemplarzu złożonych
oświadczeń majątkowych wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku
podatkowym (PIT) za rok poprzedni zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Będzinie.
Oświadczenie majątkowe wójta zostało przekazane Wojewodzie Śląskiemu.

Pkt. 7 - Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych Rady Gminy
Psary.
Zgodnie z art.24 h ust.1 i ust.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
radny także ma obowiązek złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, Jak wynika ze
złożonej informacji wszyscy radni Rady Gminy Psary dochowali ustawowego obowiązku w tym
zakresie.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie wskazał na pewne nieścisłości w oświadczeniu
majątkowym jednego radnego Rady Gminy Psary. Radny złożył pisemne wyjaśnienie, które zostało
przekazane do Urzędu Skarbowego w Będzinie. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy
Psary wraz ze złożonym wyjaśnieniem jednego radnego zostały opublikowane na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Psary w zakładce rada gminy –
oświadczenia majątkowe.

Pkt.8 - Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a) Przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie
Gminy Psary”.
Przewodniczący Rady poinformował, iż uchwała w sprawie projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzenia ścieków była już podejmowana w nieodległym czasie, jednak
znalazły się pewne nieścisłości które zostaną uzupełnione w związku z decyzją Nadzoru Prawnego
Wojewody Śląskiego. Do niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- w sposób bardziej precyzyjny i konkretny wymienia się warunki techniczne określające
możliwość dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
- zostają wprowadzone parametry jakościowe wody, zamiast odwołania się do ogólnych przepisów
mówiących o jakości wody.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały
15 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.

Wyniki imienne:
za (15): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Anna Gwiazda, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak,
Krystyna Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak,
Remigiusz Olesiński, Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosami „za” i otrzymała Nr XXXVI/363/2021 Rady
Gminy Psary z dnia 20 października 2021r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Psary”.
b) Zmian w budżecie na 2021 rok.
Przewodniczący Rady oznajmił, iż projekt uchwał był omawiany przez Zastępcę Skarbnika
na posiedzeniach Komisji Rady. W uzasadnieniu zostały wymienione załączniki wprowadzające
przesunięcia między paragrafami i rozdziałami oraz wprowadzone nowe zadania inwestycyjne.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
15 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosami „za” i otrzymała Nr XXXVI/364/2021 Rady
Gminy Psary z dnia 20 października 2021r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
c) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zmiany mają ścisły związek ze zmianami
wprowadzonymi do budżetu Gminy Psary. W szczególności dotyczą one:
- zwiększenia planu dochodów bieżących wynikających ze zmian dotacji celowej („Posiłek w
szkole i w domu:, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, środki przeznaczone na realizację
świadczeń socjalnych: rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla
opiekunów, środki dotacji z budżetu państwa pozyskane w ramach rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno
– komunikacyjnych na lata 2020-2025 – „Aktywna tablica”,
- zwiększenia planu dochodów majątkowych (środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
uzyskanych w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury
Sportowej – edycja 2021” (środki na budowę sali gimnastycznej przy SP w Gródkowie),
- zwiększenia planu wydatków bieżących (wydatki realizujące dotacje i środki na cele bieżące, inne
przeniesienia dostosowujące plan wydatków do faktycznych potrzeb)
Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą zwiększenia nakładów na realizację zadań wieloletnich,
przeniesienia środków między zadaniami oraz wprowadzenie nowego zadania jako zadania
wieloletniego (nakładka na ul. Jaworowej w Preczowie).
Uwag nie wniesiono.
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały
15 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosami „za” i otrzymała Nr XXXVI/365/2021 Rady
Gminy Psary z dnia 20 października 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Psary.
d) Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.
Pan Wójt poinformował, iż na posiedzeniach Komisji szczegółowo była omawiana sytuacji
w jakiej znalazł się samorząd gminny.
Kiedy wprowadzana była nowa wysokość stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych w gminie Psary wówczas została podjęta decyzja by wesprzeć osoby posiadające
Kartę Dużej Rodziny. Wzorowano się na uchwałach innych samorządów terytorialnych
dotyczących przedmiotowej sprawy. Intencją wspólną, zarówno radnych jak i pracowników Urzędu
było to, by osobom, które posiadają Kartę Dużej Rodziny zaoferować dopłatę do opłaty śmieciowej
w wysokości 5 zł od osoby. Pan Wójt zwrócił uwagę, że gmina nie przecierała nowych szlaków, nie
tworzyła całkowicie nowych aktów prawnych, tylko korzystała z uchwał podejmowanych przez
inne samorządy w województwie śląskim. Uchwały takie, były sprawdzane przez wydział Nadzoru
Prawnego Wojewody Śląskiego i nie spodziewaliśmy się kłopotu z tytułu weryfikacji naszej
uchwały, podjętej 26 sierpnia br. na sesji Rady Gminy Psary. Nadzór Prawny Wojewody uznał
jednak, że uchwała Rady Gminy Psary jest niezgodna z przepisami i ją uchylił.
Pan Wójt oznajmił, iż nie zgadzamy się z taką interpretacją Nadzoru Prawnego. Uchwały, które
dalej obowiązują we wspomnianych miastach, również przechodziły weryfikację nadzoru
prawnego.
Wsparcie dla rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny warte jest zachodu, warte
jest dalszej walki i chcemy złożyć skargę do Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Niezbędne do
złożenia takiej skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze jest podjęcie przedmiotowej uchwały. Zgodnie z
treścią ustawy o samorządzie gminnym do złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego
dotyczącej gminy Psary jest uprawniona gmina, której interes prawny, uprawnienia lub
kompetencje zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu
który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze.
Pan Wójt dodał, iż mieszkańcy byli informowani o nadchodzącej dopłacie, zarezerwowane zostały
również środki w budżecie na wydatki które miały czekać gminę w nadchodzących miesiącach.
Z ogromnym zaskoczeniem zostało przyjęte takie rozstrzygnięcie.
Pan Wójt nadmienił, iż będziemy starali się dojść w Sądzie kompetencji Rady Gminy, która naszym
zdaniem jest zgodna z przepisami.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego:
za przyjęciem uchwały
15 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
Wyniki imienne:
za (15): Adam Adamczyk, Krzysztof Dulko, Anna Gwiazda, Jacek Gwóźdź, Aleksander Jewak,
Krystyna Kluszczyk, Mirosław Kozieł, Joanna Kruszewska, Jacenty Kubica, Jarosław Nowak,
Remigiusz Olesiński, Adam Sadowski, Tomasz Ślęczka, Wiesław Zarychta, Robert Zieliński.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosami „za” i otrzymała Nr XXXVI/366/2021 Rady
Gminy Psary z dnia 20 października 2021r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Śląskiego.

Pkt. 9- Interpelacje i zapytania.
Nie zgłoszono.

Pkt. 10 - Wolne wnioski.
a) Radna Anna Gwiazda złożyła pisemny wniosek w sprawie pomocy dzieciom uchodźców na
granicy z Białorusią.
W związku z dramatyczną sytuacją dzieci uchodźców na granicy z Białorusią radna zwróciła się do
polskich samorządowców, zebranych by nie być obojętnym, gdyż na naszych oczach dzieje się
wielkie zło. By za przykładem radnych z gminy Michałowo, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
Fundacji „Ocalenie”, PCK oraz ludzi dobrej woli, którzy już działają, spróbować pomóc
bezbronnym, czasem kilku lub kilkunastomiesięcznym dzieciom. By za radą fundacji „Ocalenie”
nagłaśniać sprawę, wystosować pismo (e-maila) do wszystkich gmin w naszej Metropolii
i poruszyć sumienie ludzi. Skontaktować się z organizacjami niosącymi pomoc na granicy oraz
gminą Michałowo i zapytać co jest najbardziej potrzebne (ciepłe ubrania, zimowe buty, żywność)
i zorganizować zbiórkę takich rzeczy. W gazecie gminnej poinformować mieszkańców gdzie mogą
zawozić rzeczy, na jakie konto mogą wpłacać pieniądze. Okazać empatię i serce. Radna
oświadczyła, że jeśli teraz nie zareagujemy, to za miesiąc sprawa będzie już nieaktualna. Wszyscy
umrą z wyziębienia. A my zostaniemy w świecie ocenieni jako bezduszne osoby, które pozwoliły
umierać w lesie maleńkim dzieciom. Już teraz, w międzynarodowej prasie mówi się, że na granicy
z Białorusią straciliśmy człowieczeństwo.
Radna nadmieniła, iż zdaje sobie sprawę, że jest też spore grono przeciwników niesienia pomocy,
że są osoby mówiące, że to tylko tzw. „ustawka”, że mogli iść przez przejście graniczne, że nikt ich
nie zapraszał, że trzeba najpierw pomagać Polakom, bo wzrósł poziom ubóstwa. Część z tych
wypowiedzi jest prawdą. Dorośli, często uciekając przed wojną lub prześladowaniami nie
sprawdzili, że nie można ot tak przekroczyć granicy Unii Europejskiej. Takiej wiedzy nie miały
dzieci, one o sobie nie decydowały.
Reasumując swoją wypowiedź, radna nawiązała do przysłowia „historia kołem się toczy”, by nie
przyszedł czas, kiedy nasze dzieci będą zmuszone koczować zimą w lesie bez pomocy, dlatego
okażmy serce.
b) w dalszej części posiedzenia Sesji Rady Gminy Psary postanowieniem Prezydenta RP na
wniosek Wojewody Śląskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawodowej medalem srebrnym za długoletnią służbę została odznaczona
Pani Agnieszka Czernikiewicz. W imieniu Prezydenta RP odznaczenie wręczył Wójt Gminy Psary.
c) Pani ………….. – mieszkanka, przedstawiła sytuację w sprawie wywłaszczenia części Jej
nieruchomości przez gminę. Poinformowała, że między Jej domem a budynkiem gospodarczym
został do wywłaszczenia pas drogowy, przez który jeżdżą mieszkańcy. Wielokrotnie prosiła Urząd
Gminy w jej zakończeniu. Obecnie zaczęły się budować nowe domy, jeżdżą samochody, natomiast
sąsiedzi mają swoją drogę. Droga prowadzi do Goląszy Biski i jest naniesiona w mapach i nie jest
to tylko „mój środek placu”. Droga – ul. Parkowa która powstała, to dała babcia, która nie dostała
za nią nic, a sąsiedzi że się nie godzili to dostali odszkodowanie. Teraz jest taki zrobiony przez

Urząd Gminy Psary projekt, że musi się cofnąć (zjazd będzie od tyłu), zostanie zabrane ileś gruntu,
ale nie wiadomo dlaczego sąsiedzi nie mogą dojeżdżać swoją drogą do swoich posesji.
Mieszkanka zwróciła się o rozpatrzenie wniosku.
Odpowiedzi w tym temacie udzielił Pan Wójt informując, że projekt nowej drogi powstaje
już od dwóch lat i ostatecznie w bieżącym roku udało się uzyskać pozwolenie na budowę. Taki jest
stan faktyczny, że pomiędzy zabudowaniami, które należą do Pani przebiega droga. Nie jest to
ścieżka, tylko droga publiczna, której gmina jest właścicielem. Droga przecina nieruchomość, po
jednej stronie znajdują się zabudowania a po drugiej dom.
Taki problem został dostrzeżony bardzo dawno temu i prowadzone były rozmowy co do wykonania
nowej drogi w tym terenie, który będzie omijał Pani zabudowania w taki sposób, żeby te
uciążliwości minimalizować i docelowo, żeby w ogóle ta droga publiczna była w nowym przebiegu
(od północy). Jest to zadanie nie tanie już na etapie samego projektowania (ponad 100 tys. zł) i na
zlecenie gminy projektant drogowy przygotował projekt drogowy. Projektant działał w procedurze
ZRiD i dołożył on wszelkich starań, by zajęty teren był terenem niezbędnym pod budowę drogi.
Pani kwestionuje sam podział, zakres tego podziału. Przebieg drogi został wyznaczony nie przez
gminę, czy urzędników gminy tylko przez uprawnionego projektanta.
Pan Wójt dodał, iż w tej chwili jesteśmy po uzyskaniu „pozwolenia na budowę”, gmina jest
właścicielem nowej nieruchomości. Kwestionowanie tego podziału w tym momencie nie może być
skuteczne, podział praktycznie został dokonany.
Na przyszłość jest pole do dyskusji, aby wyeliminować ruch spomiędzy zabudowań i przenieść po
wybudowaniu nowej drogi ruch na nowy trakt.
Głos zabrała Pani ……….. która oznajmiła, że nie cofnie się, aby dojść tą drogą, tylko dalej
będzie dochodzić do ul. Parkowej. Zjazd do budynku gospodarczego nie jest potrzebny.
Działki budowlane będą później niekształtne. Decyzja została zaskarżona do Wojewody Śląskiego.
Przewodniczący Rady oznajmił, iż projektant tak zaprojektował drogę, by było dobrze.

Pkt.11– Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jacenty Kubica słowami:
„Zamykam XXXVI Sesję Rady Gminy Psary”
zakończył obrady.

Przewodniczący Rady Gminy Psary
Jacenty Kubica

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha

