
PROTOKÓŁ Nr IX/11

z  IX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 sierpnia 2011 roku w sali 
konferencyjnej w Urzędzie Gminy  Przystajń.

Czas trwania sesji:  13.00  -  19.00

W sesji uczestniczyło 15 radnych (lista obecności w załączeniu).
Sesji przewodniczyła przewodnicząca Rady Gminy Przystajń – Henryka Kapuścik.

Ponadto w sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy                                             - Andrzej Kucharczyk
- Sekretarz Gminy                                      - Bogusław Leszczyński
- Sołtysi                                                      - według załączonej listy obecności

P o r z ą d e k   o b r a d :

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie  prawomocności obrad.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności komisji problemowych Rady Gminy.

7. Informacja na temat realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w 
Kuźnicy Starej – etap V (podinsp. A. Zabawa)

8. Informacja o realizacji Programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi 
(podinsp. A. Mrozek)

9. Ocena realizacji i aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy (p. Wójt)
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zajęcia stanowiska dotyczącego utworzenia w Gminie Przystajń punktu Powiatowego Urzędu 
Pracy dla bezrobotnych (Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy  
Przystajń)

2) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń, 
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania 
planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego (p.  
Skarbnik)

3) zmiany w budżecie Gminy Przystajń na 2011 r. (p. Skarbnik)
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń (p. Skarbnik)

11. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych.

12. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia. 
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A d  1
Otwarcia  sesji  dokonała  przewodnicząca  Rady  Gminy  Przystajń,  Henryka  Kapuścik.  Powitała 
wszystkich obecnych na sali. 

A d  2
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad – na sali obecnych jest 14 radnych.

A d  3
Przewodnicząca przedstawiła radnym propozycję porządku obrad. Zaproponowała wprowadzenie w 
punkcie 10 dwóch projektów uchwał jako podpunkt 2 i 3. Wiceprzewodniczący Rady – radny J. Sas 
złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako punktu 11 dyskusji na temat pomocy dla 
mieszkańców Gminy w sytuacjach  losowych.  Przewodnicząca  Rady zarządziła  głosowanie  nad 
wprowadzeniem do porządku obrad pkt. 11 – został przyjęty jednogłośnie. Przewodnicząca Rady 
zarządziła głosowanie nad porządkiem obrad z wprowadzonymi zmianami – przyjęty jednogłośnie.

A d  4
Przewodnicząca zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji bez czytania. Protokół 
został przyjęty jednogłośnie ( za - 14 radnych).

A d  5
Do obradujących dołączył 15 radny. 
Wójt odczytał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Poinformował, że w 
Urzędzie trwa kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej. Poinformował również, że 
w sprawie inwestycji na boisku przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim proponuje, żeby 
wykonać tę inwestycję w następnym roku. Pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu nie udało się 
wyłonić  wykonawcy,  który  wykonałby  inwestycję  za  środki  przewidziane  na  ten  cel.  Aby  ją 
zakończyć niezbędne jest sianie trawy. W związku z tym jest zagrożenie, że w roku bieżącym nie 
uda  się  tego wykonać przed zimą.  Obecnie  środki  na tę  inwestycję  są  zamrożone ale  uchwałą 
można je zwolnić. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że szkoda iż dzieci będą mogły skorzystać z 
boiska dopiero rok później, ale jest to lepsze rozwiązanie niż nieefektywne wykorzystanie środków.
Na pytanie radnych dot. oferty, która wpłynęła  na wykonanie układu glikolowego w Zespole Szkół 
poinformował, że wpłynęła oferta na kwotę 52 tyś zł, natomiast zabezpieczono środki na ten cel w 
wysokości 31 tyś zł.
Radny J. Sas zapytał, czy w szkole będzie cieplej oraz jak będzie się kształtowało zużycie opału.
Wójt poinformował, że wykonawca zwróci koszty przerabiania instalacji. Natomiast zużycie może 
wzrosnąć nawet o 50 %.
Radny J. Leśniak zauważył, że wydajność kotłów łatwo jest podnieść, warto byłoby natomiast aby 
popracowano nad ich sprawnością.
Radny M. Jelonek zapytał o gwarancję po przeróbkach.
Dyr. GZOS poinformowała, że po zakończeniu prac można zażądać gwarancji.
Sołys D. Kulej zapytał o przetarg na chodnik na ul. Krótkiej. Wójt poinformował, że w związku z 
kontrolą RIO zostało to przesunięte w czasie.
Radny J. Sas zapytał o zakręt w Stanach, ul.  Galińskie, o złagodzeniu którego dyskutowano na 
poprzedniej sesji.
Wójt poinformował, że zostanie wykonany podczas realizacji ul. Galińskie.
Radny E. Chamela stwierdził, że remont dróg gminnych nie został w ogóle wykonany. Wyrównano 
je tylko równiarką i tak pozostawiono, np. w Sachalinie.
Wójt  poinformował,  że  wyrównano  tam  drogę  i  nawieziono  frez,  więc  remont  został 
przeprowadzony.
Przewodnicząca  Rady  przerwała  stwierdzając,  że  temat  ten  nie  dotyczy  sprawozdania  Wójta. 
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Zostanie poruszony przy okazji omawiania sprawozdania półrocznego z wykonania budżetu.
Radny J. Chrzęstek poinformował, że na Węzince nie zostały wykonane żadne remonty dróg.
Wójt potwierdził, stało się tak ponieważ nie starczyło już darmowego kruszywa a równiarka tam 
nie pracowała. 
Radny J. Leśniak zaproponował, aby zgromadzić gdzieś na terenie Gminy pewną ilość materiału, 
którą można by wykorzystać, gdy będzie taka potrzeba, na drobne remonty we własnym zakresie.

Ad 6
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odczytał protokół z posiedzenia komisji które 
odbyło się 23 sierpnia.
Przewodnicząca Rady w nawiązaniu do protokołu stwierdziła, że rozpoczyna się nowy rok szkolny 
a schody wejściowe do budynku Zespołu Szkół nie są nawet w całości skute. 
Wójt poinformował, że środki na wykonanie schodów nie zostały przewidziane w budżecie. Byłaby 
możliwość przesunięcia środków zarządzeniem, ale zostały zamrożone, aby można było ogłosić 
przetarg na boisko w Borze Zajacińskim. Dopiero po przetargu, gdy okazało się że nie ma ofert, 
które byłyby do przyjęcia,  jest  możliwość odsunięcia realizacji  zadania w czasie  i  przesunięcia 
środków, a wcześniej nie przedstawiono żadnych propozycji skąd przesunąć na ten cel pieniądze. 
Dyrektor Zespołu Szkół T. Kmieć poinformował, że jest już wykonawca, zabezpieczone są środki a 
zgodnie z prawem można schody wykonać w trakcie roku szkolnego. Kostka jest już przywieziona 
ale Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia ją skrytykowała. Zaproponował aby któryś z członków 
Komisji wziął udział w wyborze kostki na wykonanie schodów.
Radny M. Kluba podsumował, że wykonanie tych schodów to mała rzecz, wstyd że nie została 
załatwiona przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Radny M. Jelonek zapytał, co Dyrektor zrobił od lutego w sprawie schodów. W opinii publicznej 
panuje przekonanie, że schody nie zostały zrobione przez radnych. 
Przewodnicząca Rady zapytała dlaczego palacze nie skuli starych schodów w trakcie wakacji?
Dyrektor  odpowiedział,  że  nikt  nie  weźmie  na  siebie  odpowiedzialności  za  takie  wykonanie 
schodów.
Przewodnicząca Rady zapytała co będzie dalej z klasami drugimi gimnazjum. Obecnie liczą one 20, 
26 i 27 uczniów. W momencie składania arkuszy organizacyjnych na pewno wiedziano już że kilku 
uczniów będzie  musiało  powtórzyć  klasę  pierwszą.  Gdyby odpowiednio  przeniesiono  uczniów 
można by zaoszczędzić 10 godzin tygodniowo. Ten stan rzeczy będzie powodował skutki finansowe 
przez dwa kolejne lata.
Dyrektor poinformował, że na przeniesienie uczniów potrzebna jest zgoda rodziców.
Przewodnicząca  Rady  stwierdziła,  że  gdy  chodziło  o  wychowawstwo  klasy  pierwszej  szkoły 
podstawowej, gdy w tej sprawie przyszli na sesję rodzice, ich zdanie dla Dyrektora nie było ważne.
Dyrektor oświadczył, że na inne załatwienie tamtej sprawy nie pozwolił art 16 Karty Nauczyciela. 
Przewodnicząca  Rady  zaoponowała  stwierdzając,  że  jest  jeszcze  art  22  Karty  Nauczyciela. 
Zwiększyła się ilość godzin w klasach pierwszych gimnazjum, można było trochę zaoszczędzić 
dzięki odpowiedniemu podziałowi klas drugich.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy w związku z naborem na wakaty i zastępstwa zawiadomiono o 
tym osoby, które składały podania o pracę do Zespołu Szkół.
Dyrektor poinformował, że oferty umieszczane są na stronie Kuratorium Oświaty, zgłaszane są do 
Powiatowego Urzędu Pracy i dodatkowo informowane są osoby które składały podania. Radny E. 
Chamela stwierdził, że zna osoby które składały podanie i wie ze nie zostały powiadomione.
Przewodnicząca Rady zapytała jaki będzie dalszy los schodów. Radzie zależy przede wszystkim na 
tym aby były one trwałe. 
Wójt  poinformował,  że  widział  wykonane  w  instytucji  publicznej  schody z  kostki  którą  teraz 
proponuje  Dyrektor,  a  za  którymi  optował  od  samego  początku,  prezentowały się  dobrze.  Jest 
zdania że zapewniają większe bezpieczeństwo niż schody granitowe, które są bardzo śliskie zimą. 
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Nie rozumie dlaczego Komisja Oświaty tak negatywnie oceniła  jakość przywiezionej kostki. W 
chwili obecnej Dyrektor dysponuje kwotą 5,5 tyś zł i do niego należy podjęcie decyzji z czego je 
wykonać. Chciał to przedyskutować na poprzedniej sesji z radnymi, ale usłyszał tylko tyle, że jest  
to w gestii Dyrektora i to on ma się tym zająć.
Radny J. Sas zapytał, dlaczego Przedszkole w Przystajni pracowało tylko 3 tygodnie w miesiącu 
lipcu? Pracownicy mają dużo godzin do odrobienia. Poprosił o przygotowanie informacji z czego 
wyniknął  tak  krótki  okres  pracy  przedszkola.  Poprosił  o  podjęcie  tego  tematu  przez  Komisję 
Oświaty.
Dyr. GZOS wyjaśniła, że taki okres wyniknął z rozpisanych urlopów i zaplanowanych remontów, 
podczas których miały być używane farby olejne,  możliwe że doszły do tego jakieś zwolnienia 
chorobowe.
Radny A. Tomziński w związku z uzyskanymi informacjami zapytał Dyrektora czy prawdą jest, że 
jeden z palaczy nie może dźwigać. Jeśli tak jest, to nie powinien zostać przez lekarza dopuszczony 
do takiej pracy.
Dyrektor poinformował, że ten pracownik już jest na rencie.
Radny  M.  Kwaśny  poruszył  sprawę  gołębnika  sąsiadującego  z  placem  zabaw  Przedszkola  w 
Podłężu Szlacheckim.
Wójt  wyjaśnił,  że  jest  to  stan zastany w stosunku do obecnej  p.  Dyrektor.  Poprzedni  Dyrektor 
Przedszkola dopuścił aby w ten sposób obudować plac zabaw. Jeśli przedszkole było kontrolowane 
przez SANEPID i nie wniesiono zastrzeżeń co do takiego usytuowania placu zabaw a postawiono 
jedynie warunek, aby przed wejściem dzieci plac był sprzątany z piór i odchodów ptaków, to można 
przypuszczać,  że  wszystko  jest  w  porządku.  Nie  ustalono,  który  ze  współwłaścicieli  ma 
dysponować  którą  częścią  placu.  Można  jedynie  sprawdzić,  czy  przedszkole  dysponuje 
odpowiednią powierzchnią placu zabaw. 
W  związku  z  rozpoczynającym  się  rokiem  szkolnym  Przewodnicząca  Rady  złożyła 
przedstawicielom oświaty życzenia skutecznej i owocnej pracy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Kwaśny odczytał protokół z posiedzenia Komisji, które 
miało miejsce 11 sierpnia br. 
W nawiązaniu  do  protokołu  radny  J.  Leśniak  zapytał  czy  będzie  jeden  przetarg  na  opał  dla 
gminnych  jednostek  organizacyjnych.  Dyr.  GZOS  A.  Piśniak  poinformowała,  że  jednym 
przetargiem  zostaną  objęte  te  jednostki,  które  kupują  opał  tego  samego  typu.  Radny  J.  Sas 
przypomniał, że należy poinformować miejscowych dostawców o przetargu.

Ad 7
Informację na temat realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy 
Starej  – etap V przedstawiła podinspektor A. Zabawa. Poinformowała,  że 3 sierpnia rozpoczęto 
prace, zrealizowano 300 mb kolektora głównego. Na bieżąco wpływają podania mieszkańców o 
przyłączenie do kanalizacji. W związku z pismem skierowanym do Rady przez mieszkańców ul. 
Kolejowej w sprawie przyłącza do działek nr 284 i 285 pracownik poinformował, że wielokrotnie 
rozmawiał  w  tej  sprawie  z  wnioskodawcami,  jeśli  tylko  będzie  to  możliwe  działki  te  zostaną 
podłączone do kanalizacji.
Wójt poinformował, że każde podanie, które niesie ze sobą dodatkowe koszty należy wnikliwie 
rozpatrzeć. Jeśli tylko wykonanie przyłącza jest fizycznie możliwe, co ustala się z wykonawcą, to 
można dalej  dyskutować nad sprawą. Zazwyczaj w pożyczkach tego typu, jak ta zaciągnięta na 
kanalizację, część jest umarzana na wykonanie zadania z zakresu ochrony środowiska. Może uda 
się dodatkowe przyłącza wykonać w ramach takiego umorzenia. 
Przewodnicząca Rady przypomniała, że poprzednia Rada Gminy nie wyraziła zgody na podłączenie 
mieszkańców  tzw.  hałd  w  Kuźnicy  Starej  do  kanalizacji.  Wnioskują  oni  o  podłączenie  do 
kanalizacji podczas realizacji tego etapu. Podinsp. A. Zabawa poinformowała, że jest to odcinek 
nieekonomiczny i nie będzie realizowany.
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Radny A. Biernacki zwrócił uwagę, że nowo powstałe budynki, które nie istniały podczas tworzenia 
projektu a których właściciele złożyli podanie powinny być podłączone do kanalizacji.
Podinsp. A. Zabawa zaznaczyła, że podłączeni mogą być tylko ci mieszkańcy, którzy wyrazili na to 
zgodę. Na ul. Kolejowej 2 właścicieli budynków nie wyraziło zgody na podłączenie do kanalizacji, 
a na ul. Targowej 1 właściciel. 
Radny  J.  Leśniak  zaproponował,  żeby  przy  działkach  niezabudowanych  montować  trójniki  z 
zaślepkami, umożliwi to w przyszłości łatwiejsze podłączenie nowych budynków.
Wójt stwierdził, że można to praktykować o ile inspektor nadzoru i wykonawca wyrażą zgodę.
Podinsp. A. Zabawa poinformowała, że nie jest to praktykowane. Właściciel budynku otrzymuje w 
warunkach zabudowy odpowiednią informację, wykonuje projekt i na własny koszt się przyłącza.
Radny A. Biernacki stwierdził, że w przypadku mieszkańców, których budynek jest oddalony 30 m 
od nitki kanalizacji, a w warunkach zabudowy uzyskali informację, że mają możliwość podłączenia 
się, Gmina powinna się przychylić do ich podania.
Podinsp. A. Zabawa poinformowała, że budynki położone zbyt nisko lub stwarzające inne problemy 
z podłączeniem nie były ujmowane w projekcie. Planuje się to rozważyć w późniejszym terminie. 
Do 20% można przekroczyć planowaną ilość podłączeń.
Wójt  poinformował,  że  wszystkie  trudne  przypadki  oraz  generujące  dodatkowe koszty zostaną 
Radzie przedstawione aby mogła się w tej sprawie wypowiedzieć. Umorzenie jest możliwe dopiero 
po wykonaniu 100% przykanalików, więc te sprawy będą rozważane dopiero pod koniec realizacji 
inwestycji.
Radny E. Chamela zapytał, gdzie jest wywożona ziemia z wykopów. Powinna zostać nawieziona 
koło boiska.
Podinsp.  A.  Zabawa  poinformowała,  że  w  chwili  obecnej  wykopywana  jest  głównie  glina, 
wywożona  jest  do  wyrobiska  koło  żwirowni.  Wójt  zapewnił,  że  ziemia  na  teren  koło  boiska 
zostanie  nawieziona,  w  tej  chwili  wykopywana  jest  ziemia  zbyt  słabej  jakości,  poza  tym  jej 
składowanie koło boiska stwarzałoby zbyt wiele utrudnień.
Radny J.  Leśniak zaproponował,  aby mieszkańcom którzy nie  mają możliwości podłączenia do 
kanalizacji  zaproponować jakąś alternatywę. Może udałoby się  wejść w projekt unijny budowy 
oczyszczalni przydomowych. 
Podinsp. A. Zabawa poinformowała, że ograniczenia niesie ze sobą zaliczenie terenu do spływu 
wód jurajskich.  Jeśli  chodzi  o  Gminę Przystajń  to  większość  terenu zaliczana  do  tego spływu 
pokrywa się z zasięgiem kanalizacji.  Poza tym zaliczana jest  niewielka część sołectw Brzeziny, 
Wrzosy i Stany.
Radny M. Zabawa poprosił o przygotowanie informacji na jakich terenach możliwe jest obecnie 
budowanie szamb ekologicznych.
Radny M. Jelonek poprosił o przygotowanie informacji, czy jest możliwość stworzenia jakiegoś 
funduszu dotującego przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Wójt poinformował, że w czasie gdy Gmina dotowała przydomowe oczyszczalnie powstało ich 25, 
z tego 12 było dotowanych.

Ad 8
Informację o realizacji Programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi przedstawiła 
podinsp. A. Mrozek. Informacja w załączeniu do protokołu.

Ad 9
Ocenę realizacji i aktualizację Strategii Rozwoju Gminy przedstawił Wójt. 
W  związku  z  przedstawionymi  informacjami  radny  J.  Sas  zapytał,  czy  tańszy  jest  wywóz 
recyklingu. Wójt odpowiedział, że odbiór odpadów jeśli chodzi o mieszkańców  jest obecnie tańszy, 
natomiast na odbiór odpadów z recyklingu jest cena wynegocjowana.
Radny M. Zabawa zauważył, że coraz więcej zadań w zakresie komunalki spada na gminy. W tej 
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sytuacji utworzenie przedsiębiorstwa komunalnego jest nieodzowne.
W  związku  z  przedstawioną  informacją  dotyczącą  mieszkań  socjalnych  stwierdzono,  że  na 
wspólnym  posiedzeniu  komisji  stałych  Rady  Gminy  należałoby  dokonać  aktualizacji  Strategi 
Rozwoju Gminy.
Radny M.  Zabawa zapytał,  jak  wygląda  sprawa wodomierza  na  granicy z  Gminą Panki.  Wójt 
poinformował, że pracownik zajmujący się wodociągiem ma tę sprawę rozpoznać i doprowadzić do 
realizacji. 
Radny A. Biernacki zapytał, na jakiej podstawie Gmina Przystajń realizuje zadanie własne Gminy 
Panki, którym jest przecież zaopatrywanie mieszkańców w wodę. 
Wójt poinformował, że jest to stan zastany. 
Radny  J.  Leśniak  stwierdził,  że  woda  w  Przystajni  nie  jest  wysokiej  jakości.  Podawane  są 
informacje,  że nie powinno się jej  podawać niemowlętom i dzieciom.  Wójt wyjaśnił,  że są to 
komunikaty podawane  okresowo,  w związku  z  podniesieniem się  poziomu azotanów.  Woda  w 
Naszej Gminie nie jest złej jakości, jest natomiast stosunkowo tania.
Mieszkanka  Gminy  p.  Labus-Stankiewicz  zapytała  co  oznacza  zapis  Strategii  mówiący  o 
racjonalizacji  opłat  i  podatków.  Wójt  wyjaśnił,  że  co  roku  stawki  są  poddawane  dyskusji  i 
podejmowane są nowe uchwały podatkowe przez Radę Gminy.

Ad 10
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1. zajęcia stanowiska dotyczącego utworzenia w Gminie Przystajń punktu Powiatowego  
Urzędu Pracy dla bezrobotnych. 
Przewodnicząca  Rady  poinformowała,  że  Komisja  Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  podjęła 
uchwałę  nr  V/2/11  w  sprawie  wystąpienia  do  Rady  Gminy  Przystajń  z  inicjatywą 
uchwałodawczą  dotyczącą  zajęcia  stanowiska  w  sprawie  utworzenia  w  Gminie  Przystajń 
punktu Powiatowego Urzędu Pracy dla bezrobotnych.  Projekt uchwały stanowiącej załącznik 
do tej uchwały został wprowadzony do porządku obrad. W międzyczasie uzyskano jednak 
informację, że podobny punkt w Pankach ma bardzo ograniczony zakres działania, nie ma 
możliwości w takim punkcie uruchomić np. podpisywania się bezrobotnych. W związku z 
tym zaproponowała aby wycofać ten projekt z porządku obrad a zobowiązać Wójta Gminy 
Przystajń  do  podjęcia  próby rozszerzenia  zakresu  działania  punktu  w Pankach na  Gminę 
Przystajń. Poddała propozycję usunięcia tego punktu z porządku obrad pod głosowanie: za 
13, wstrzymało się 2.

2. przystąpienia Gminy Przystajń do realizacji  projektu systemowego pt. „Indywidualnie  
znaczy  lepiej”  w  ramach  Priorytetu  IX,  Działanie  9.1,  Poddziałanie  9.1.2  Programu  
Operacyjnego Kapitał Ludzki
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekt został przedstawiony na posiedzeniu 
Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, Komisja zaopiniowała go pozytywnie. 

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr IX/54/11 w sprawie   przystąpienia Gminy 
Przystajń  do  realizacji  projektu  systemowego  pt.  „Indywidualnie  znaczy  lepiej”  w 
ramach  Priorytetu  IX,  Działanie  9.1,  Poddziałanie  9.1.2  Programu  Operacyjnego 
Kapitał Ludzki jednogłośnie (15 za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

3. powołania zespołu do spraw wyboru ławników
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekt został przedstawiony na posiedzeniu 
Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia i został zaopiniowany pozytywnie; do pracy w zespole 
zaproponowano:

- na przewodniczącego – radnego A. Biernackiego

6



- na sekretarza – radnego M. Kluba

- na członka – radnego A. Tomzinskiego

Przewodnicząca  zapytała  czy  są  inni  kandydaci  do  pracy zespołu.  Nie  zgłoszono  innych 
kandydatur.  
Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr IX/54/11 w sprawie  powołania zespołu do 
spraw wyboru ławników większością  głosów  (12 za,  3 wstrzymujące się) w głosowaniu 
jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali radni:A. Biernacki,  E. Chamela, J. Chrzęstek, M. Jelonek, H. Kapuścik, M.  
Kwaśny,  J. Sas, D. Sendal, B. Szymanek, W. Woźny, M. Zabawa, K. Wiecha-Zając .
Wstrzymali się: A. Biernacki, M. Kluba,  A. Tomziński.
4. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń,  
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania  
planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego 
Skarbnik Gminy poinformowała, że przystępując do sporządzenia sprawozdania z wykonania 
budżetu  za  I  półrocze  2011  roku  szukała  uregulowań  dotyczących  strony  formalnej 
sprawozdania  i  ich  nie  odnalazła,  nie  zostały  one  opracowane  i  przyjęte.  W związku  z 
powyższym  opracowała  projekt  uchwały  określający  jak  sprawozdanie  takie  powinno 
wyglądać. Radny A. Biernacki zauważył, że projekt uchwały nie przewiduje ujmowania w 
sprawozdaniu wykonania zadań w ramach funduszu sołeckiego. P. Skarbnik stwierdziła, że 
może taką informację przygotować jeśli życzą sobie tego radni. Ustalono, że zostanie ona 
zaprezentowana na kolejnej sesji. 

Rada Gminy Przystajń  podjęła  uchwałę  nr IX/55/11 w sprawie  określenia  zakresu i 
formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń, kształtowaniu się 
wieloletniej  prognozy  finansowej  oraz  informacji  o  przebiegu  wykonania  planu 
finansowego  samorządowych  instytucji  kultury  za  I  półrocze  roku  budżetowego 
jednogłośnie (15 za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

5. zmiany w budżecie Gminy Przystajń na 2011 r. 
Skarbnik  Gminy  omówiła  przekazany  radnym  projekt  uchwały.  Przedstawiła  również 
autopoprawkę Wójta do tego projektu. Autopoprawka zakłada zasilenie działu 750 rozdział 
75023 § 4270 Zakup usług remontowych kwotą 12 tyś zł pochodzącą z wycofania środków 
zabezpieczonych na budowę boisk w Borze Zajacińskim. Powyższa kwota miałaby zostać 
wykorzystana  na  wykonanie  remontu  przeciekającego  dachu  na  budynku  Urzędu  Gminy. 
Radni zgodzili się co do tego, że należy to zrealizować zanim nastąpią jakieś zniszczenia, 
ponieważ wtedy koszt będzie wyższy.

 Przystąpiono do głosowania wersji projektu z naniesioną autopoprawką.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  IX/56/11 w  sprawie  zmiany  w  budżecie 
Gminy Przystajń na 2011 r. jednogłośnie (15 za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie 
ręki.

         6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń 
         Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że każda zmiana budżetu 

wprowadzana uchwałą pociąga za sobą zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej, którą 
również trzeba przyjąć uchwałą.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  IX/55/11 w  sprawie  zmiany  zmiany  
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń jednogłośnie (15 za) w głosowaniu 
jawnym przez podniesienie ręki.

Ad 11 i 12
Radny M. Zabawa zaproponował, aby Rada Gminy przemyślała upamiętnienie zmarłego Wiesława 
Dryndy poprzez nazwanie jego imieniem strażnicy OSP.
Radny J. Sas przedstawił koncepcję opracowania pomocy dla mieszkańców poszkodowanych w 
zdarzeniach losowych. Stwierdził, że jeśli chodzi o klęski żywiołowe zwykle w telewizji ogłaszana 
jest  natychmiastowa pomoc dla  poszkodowanych.  W rzeczywistości  trwa to jakiś czas  a  osoby 
potrzebujące pomocy są jej w tym najtrudniejszym początkowym okresie pozbawione. Są również 
sytuacje  indywidualne,  zdarzenia  losowe,  które  dotykają  pojedyncze  rodziny,  zdarza  się  że  nie 
kwalifikują się one do pomocy ze strony państwa. Taka sytuacja miała miejsce w Gminie w tym 
roku, gdy mieszkańcowi podczas nawałnicy spaliła się stodoła w wyniku uderzenia pioruna. Nie 
otrzymał on pomocy ze strony państwa ponieważ był to budynek gospodarczy. GOPS odmawiając 
mu  zasiłku  celowego  do  6  tyś  zł,  który  otrzymali  poszkodowani  w  tej  nawałnicy  mieszkańcy 
łódzkiego  i  mazowieckiego,  argumentował  to  tym,  że  było  to  zdarzenie  pojedyncze.  Jest  to 
nieprawda,  ponieważ zasiłek  ten  nie  należał  mu się  dlatego,  ponieważ zdarzenie  nie  dotyczyło 
budynku mieszkalnego tylko gospodarczego. W związku z powyższym proponuje aby Rada Gminy 
uchwałą  utworzyła  fundusz  pomocy  dla  osób  poszkodowanych  w  zdarzeniach  losowych,  w 
wysokości np. 20 tyś zł. Pomoc wypłacana byłaby szybko, a kiedy byłoby to możliwe występowano 
by o zwrot środków do Wojewody. Pomoc, którą proponuje, nie dotyczyłaby zdarzeń zawinionych 
przez właściciela, co łatwo ustalić na podstawie protokołu PSP.
Sekretarz  Gminy  przypomniał,  że  rolnicy  mają  obowiązek  ubezpieczenia  budynków 
gospodarczych, gdyby mieszkaniec wywiązał się z tego obowiązku nie byłoby dzisiaj problemu. 
Zastępca  Dyrektora  GOPS w Przystajni,  p.  M.  Kochel  wyjaśniła,  że  po  przyjęciu  wniosku od 
poszkodowanego mieszkańca GOPS przeprowadził wywiad i udzielił pomocy jaka była możliwa. 
Wystosowano również w tej sprawie zapytanie do Urzędu Wojewódzkiego. Odczytała pismo, które 
wystosował  GOPS  oraz  odpowiedź  z  Urzędu  Wojewódzkiego.  Jej  zdaniem  odpowiedź  w  tej 
sprawie potwierdza słuszność zajętego przez GOPS stanowiska. Poza tym mieszkaniec powinien 
ubezpieczyć swój budynek gospodarczy. Mieszkaniec uzyskał z GOPSu taką pomoc jakiej można 
mu było udzielić w ramach posiadanych środków. Jeśli  tylko środki zaplanowane dla GOPS w 
uchwale budżetowej  będą większe to i  udzielana pomoc będzie mogła być większa.  W ramach 
bieżących środków nie ma możliwości przyznawania większej pomocy. 
Radny  J.  Sas  poinformował,  że  rozmawiał  w  tej  sprawie  z  kompetentnymi  osobami,  które 
poinformowały go, że pomoc o którą wnioskował mieszkaniec nie należała się dlatego, że zdarzenie 
dotyczyło  budynku  gospodarczego,  a  zapytanie  do  Urzędu  Wojewódzkiego  zostało  źle 
sformułowane.
Sekretarz  Gminy  poinformował,  że  GOPS  ma  prawo  i  obowiązek  udzielać  mieszkańcom 
poszkodowanym  w  zdarzeniach  losowych  pomocy  w  formie  zasiłków  celowych.  Nie  trzeba 
tworzyć żadnych dodatkowych funduszy, wystarczy zagwarantować środki uchwałą Rady.
Przewodnicząca  Rady zaproponowała,  aby sprawą  tą  zajęła  się  Komisja  Budżetu,  Rolnictwa  i 
Infrastruktury i ewentualnie przygotowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że:
1. skierowane  zostało  zgodnie  z  wolą  Rady  pismo  do  Śląskiej  Izby  Rolniczej  w  sprawie 

procedur ubiegania się o dofinansowanie zakupu wapna. Nie otrzymano jeszcze odpowiedzi.
2. wpłynęły  dwa  wnioski  do  budżetu.  Pierwszy  skierowała  Powiatowa  Komenda  Policji, 

zwraca się o zabezpieczenie w budżecie na rok następny kwoty 5 tyś zł na remont. Drugie 
otrzymała Rada od OSP Antonów-Kuźnica Nowa, w związku ze złożonym wnioskiem na 
strażnicę.  Wniosek  do  Urzędu  Marszałkowskiego  na  remont  i  wyposażenie  strażnicy 
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wiejskiej na 25 tyś zł został rozpatrzony pozytywnie, konieczny jest jednak wkład własny.
3. otrzymano pismo od Biblioteki  Ślaskiej  podsumowujące  działalność  Gminnej  Biblioteki 

Publicznej w Przystajni w 2010 roku
4. otrzymano pismo od Ministra Rolnictwa dotyczące przesłanej przez Radę Gminy Przystajń 

uchwały  w  sprawie  priorytetów  polskiej  prezydencji  w  Unii  Europejskiej,  z 
podziękowaniami za zainteresowanie i zajęcie stanowiska

5. otrzymano pismo od mieszkańców, którzy domagają się przywrócenia stanu faktycznego 
drogi  D-1100.  Sekretarz  zaproponował,  żeby  zaprosić  Naczelnika  Wydziału  Geodezji, 
Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Kłobucku na posiedzenie wspólne komisji 
stałych w celu wyjaśnienia tej sprawy.

Mieszkanka Gminy p. Labus-Stankiewicz zapytała:
– jak  wygląda  sprawa  zmiany  studium  uwarunkowań  oraz  planu  zagospodarowania 

przestrzennego,
– kiedy można się będzie zapoznać z wynikami kontroli RIO
– kiedy  zostanie  udzielona  odpowiedź  42  mieszkańcom  Gminy,  którzy  wnioskowali  w 

sprawie  podatku  od  „pozostałych  gruntów”,  ponieważ  nie  uważa  za  odpowiedź 
otrzymanego  wyciągu  z  przepisów.  W  tej  sprawie  występują  kwestie  podmiotowe, 
przedmiotowe  i  mieszane,  które  należałoby  wyjaśnić.  Niestety  Radca  Prawny  zawsze 
opuszcza sesję zanim się ona zakończy.

Wójt poinformował, że nie otrzymano jeszcze protokołu z kontroli RIO.
Przewodnicząca  Rady  poinformowała,  że  Rada  jeszcze  w  tym  roku  zajmie  się  studium 
uwarunkowań oraz planem zagospodarowania przestrzennego, najprawdopodobniej na wspólnym 
posiedzeniu komisji stałych. Zaproponowała mieszkance skierowanie do radcy prawnego zapytania 
na piśmie w interesujących ją kwestiach. Odnośnie ostatniego pytania odpowiedź została udzielona, 
przykro że nie satysfakcjonuje ona mieszkańców gminy. 
Radna D. Sendal przekazała wniosek mieszkańca Kostrzyny – p. Ślusarczyka. Miał być wykonany 
mostek na wjeździe na jego posesję i do tej pory nie jest zrobiony. Mieszkaniec twierdzi, że to co  
zostało zrobione zapada się. 
Wójt poinformował, że jeśli mostek w drodze powiatowej jest niedrożny to sprawa ta powinna być 
przekazana  do  Powiatowego  Zarządu  Dróg.  Pracownik  zajmujący  się  drogami  skieruje  w  tej 
sprawie pismo.
Radny J.  Sas  poinformował,  że  należy  również  skierować  pismo  w sprawie  gałęzi  nad  drogą 
powiatową Kuźnica Nowa – Podłęże Szlacheckie, konieczne jest ich obcięcie. 
Radny  M.  Jelonek  zgłosił,  że  konieczne  jest  skierowanie  pisma  od  Rady  Gminy  do  powiatu 
lublinieckiego  w  sprawie  mostu  w  Niwkach.  Barierki  mostu  są  skorodowane  co  powoduje 
zagrożenie bezpieczeństwa osób przejeżdżających.
P. Wyleżałek, właścicielka działki w Dąbrowie poprosiła o wyjaśnienie jej, dlaczego podatek za 
działkę wzrósł o 550%.
Przewodnicząca Rady wyjaśniła,  że stawka podatku wzrosła o 3%. Tak duży wzrost opłaty jest 
związany  z  przeprowadzoną  przez  Starostwo  Powiatowe  modernizacją  ewidencji  gruntów  i 
budynków podczas której  zweryfikowano sposób użytkowania gruntów. Gdyby zmiana sposobu 
użytkowania  została  zgłoszona  przez  mieszkańca  do  Starostwa  Powiatowego  wcześniej,  to 
wcześniej opłata była by dużo wyższa. W związku z opóźnieniem w przekazywaniu danych przez 
Starostwo Powiatowe niektórzy mieszkańcy dopiero od tego roku płacą podatek w takiej wysokości 
jak  to  wynika  ze  sposobu  użytkowania  przez  nich  gruntu.  Pozostali  mieszkańcy,  nie  będący 
rolnikami, od dawna płacą tak wysoki podatek.
P. Wyleżałek poprosiła o udostępnienie Uchwały Nr II/6/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 grudnia 
2010 roku, zmieniającej uchwałę ustalającą stawki podatku ponieważ nie znalazła jej w BIP.
Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że zostanie to sprawdzone. Jeśli uchwały faktycznie nie ma 
to zostanie opublikowana w BIP.
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Przewodnicząca  Rady poinformowała,  że  w związku  z  naborem na  stanowisko  urzędnicze  ds. 
obsługi  organów  gminy  oraz  ochrony  przeciwpożarowej  Rada  może  wybrać  swojego 
przedstawiciela  do  pracy w tej  komisji  konkursowej.  Proponuje  radnego  Waldemara  Woźnego. 
Radny  wyraził  zgodę  na  pracę  w  komisji  konkursowej,  w  wyniku  głosowania  13  radnych 
opowiedziało się za tą kandydaturą, 1 wstrzymał się od głosu.
Radny J. Leśniak zgłosił wniosek mieszkańców ul. Bocznej w sprawie zamontowania dwóch opraw 
oświetleniowych na słupie nr 27/1. Sekretarz poinformował, że najprawdopodobniej konieczne w 
takiej sytuacji będzie sporządzenie dokumentacji.
Wójt poinformował, że w związku z wykonaniem przez Zarząd Dróg Wojewódzkich części rowu 
przy  ul.  Powstańców  Śląskich  pozostała  kwota  34  tyś  zł  na  rowy  melioracyjne  i 
przeciwpowodziowe.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady dokonała zamknięcia IX 
sesji Rady Gminy Przystajń.

   Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Agnieszka Janik    Henryka Kapuścik
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