
PROTOKÓŁ Nr X.2011

z X sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
29 września 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń.

Czas trwania sesji: 13.00 - 18.00.
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
- Skarbnik Gminy                  - Olga Gruca
- 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 w sprawie wykonanych i planowanych prac na ciekach wodnych i rowach 
melioracyjnych  w  gminie  Przystajń  –  (przedstawiciel  Śląskiego  Zarządu  Melioracji  
i Urządzeń Wodnych).
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej 
w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej – etap V. (p. Skarbnik)

2) zmiany w budżecie Gminy Przystajń na 2011 r. (p. Skarbnik)
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń. (p. Skarbnik)
4) zaciągnięcia  pożyczki  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony  Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w  Przystajni  ul.  Kolejowa  i  Kuźnicy  Starej  –  etap  V”  na  wyprzedzające 
finansowanie  działań  finansowanych  ze  środków  z  Unii  Europejskiej. 
(p. Skarbnik)

9. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy.
10. Informacja na temat realizacji budżetu gminy Przystajń w I półroczu 2011 roku.
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 8 dwóch projektów uchwał jako podpunkt 5 i 6. 

5) zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi ul. Polna w Przystajni. (p. Skarbnik)
6) zgłoszenia  kandydata  na  ławnika,  które  pozostawia  się  bez  dalszego  biegu. 

(Radny Adam  Biernacki – Przewodniczący zespołu ds. wyboru ławników).
Wójt przedstawił informację o ul. Polnej w Przystajni - o możliwości uzyskania dofinansowania 
na ten cel.
Przewodnicząca  Rady  Henryka  Kapuścik  zarządziła  głosowanie  nad  porządkiem  obrad 
z wprowadzonymi zmianami. Porządek  obrad został przyjęty jednogłośnie (za - 14 radnych).

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

A d 5
Wójt odczytał  sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Poinformował 
również o potrzebie dofinansowania remontu chodnika na ul. Krótkiej w Przystajni i ul. Szkolnej 
(od pasów znajdujących się przy Zespole Szkół w Przystajni). 20.000,00 zł byłoby z funduszu 
sołeckiego,  a  brakująca  reszta  z  budżetu  gminy,  czyli  ok.  10.000,00  zł.  Wójt  oczekuje 
stanowiska Rady Gminy. Co oni na ten temat sądzą. 
Radny Waldemar Woźny zapytał dlaczego tak późno wykonywane są te prace.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że lepiej, żeby to było zaplanowane w marcu, a nie teraz.
Radny Adam Biernacki poparł Przewodniczącą Rady.
Radny Jan Sas zapytał ile wyjdzie 1 m² tego chodnika.
Wójt poinformował, że na to pytanie odpowie po przerwie.
Radny Mariusz Kluba stwierdził, że cenę należy negocjować, ale robotę trzeba zrobić.
Radny Marek Zabawa zapytał czy te pieniądze, 10.000,00 zł mogą być wzięte z funduszu na 
2012 rok.
Sołtys Dariusz Kulej zapytał kto dopłacił do Kuźnicy Nowej.
Radny Jan Sas odpowiedział,  że dwa lata  fundusz sołecki plus inicjatywa mieszkańców plus 
reszta z budżetu gminy.
Sołtys Dariusz Kulej stwierdził, że mieszkańcy na wczorajszym zebraniu Sołectwa Przystajń nie 
podjęli  żadnej  inicjatywy  odnośnie  chodnika,  chociaż  zostało  im to  przedstawione.  Wybrali 
zrobienie rowu odwadniającego od P. Kały w kierunku rynku w Przystajni i  boiska do piłki 
plażowej przy GOKSiR w Przystajni. 
Radny  Waldemar  Woźny  poinformował,  że  jest  już  zrobione  700  m tego  rowu,  w  kwocie 
10,00 zł za 1mb.
Radny Marek Jelonek zapytał czy inne sołectwa też dostaną dofinansowanie, jeżeli teraz by to 
przeszło, czy to jest precedens. 
Wójt poinformował, że innym sołectwom również w miarę możliwości finansowych pomagamy.
Przewodnicząca Rady zapytała czy rada jest za wykonaniem całości zadania – remontu chodnika 
na ul. Krótkiej i odcinka ul. Szkolnej w Przystajni.
Większość  radnych  opowiedziała  się  za  wykonaniem  remontu  chodnika.  Do  obradujących 
dołączył 15 radny.
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Ad 6 
Przewodniczący Komisji  Budżetu,  Rolnictwa i  Infrastruktury Radny Marek Jelonek odczytał 
protokół z posiedzenia komisji, które odbyło się 08 września 2011 r. Powiedział, że odnośnie 
ul. Polnej w Przystajni nastąpiła zmiana o czym już wcześniej poinformował zebranych Wójt 
poprzez  wprowadzanie  zmian  w  porządku  obrad.  Wójt  powiedział,  że  dofinansowanie  jest 
pewne w 90 %, bo jesteśmy na liście Wojewódzkiej. Jeżeli nie udałoby się go dostać to kredytu 
również nie musimy brać. Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury Radny 
Marek Jelonek odczytał  również opinie  prawne o jakie ww. Komisja  zwróciła  się do Radcy 
Prawnego  odnośnie  zapytania  GOPS  w  Przystajni,  czy  rolnikowi  któremu  spłonęła  stodoła 
w wyniku uderzenia  pioruna należy się  pomoc  w formie  zasiłku  celowego w wysokości  do 
6.000,00  zł  oraz  czy  tego  typu  zdarzenie  losowe  uzasadnia  zgodnie  z  obowiązującymi 
uregulowaniami wystąpienie przez GOPS w Przystajni z zapotrzebowaniem do budżetu państwa. 
Odpowiedź Radcy Prawnego jest taka, że jeżeli zdarzenie uderzenia pioruna wystąpiło w wyniku 
działań  nawałnicy i  wyładowań  atmosferycznych,  zdarzenie  to  przyniosło  znaczne  straty dla 
rolnika to może należeć mu się zasiłek celowy. Art. 40 pkt. 1 ustawy w dnia 12 marca 2004 r. 
o  pomocy  społecznej  stanowi,  iż  zasiłek  celowy może  być  przyznany  również  osobie  albo 
rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. To Dyrektor GOPS w Przystajni 
powinien udzielić pomocy w formie zasiłku celowego ze środków własnych. Nie ma podstaw 
prawnych do wystąpienia z zapotrzebowaniem do budżetu państwa. Na pytanie czy Rada Gminy 
może  zabezpieczyć  uchwałą  środki,  np.  w  formie  funduszu,  na  pomoc  mieszkańcom 
poszkodowanym  w  zdarzeniach  losowych  odpowiedź  jest  następująca:  nie  ma  możliwości 
powołania  funduszu celowego  przez  jednostkę  samorządu  terytorialnego.  W obecnym stanie 
prawnym rezerwy celowe tworzone są wyłącznie dla celów wskazanych w art. 222 ust. 2 ustawy 
o  finansach  publicznych,  w  związku  z  czym  dla  zabezpieczenia  środków  na  pomoc  dla 
poszkodowanych  losowo  wykorzystać  należy  rezerwę  ogólną  i  środki  z  klasyfikacji 
szczegółowej budżetu gminy.
        Radny Mariusz Kluba zapytał odnośnie rowów melioracyjnych, które zostały wybrane do 
zrobienia. Jakimi kryteriami kierowała się komisja przy wyborze tych rowów.
Radny Jan Sas odpowiedział,  że nie trzeba wybierać osób trzecich,  czyli  melioranta. On sam 
namawiał  do  tego  Wójta,  żeby  to  sołtys,  radny  i  pracownik  gminy  dopilnował  tego,  a  nie 
meliorant, który rów ma być zrobiony.
Radny Edward Chamela zapytał o 30.000,00 zł  jakie zostały z ulicy Powstańców Śląskich.
Radny Mariusz Kluba zapytał czy rów na ulicy Powstańców Śląskich jest skończony.
Wójt  odpowiedział,  że  rów jest  odtworzony,  jedynie  pozostało  faszynowanie  i  10.000,00 zł 
pozostało na ten cel. Na chwilę obecną to Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury wybiera, 
który rów ma być zrobiony. Kryteria przedstawiał każdy przedstawiciel sołectwa. Niestety tych 
przedstawicieli  było tylko 4. Radna Danuta Sendal mimo, iż nie należy do Komisji Budżetu, 
Rolnictwa i Infrastruktury to uczestniczyła w niej. 
Radny Waldemar Woźny powiedział, że jest bardzo zadowolony z rowu na ul. Częstochowskiej. 
Radny Mariusz Kluba stwierdził, że rów między ul. Szkolną, a ul. Powstańców Śląskich trzeba 
czyścić co roku. 
Radny  Marek  Zabawa  powiedział,  że  rowy  powinny  być  czyszczone  wszędzie  nie  tylko 
w Przystajni.
Radny  Jan  Sas  zapytał  Radnego  Mariusza  Klubę  co  zrobił  odnośnie  rowu  na  ul.  Szkolnej 
w kwocie 13.000,00 zł. 
Radny Mariusz Kluba stwierdził, że on się na tym nie zna.
Przewodnicząca  Rady  zapytała  odnośnie  wniosków  z  zebrań  wiejskich.  Dlaczego  nie  były 
analizowane przez komisję  przy wyborze  rowów, dlaczego pojawiły się dopiero teraz,  jeżeli 
zebrania były w lutym.
Sekretarz odpowiedział, że te wnioski były zrobione od razu w lutym.  
Radny Marek Jelonek stwierdził, że w tamtym roku wcale nie wnioskowali o pieniądze, a było 
ich 80.000,00 zł. Teraz zostało trochę ponad 30.000,00 zł.
Mieszkanka gminy Pani Krystyna Labus-Stankiewicz chciała zabrać głos, ale Przewodnicząca 
rady jej go odebrała, gdyż sygnalizowanej przez mieszkankę sprawy nie było w porządku obrad. 
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Przewodnicząca  zaproponowała  mieszkance  przedstawienie  sprawy  w  punkcie  12  porządku 
obrad.

Ad 7 
W związku z nieobecnością przedstawiciela Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
informacja  w  sprawie  wykonanych  i  planowanych  prac  na  ciekach  wodnych  i  rowach 
melioracyjnych w gminie Przystajń nie została przedstawiona. 

Ad 8
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki  preferencyjnej na budowę kanalizacji  sanitarnej 
w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej – etap V. (p. Skarbnik)

Skarbnik Gminy poinformowała, że następuje zmiana terminu spłaty kredytu – spłata przesuwa 
się o 1 rok i przedłuża się również o 1 rok. W związku z czym są mniejsze raty spłaty. Spłata 
kredytu miała być od 2012 roku, a będzie dopiero od 2013 roku. Po spłacie połowy kredytu 
można wystąpić o umorzenie. Jest to spowodowane tym, że prace dotyczące budowy kanalizacji 
sanitarnej mają się zakończyć dopiero w grudniu 2012 r. 
Radna Katarzyna Wiecha-Zając zapytała  czy my tego kredytu  nie możemy zacząć wcześniej 
spłacać.
Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że  wcześniejsze  spłacanie  jest  dla  nas  niekorzystne.  My 
podejmując tą uchwałą ratujemy budżet o 1 rok.
Radny Adam Biernacki chciałby, żeby była parzysta liczba rat spłaty kredytu, a nie jak jest teraz 
proponowane. 
Skarbnik stwierdziła jednak, że tak jest lepiej.
Radny Adam Biernacki zapytał czy kwota w wysokości 180.000,00 zł jest 1 ratą. 
Skarbnik odpowiedziała, że kredyt będziemy płacić co kwartał – po 45.000,00 zł.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  X.58.2011  w  sprawie zmiany  Uchwały 
Nr VIII/48/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki  preferencyjnej  na  budowę  kanalizacji  sanitarnej  w  Przystajni  ul.  Kolejowa 
i Kuźnicy Starej – etap V jednogłośnie (15 za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

2) zmiany w budżecie Gminy Przystajń na 2011 r. (p. Skarbnik)

Skarbnik  Gminy  omówiła  przekazany  radnym  projekt  uchwały.  Przedstawiła  również 
autopoprawkę do tego projektu. Omówiła różnicę pomiędzy projektem uchwały,  a projektem 
autopoprawki.  Autopoprawka  zakłada  zwiększenie  planu  dochodów  majątkowych  o  kwotę 
155.400,00 zł  w związku z zatwierdzeniem przez Wojewodę  Śląskiego aneksu nr 5 do listy 
zakwalifikowanych  wniosków  do  dofinansowania  w  2011  r.  z  budżetu  państwa  w  ramach 
III  edycji  Programu  Wieloletniego  pod  nazwą  „Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg 
Lokalnych  2008-2011”,  dotyczy  to  złożonego  przez  Gminę  wniosku o  dotację  na  realizację 
projektu:  „Przebudowa  drogi  w  Przystajni  ul.  Polna  –  gmina  Przystajń,  powiat  kłobucki”. 
Zawarcie umowy będzie możliwe po zatwierdzeniu aneksu przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji  oraz  po zwiększeniu  planu finansowego Wojewody Śląskiego przez  ministra 
właściwego  do  spraw  finansów  publicznych  i  zwiększenie  planu  wydatków  majątkowych 
o kwotę 62.531,49 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi ul. Polna w Przystajni. Zmiany 
wynikają  z  dokonania  przeliczeń  po  uzyskaniu  dofinansowania  i  skutkują  obniżeniem 
planowanych kredytów do zaciągnięcia na budowę dróg w planie budżetu na 2011 rok. 
Radny Adam Biernacki zapytał  Wójta dlaczego Rada dopiero teraz dowiaduje się o wniosku 
o płatność odnośnie budowy kanalizacji skoro umowa została podpisana 19.02.2010 r. Pieniądze 
na  ten  cel  powinny być  zaplanowane  wcześniej.  Dodał,  że  Wójt  przedstawił  Radzie  projekt 
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budżetu  na 2011 r.,  w którym założył  dochody majątkowe tytułem dofinansowania  budowy 
kanalizacji, a z podpisanej przez Wójta umowy z Województwem wynikało, iż pieniądze wpłyną 
w 2012 r. To oznacza, że Wójt nie zrealizuje budżetu.
Wójt odpowiedział, że informacja rzeczywiście powinna być przedstawiona Radzie wcześniej.
Radny Adam Biernacki nie wierzy, że Wójt nie wiedział o terminie wniosku o płatność. 
Wójt odpowiedział, że inicjatywa uchwałodawcza leży po stronie Skarbnika jeśli chodzi o środki 
finansowe, a dopiero potem po stronie Wójta.
Sekretarz  zaproponował,  że  poprzednia  Pani  Skarbnik  Czesława  Małyska  odpowie  odnośnie 
podpisanej w 2010 r. umowy na budowę kanalizacji. 
Wójt  stwierdził,  że  to  Skarbnik  Gminy powinna przedstawić  tą  sprawę.  Pożyczka  musi  być 
wzięta na to, że trzeba w tym roku zapłacić wykonawcy kanalizacji, a dopiero później możemy 
po skończeniu budowy kanalizacji złożyć wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.
Radny Adam Biernacki i Radna Katarzyna Wiecha-Zając dyskutowali z Wójtem na ten temat. 
Radny Adam Biernacki zapytał dlaczego tak późno został ogłoszony przetarg, jeżeli inwestor 
zastępczy został wybrany dużo wcześniej.
Radny Mariusz Kluba poinformował, że poprzednia Rada Gminy wiedziała o tym. Jednak Radny 
Adam Biernacki i  Radna Katarzyna Wiecha-Zając mają pretensje do Wójta,  że obecna Rada 
o tym nie wiedziała.
Radna Katarzyna Wiecha-Zając stwierdziła, że w PROWie nie ma zaliczkowania. 
Tą informację potwierdziła Skarbnik Gminy. 
Radny Edward Chamela powiedział, że wszyscy wiedzieli o tym, że tak jest.
Wójt poprosił Panią Skarbnik o to, żeby odpowiedziała na pytanie ile straci na tym gmina, bo wg 
jego wiedzy nic.
Skarbnik odpowiedziała, że odsetki.
Radny  Edward  Chamela  zwrócił  się  do  Pani  Skarbnik,  żeby  wytłumaczyła  te  13.683,00  zł 
w Kuźnicy Starej.
Skarbnik odpowiedziała, że sołectwo Kuźnica Stara zrezygnowało z przedsięwzięcia jakim było 
utwardzenie kostką brukową placu przed budynkiem remizo-świetlicy. W ten sposób uwolnioną 
kwotę można zrealizować później, ale nie ma zwrotu dla gminy 30% z funduszu sołeckiego. 
Sołectwo na tym nie traci. Traci na tym gmina. Zrezygnowano z utwardzenia kostką brukową, 
ale otynkowano garaż. 
Wójt powiedział, że to była jego sugestia, żeby to było zrobione teraz kiedy jest wykonywany 
tynk na pozostałej części budynku. Trzeba było wszystko skalkulować i wybrać to co da lepszy 
efekt.
Sekretarz powiedział, że Program Odnowy Wsi części inwestycji nie finansuje jak np. ochrony 
przeciwpożarowej i musimy się z tym pogodzić.
Radny Marek Jelonek przedstawił sugestie – na Kuźnicy Nowej była kładziona kostka przed 
remizą  i  Pan  Radny  Sas  przyszedł  i  powiedział  tak  -  chcielibyśmy  zrobić  drugą  połowę, 
deklarujemy  się  że  przyszłoroczny  fundusz  sołecki  będzie  przeznaczony  na  tą  kostkę 
przykładowo, na jakąkolwiek inwestycje jaką nam wskażecie, dajcie nam w tym roku 13.000,00 
czy 15.000,00 zł my skończymy sobie tą robotę. Czy w tej sytuacji można skorzystać z rezerwy 
Wójta.   
Wójt odpowiedział, że już na początku sesji poinformował o tym, że na chwilę obecną nie ma 
już rezerwy. 
Sekretarz  stwierdził,  że  sołtysi  powinni  się  bardziej  interesować,  przychodzić  do  gminy 
i rozmawiać, konsultować.            
Sołtys Kuźnicy Starej Halina Habrajska stwierdziła, że Radna Henryka Kapuścik rozmawiała na 
ten temat. 
Przewodnicząca Gminy stwierdziła, że kilkakrotnie rozmawiała na ten temat z Wójtem.
Radny Marek Zabawa chciałby żeby to gmina podpowiadała sołectwom na co mogliby wydać 
swoje pieniądze sołeckie.
Wójt  stwierdził,  że  sołectwa  same  wiedzą  najlepiej  czego  potrzebują,  pomimo  tego,  że 
podpowiadamy. 
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Skarbnik poprosiła Radę Gminy, żeby zastanawiała się jak będzie chciała brać jakieś kredyty. 
Ona dała po stronie dochodów i wydatków kwotę 155.400,00 zł z tą adnotacją, że może się to nie 
stać i wtedy zostanie to anulowane po stronie dochodów i wydatków i inwestycja nie zostanie 
zrealizowana.  
Radny Andrzej Tomziński stwierdził, że kredyt trzeba było wziąć, a Pani Skarbnik tylko straszy 
Radnych. 

Przystąpiono do głosowania wersji projektu z naniesioną autopoprawką.
Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr X.59.2011 w sprawie zmiany w budżecie Gminy 
Przystajń na 2011 r.  większością głosów (13 za, 2 wstrzymujące się) w głosowaniu jawnym 
przez podniesienie ręki.
Za głosowali radni: E. Chamela, J. Chrzęstek, H. Kapuścik, M. Kluba, M. Kwaśny,  J. Leśniak,  
J. Sas, D. Sendal, B. Szymanek, A. Tomziński, W. Woźny, M. Zabawa, K. Wiecha-Zając.
Wstrzymali się: A. Biernacki, M. Jelonek.

3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń. (p. Skarbnik)

Skarbnik Gminy poinformowała,  że każda zmiana budżetu wprowadzana uchwałą pociąga za 
sobą  zmianę  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej,  którą  również  trzeba  przyjąć  uchwałą. 
Skarbnik Gminy omówiła  przekazany radnym projekt autopoprawki.  W projekcie  opisane są 
zmieniane  dochody  majątkowe  i  bieżące,  wydatki  majątkowe  i  bieżące,  a  także  przychody 
z  tytułu  kredytów  i  pożyczek.  Do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dodaje  się  rok  2021 
w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki długookresowej, której okres spłaty przypada 
do 2021 r. 

Przystąpiono do głosowania wersji projektu z naniesioną autopoprawką.
Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  X.60.2011  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Przystajń większością głosów (13 za, 1 wstrzymująca się, 1 nie 
głosował) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za  głosowali  radni:  E.  Chamela,  J.  Chrzęstek,  H.  Kapuścik,  M.  Jelonek,  M.  Kwaśny,  
J.  Leśniak,  J.  Sas,  D.  Sendal,  B.  Szymanek,  A.  Tomziński,  W.  Woźny,  M.  Zabawa,  
K. Wiecha-Zając.
Wstrzymał się: A. Biernacki.
Nie głosował: M. Kluba.

4) zaciągnięcia  pożyczki  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony  Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie:  „Budowa kanalizacji  sanitarnej 
w  Przystajni  ul.  Kolejowa  i  Kuźnicy  Starej  –  etap  V”  na  wyprzedzające 
finansowanie działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej. (p. Skarbnik)

Rada Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  X.61.2011  w sprawie zaciągnięcia  pożyczki 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej – etap 
V” na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej 
większością głosów (12 za, 3 wstrzymujące się) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za  głosowali  radni:  J.  Chrzęstek,  H.  Kapuścik,  M.  Jelonek,  M.  Kluba,  M.  Kwaśny,  
J. Leśniak, J. Sas, D. Sendal, B. Szymanek, A. Tomziński, W. Woźny, M. Zabawa.
Wstrzymali się: A. Biernacki, E. Chamela, K. Wiecha-Zając.

5) zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi ul. Polna w Przystajni. (p. Skarbnik)

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dostaliśmy pismo, że jesteśmy na zatwierdzonej przez Wojewodę 
Śląskiego  liście  odnośnie  dofinansowania  ul.  Polnej  w  Przystajni,  ale  musimy  mieć  wkład 
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własny.  Jeżeli  nie  dostaniemy dofinansowania to  ta  uchwała nie  będzie miała  racji  bytu,  bo 
w niej jest wyraźnie zaznaczone na co ona jest. 
Radny Janusz Leśniak powiedział,  że Radni już wcześniej ustalili,  że jeżeli będzie dotacja to 
robimy, a jeżeli nie to nie, więc trzymajmy się tego co ustaliliśmy. 

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr X.62.2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu na 
przebudowę drogi ul.  Polna w Przystajni  większością głosów (14 za,  1 wstrzymująca się) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali radni: E. Chamela, J. Chrzęstek, H. Kapuścik, M. Jelonek, M. Kluba, M. Kwaśny,  
J.  Leśniak,  J.  Sas,  D.  Sendal,  B.  Szymanek,  A.  Tomziński,  W.  Woźny,  M.  Zabawa,  
K. Wiecha-Zając.
Wstrzymał się: A. Biernacki.

6) zgłoszenia  kandydata  na  ławnika,  które  pozostawia  się  bez  dalszego  biegu. 
(Radny Adam  Biernacki – Przewodniczący zespołu ds. wyboru ławników).

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr X.63.2011 w sprawie zgłoszenia kandydata na 
ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu jednogłośnie (15 za) w głosowaniu jawnym 
przez podniesienie ręki.

Po  przerwie  Wójt  odpowiedział  na  zapytanie  Radnego  Jana  Sasa  odnośnie  ceny  za  1  m² 
chodnika.
Kostka grubości 8 cm. - 50 zł. za m²
Kostka grubości 6 cm. - 52 zł. za m²
Krawężnik - 55 zł. m. bieżący.

Ocieplenie budynku gminy
Styropian 12 cm., kołki, klej do przyklejenia styropianu  - 47,80 zł/m²
Siatka, klej, grunt i tynk ozdobny 42,70 zł./m²
Cena całościowa za 1 m²  wynosi 90,50 zł.

Ad 9 
Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy.
Przewodnicząca Rady przedstawiła  Radzie Gminy skargę na Wójta Gminy Przystajń.  Skarga 
złożona została  przez  Panią  Kazimierę  Brzęczek.  Sprawa dotyczy prawdopodobnie  konfliktu 
sąsiedzkiego.  Pani  Kazimiera  Brzęczek  zarzuca  Państwu  Izydorczykom  palenie  pianką 
i ścinkami krawieckimi. Przewodnicząca Rady zaproponowała przekazać sprawę do rozpatrzenia 
Komisji Rewizyjnej, która miałaby sprawdzić czy skarga jest zasadna, czy też jest niezasadna, 
jakie kroki w tej sprawie podjął Wójt i Wydział Ochrony Środowiska.
Większość radnych opowiedziała się za przekazaniem sprawy Komisji Rewizyjnej.

Ad 10
Skarbnik przedstawiła informację na temat realizacji budżetu gminy Przystajń w I półroczu 2011 
roku.
Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła pozytywną opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy 
Przystajń informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
Wykonanie budżetu za I półrocze przedstawia się następująco:
- dochody   8.622.875,82 zł, tj. 50,10% planu,
- wydatki    7.283.503,40 zł, tj. 42,14 % planu.
Dochody bieżące wykonane były w 56,98 %, a dochody majątkowe zaledwie 0,05%, natomiast 
wydatki bieżące były w 52,40 %, a majątkowe tylko w 2,01 %.
Ze sprawozdania o stanie zobowiązań wynika, że łączna kwota zobowiązań jednostki na dzień 
30 czerwca 2011 r.  wynosi 6.318.650,43 zł., co stanowi 36,7 % planowanych dochodów gminy 
w 2011 r.
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Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 
samorządu terytorialnego ustawami wykonany został następująco:
                             Plan                         Wykonanie                         %
- dochody    1.590.724,00 zł.             844.200,00 zł.                    53,07
- wydatki     1.590.724,00 zł.             837.844,32 zł.                    52,67
Wynik budżetu osiągnięty w I półroczu 2011 r. jest dodatni i wynosi 1.339.372,42 zł.
Przedłożona informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w ocenie RIO nie 
budzi zastrzeżeń.
Najniższy  wpływ  mamy  ze  sprzedaży  majątku.  190.000,00  zł  mamy  nie  wykonane.  Są  to 
dochody  zaplanowane.  Chodzi  o  Mrówczak  –  remiza  i  o  Kamińsko.  Na  Kamińsko  będzie 
2  przetarg.  Działka  w  Stanach  również  nie  jest  sprzedana.  Na  dzień  dzisiejszy  będą  cięte 
wydatki. Musimy badać sytuacje, żeby nie mieć deficytu.
Radny Janusz Leśniak zaproponował,  żeby ogłoszenia były również zamieszczane na tablicy 
ogłoszeń w rynku w Przystajni.
Wydatki za energię elektryczną - półroczne oświetlenie uliczne – 108.649,45 zł, czyli 47,25 %. 
Wydatki na oświatę i wychowanie wynoszą 55,32 %, czyli 192.427,52 zł. Wykonanie powyżej 
55  %  uzależnione  jest  tym,  że  nauczyciele  w  styczniu  mają  wypłacaną  13  pensję.  Nie 
zrealizowano budowy Boisk w Borze Zajacińskim. Niezrealizowano również budowy dróg. 
Sprawdzić czy Panki wpłaciły połowę swoich pieniędzy na opracowanie dokumentacji za solary. 
Radna Katarzyna Wiecha-Zając zapytała o drogi, które mają być robione. Czemu ta kwota nie 
jest wykorzystana. Obawia się, że droga w Siekierowiźnie może nie zostać zrobiona w tym roku.
Wójt  odpowiedział,  że  na  chwilę  obecną  jest  wykonywana  droga  w Stanach,  ul.  Galińskie. 
Na Siekierowiźnie droga jest wytyczana.  Z wykonawcą drogi w Siekierowiźnie jest problem, 
ponieważ  nie  zrobił  jeszcze  tej  pierwszej  drogi.  Ta  sprawa  zostanie  jednak  wyjaśniona 
w najbliższych dniach.  
Przewodnicząca  Rady  potwierdziła  pozytywną  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej 
dotyczącą budżetu za I półrocze 2011 r. 

Ad 11 i Ad 12
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady Gminy Przystajń wpłynęły 2 pisma  i skarga 
na Wójta. Skarga została już wcześniej omówiona. Pisma wpłynęły od:

1. Śląskiego  Zarządu  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  w  Katowicach  w  sprawie 
oczyszczenia  i  odbudowy koryta  cieku  Pankówka  w miejscowościach  Kuźnica  Stara 
i  Kostrzyna.  Przewodnicząca odczytała  jego treść.  Wynika z niego, że w sierpniu br. 
oczyszczone zostało koryto Pankówki od ujścia cieku Pankówka Kanał do wlotu na staw 
Pana Patrzyka w miejscowości Kostrzyna. W następnym roku zostanie przeprowadzona 
dalsza  konserwacja  górnego  odcinka  cieku.  W  bieżącym  roku  brak  środków 
finansowych. 

2. Śląskiej  Izby  Rolniczej  w  sprawie  wapnowania  gleb.  W  chwili  obecnej  nie  ma 
możliwości dotacji do zakupu wapna.

Radny Jan Sas zarzucił, że droga do Stanów w stronę Paprotnej jest źle wykonywana przez firmę 
- nie z tych materiałów, firma daje inny kamień niż trzeba.
Radny Jan Sas zapytał również o kanalizację na ul. Kolejowej i Kuźnicy Starej o wymianę ziemi, 
czy sypią tą samą ziemię.
Wójt odpowiedział, że odpowie na następnej sesji. 
Radny Benon Szymanek stwierdził, że jest to odsiew.
Radny Marek Zabawa powiedział o Lokalnej Grupie Rybackiej, że nic z tego nie wyszło. Prezes 
powinien poinformować nas o przebiegu złożenia wniosku, jak został rozpatrzony, ale niestety 
nie było z nim żadnego kontaktu, wysyłaliśmy do niego e-maile, telefonowaliśmy.
Radny Jan Sas powiedział, że był zbyt mały nacisk na to.
Radny Marek Zabawa powiedział, że nacisk był dobry i że chcieliśmy dobrze.
Mieszkanka  gminy  Pani  Krystyna  Labus-Stankiewicz  stwierdziła,  że  kilka  sołectw,  bo  nie 
wszystkie, swoje wnioski i propozycje składały i jest nieprawdą to, co dzisiaj powiedziano, że 
wniosków do funduszu sołeckiego nie było. Ponieważ ustawa była nowa, więc i pewnie błędy 
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były,  ale  30  osób  w  Dąbrowie  się  podpisało  i  wcale  nie  były  gdzieś  schowane  te  wnioski 
sołeckie. Panią Labus-Stankiewicz zaskoczyła informacja e-mail z gminy w formacie odt. Ona 
chciałaby dostawać te informacje w Wordzie i prosi o informacje w Wordzie.
Sekretarz odpowiedział, że nie będzie to możliwe, ponieważ wordowskich plików nie będziemy 
mogli  wysyłać.  Jeżeli  Pani przyjdzie  do gminy to dostanie  Pani ten program na płytce  i  nie  
będzie problemu. Sekretarz poprosi o to Pawła Antczaka.
Pani Labus-Stankiewicz pyta w jakiej formie będą przekazywane informacje na BIP. 
Sekretarz odpowiedział, że w formie PDF, który również jest bezpłatnym programem. Format 
odt zostaje zamieniany na PDF. 
Sekretarz powiedział, że budżet również jest w PDF.
Pani  Labus-Stankiewicz  słuchając Pana Tomzińskiego i  innych  odniosła,  wrażenie że kredyt 
goni  kredyt  i  zadaje  ostrożnościowe pytanie  o wzrost  podatków i  opłat  lokalnych,  bo skądś 
należy znaleźć źródło na spłatę i zwraca na to uwagę.
Przewodnicząca Rady zapytała jaki jest plan, termin zakończenia inwestycji na Kuźnicy Starej 
remontu remizo-świetlicy.
Wójt odpowiada, że wszystko do końca miesiąca. 
Radna  Katarzyna  Wiecha-Zajac  zapytała  odnośnie  problemu  z  wykonawcą  drogi 
w Siekierowiźnie.  Czy ta  droga zostanie  zrobiona,  bo ona odczuła,  że mogłoby to stworzyć 
jakieś zagrożenie, że inwestycja nie zostanie zrealizowana w ogóle. Zapytała czy istnieje ryzyko.
Wójt  odpowiedział,  że  wytyczyli  drogę  w  Siekierowiźnie  i  mają  zamiar  to  zrobić.  Na 
Siekierowiznę i Stany pieniądze się zaplanowane w budżecie.
Radna Katarzyna Wiecha-Zając zapytała czy na rynek również są zaplanowane pieniądze.
Skarbnik odpowiedziała, że nie jest to zaplanowane do płacenia w budżecie na ten rok.
Wójt odpowiedział, że sam jest zaskoczony, że nie zostało to jeszcze zapłacone. Środki na ten 
cel zostały zabezpieczone, a nie zostały wypłacone w tamtym roku i poszły w nadwyżkę. 
Radna Katarzyna Wiecha-Zając zapytała czy firma może wystawić w tym roku fakturę za roboty 
wykonane w tamtym roku.
Skarbnik  odpowiedziała,  że  może.  Poruszyła  również  temat  dotyczący  zaliczki  na  solary 
-  odnośnie  odsetek.  Jeżeli  nie  udałoby się  uzyskać  dofinansowania  na  solary  to  wpłaty  nie 
zostaną  zwrócone  z  odsetkami,  ponieważ  każdy  mieszkaniec  musiałby  się  z  tych  odsetek 
rozliczyć w formie podatku dochodowego od osób fizycznych, tzw. podatek Belki. Dlatego też 
pieniądze te nie leżą na oprocentowanym koncie. Są na wyodrębnionym, nieoprocentowanym 
koncie, nie ruszane w żaden sposób przez gminę.  
Radny Jan Sas zapytał czy te pieniądze nie mogłyby być zaliczone na poczet gminy.
Skarbnik odpowiedziała, że nie może czerpać dochodów jako gmina z nie swoich środków.
Wójt poinformował Radę, że Pani Skarbnik odmówiła podpisania dokumentu uzupełniającego 
do  wniosku  odnośnie  solarów.  Nie  była  to  kontrasygnata  i  był  bardzo  zdziwiony,  że  Pani 
Skarbnik odmówiła i na piśmie musiał jej wydać polecenie.
Skarbnik odpowiedziała,  że my jako gmina musimy zabezpieczyć określoną kwotę jako lider 
w swoim budżecie.  Na dłuższą metę nie będą to wydatki  gminy,  tylko mieszkańców, ale na 
moment ogłoszenia przetargu gmina musi w swoim budżecie mieć zabezpieczone środki na tą 
inwestycję.
Radny Sas zapytał jaka jest potrzebna kwota na zabezpieczenie w budżecie.
Skarbnik powiedziała, że do momentu przetargu musi mieć gmina środki ponad 699.000,00 zł 
- to jest nasz wkład. Powiedziała, że jeżeli radni mają do niej o to pretensje to niech wyciągną 
wobec niej konsekwencje. 
Wójt powiedział, że środki powinny być wykazane w wieloletniej prognozie finansowej. Brak 
podpisu oznaczałby odrzucenie wniosku przez Urząd Marszałkowski.
Radny Adam Biernacki zapytał czy ta decyzja miała wpływ na ocenę merytoryczną.
Wójt odpowiedział,  że było to przed tą oceną i dzięki  temu dokumentowi mamy pozytywną 
ocenę formalno-prawną.
Skarbnik  musi  mieć  zabezpieczenie  i  dlatego  zapytała  czy któryś  radny zgodzi  się  zadłużyć 
gminę na 700.000,00 zł.
Radny Janusz Leśniak odpowiedział, że my to robimy dla naszych mieszkańców.
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Radny Jan Sas zapytał czy 700.000,00 zł to jest całkowity koszt.
Skarbnik odpowiedziała, że jest to wkład własny.
Wójt powiedział, że całkowity koszt to 8.000.000,00 zł. 
Radny Jan Sas zapytał czy my musimy mieć te 8.000.000,00 zł w momencie przetargu.
Sekretarz odpowiedział, że tak.
Wójt powiedział, że te pieniądze otrzymamy od mieszkańców i od Marszałka i tutaj akurat jest 
możliwość zaliczkowania do pewnego poziomu, nie w całości. 
Sekretarz  powiedział,  że  my jako gmina  podjęliśmy decyzje,  że w ten program wchodzimy. 
Mieszkańcy mieliby pretensje gdyby nasz wniosek przegrał na ocenie formalnej. Powiedzieliby, 
że nie umieli dokumentów złożyć, bo urzędnikom się nie chciało.
Skarbnik  stwierdziła,  że  będzie  żądała,  żeby  w  uchwale  było  jasne,  że  Radni  Gminy 
zabezpieczają wkład w takiej i w takiej kwocie.
Radny  Jan  Sas  poprosił  o  przygotowanie  kosztów  tego  projektu,  żeby  Pani  Skarbnik  to 
wyliczyła.  Ile  to  będzie  wychodziło  1.000.000,00  zł,  50.000,00  zł,  200.000,00  zł  wszystkie 
koszty - odsetki i inne koszty. 
Skarbnik poprosiła o zastanowienie się czy warto wchodzić w jakieś nowe inwestycje i projekty. 
Radny Adam Biernacki wyraził  zadowolenie,  że ta rozmowa miała miejsce i że tak szczerze 
porozmawiali wszyscy. 
Przewodnicząca stwierdziła, że wspólne połączenie komisji miało odbyć się we wrześniu, ale 
Pani Agnieszka Zabawa, która zajmuje się Planem Zagospodarowania Przestrzennego była na 
urlopie i ta komisja odbędzie się w październiku.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodnicząca dokonała zamknięcia X sesji Rady 
Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                        Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                      Henryka Kapuścik
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