
PROTOKÓŁ Nr XI.2011

z XI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
07 listopada 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu 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
- Skarbnik Gminy                                                           - Olga Gruca
- Radca Prawny                                                              - Dariusz Kowalski
- Dyrektor Zespołu Szkół w Przystajni                          - Tadeusz Kmieć
- Wicedyrektor Zespołu Szkół w Przystajni                  - Monika Rabenda
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim - Bogdan Paprotny
- 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. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (p. Kierat)
2. zwolnień od podatku od nieruchomości (p. Kierat)
3. określenia stawek podatku od środków transportowych (p. Kotarska)
4. zmiany w budżecie Gminy Przystajń na 2011 r. (p. Skarbnik)
5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń. (p. Skarbnik)
6. odwołania skarbnika gminy Przystajń
7. powołania skarbnika gminy Przystajń.

  9. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych.
10. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.

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 
10 radnych.

A d 3
Przewodnicząca przedstawiła radnym propozycję porządku obrad. Zaproponowała przesunięcie 
kolejności porządku obrad i wprowadzenie do porządku obrad punktu:
9.  Informacja  w  sprawie  oświadczeń  majątkowych  radnych  (Przewodnicząca  Rady)  oraz 
pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych (Wójt). 
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Punkt 9 stał się punktem 10, a punkt 10 stał się punktem 11, czyli:
10. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych.
11. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
Przewodnicząca  Rady  Henryka  Kapuścik  zarządziła  głosowanie  nad  porządkiem  obrad 
z wprowadzonymi zmianami. Porządek  obrad został przyjęty jednogłośnie (za - 10 radnych).
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radny Jan Sas prosił o przypomnienie, że w punkcie 
10  są  interpelacje  i  odpowiedzi  na  zapytania  radnych,  dotyczy  to  opinii  prawnej  odnośnie 
GOPSu.

A d 4
Przewodnicząca  zgłosiła  wniosek  o  przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  sesji  bez  czytania. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie (za - 10 radnych).

A d 5
Do  obradujących  dołączyli:  Radna  Katarzyna  Wiecha-Zając,  Radna  Danuta  Sendal,  Radny 
Marek Zabawa, Radny Waldemar Woźny, Radny Janusz Leśniak. Wójt odczytał sprawozdanie 
ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. 
Radny Jan Sas zapytał o nagrody jakie dostali nauczyciele.
Wójt odpowiedział, że na Dzień Edukacji Narodowej były 3 nagrody.
Dyrektor  Gminnego  Zespołu  Oświaty  Samorządowej  Alina  Piśniak  poinformowała,  że  dwie 
nagrody były po – 1.900,00 zł brutto, jedna – 1.580,00 zł brutto.
Radny Jan Sas zapytał czy nazwiska są tajemnicą.
Radca Prawny odpowiedział, że nie.
Dyrektor  Gminnego  Zespołu  Oświaty  Samorządowej  Alina  Piśniak  powiedziała,  że  nagrody 
otrzymali:
- Bogdan Paprotny – w kwocie 1.580,00 zł,
- Monika Rabenda – w kwocie 1.900,00 zł,
- Alina Wilk – w kwocie 1.900,00 zł.
Radny Adam Biernacki zapytał kto był w komisji.
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej Alina Piśniak powiedziała, że:
- Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni – Jolanta Berg,
- Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Kuźnicy Starej – Jolanta Kotarska,
- Przedstawiciel Rady Gminy – Edward Chamela,
- Przedstawiciel organizacji związkowej – Agnieszka Leśniak,
- Dyrektor GZOS – Alina Piśniak.
Przewodnicząca  Rady  zapytała  dlaczego  przetarg  na  Siekierowiznę  nie  został  jeszcze 
rozstrzygnięty.
Wójt odpowiedział, że trzeba sprawdzić wszystkie dokumenty, a to zajmuje trochę czasu.
Przewodnicząca Rady zapytała kiedy zakończenie prac.
Wójt powiedział, że na Wigilie. 
Radny Janusz Leśniak zapytał o firmę z Lublińca LARIX, czy jest nam znana. 
Wójt odpowiedział, że tak, ponieważ to ona robiła 1 etap drogi w Siekierowiźnie. 

Ad 6 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Radny Edward Chamela odczytał protokół 
z posiedzenia Komisji, które odbyło się dnia 03 października 2011 r.  
Przewodnicząca  Rady zapytała  czy jest  odpowiedź na zapytanie jakie zostało skierowane do 
Wójta.
Wójt  odpowiedział,  że  odpowiedź  będzie  na  piśmie.  Odpowiedź  otrzyma  Komisja  Oświaty, 
Kultury i Zdrowia. 
Radny Józef Chrzęstek zapytał co zostało zakupione z pieniędzy z funduszu sołeckiego.
Dyrektor  Gminnego  Zespołu  Oświaty  Samorządowej  Alina  Piśniak  powiedziała,  że  zostały 
zakupione trybuny.
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Ad 7 
Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011.
Przewodnicząca Rady powitała Pana Dyrektora Tadeusza Kmieć i Panią Wicedyrektor Monikę 
Rabenda Zespołu Szkół w Przystajni. 
Dyrektor  Gminnego  Zespołu  Oświaty  Samorządowej  Alina  Piśniak  wyjaśniła  co  napisała 
w sprawozdaniu. Kolejno omawiała punkty sprawozdania. Dotarł również Pan Bogdan Paprotny 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim. 
Radny Mariusz Kluba stwierdził,  że jesteśmy na ostatnim miejscu w powiecie pod względem 
wyników sprawdzianów w klasach VI szkół podstawowych. 
Wicedyrektor  Monika Rabenda odniosła  się do wyników sprawdzianów. Stwierdziła,  że jeśli 
klasa jest bardzo słaba to wyniki też będą bardzo słabe i wtedy wskaźnik EWD jest ujemny.  
Powiedziała, że w gimnazjum byliśmy zarówno w części humanistycznej jak i matematyczno-
przyrodniczej szkołą sukcesu.
Radny Jan Sas zapytał po co uczniowie mają książki. Powiedział, że jeśli chodzi o języki to wg 
niego dziecko nie umiałoby się dogadać. Poruszył również problem kartkówek, że nauczyciele 
nie chcą ich udostępniać.  
Radny  Edward  Chamela  zapytał  o  wydłużenie  pracy   pedagoga  szkolnego  o  1  godzinę 
tygodniowo.
Dyrektor GZOS Alina Piśniak powiedziała, że jest to godzina dodatkowa z projektów unijnych.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że można mieć 1,5 etatu.
Radny Jan Sas zadał pytanie Dyrektorowi Zespołu Szkół w Przystajni co zrobił, żeby w tym roku 
role się odwróciły, żeby Przystajń zamiast na ostatnim miejscu była na pierwszym.
Dyrektor Tadeusz Kmieć powiedział,  że po klasie szóstej trzeba pracować nad wyrównaniem 
i stąd te wyniki EWD, które są miarodajne. 
Radny Jan Sas stwierdził, że Pan Dyrektor nie odpowiedział mu na pytanie, zapytał jeszcze raz 
co  Dyrektor  zrobił,  żeby  Przystajń  była  na  pierwszym  miejscu  pod  koniec  czerwca,  chodzi 
o Szkołę Podstawową. 
Dyrektor  Tadeusz  Kmieć  powiedział,  że  stosujemy  te  same  metody,  które  są  zgodne 
z  Rozporządzeniem  Ministerialnym,  realizujemy  podstawę  programową,  są  sprawdziany, 
różnego rodzaju odpytywania. Zobaczymy jaki będzie efekt. 
Radny Jan Sas zapytał co z kartkówkami.
Dyrektor  Tadeusz Kmieć odpowiedział,  że w szkole kartkówkę nauczyciel  dokładnie omówi 
i odbije na ksero i zostanie mu ona dostarczona do ręki, oryginał zostanie w szkole. 
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz powiedziała, że nie ma złych uczniów są tylko 
źli nauczyciele. Jest to kwestia metod i kwestia podejścia. Powiedziała, że dobry nauczyciel trafi 
nawet do najgorszego ucznia.  
Wójt  powiedział,  że  na  poziomie  zakończenia  nauki  w  szkołach  podstawowych  w obydwu 
placówkach nie jest  najlepiej,  natomiast  poprawia się na poziomie gimnazjum jeśli  brać pod 
uwagę wskaźniki.  Wójt chciał  zwrócić uwagę na sukcesy sportowe, bo szkoły mają sukcesy 
sportowe, we współzawodnictwie powiatowym są jedne z lepszych.
Radny Mariusz Kluba zapytał Dyrektora Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim dlaczego 
brali udział tylko w jednych zawodach. Wg niego to jest mało, trzeba więcej tych dzieci wysyłać 
na zawody.
Radny Marek Jelonek wyjaśnił,  że z terenu gminy Przystajń bierze udział tylko jedna szkoła 
i przez to.
Radna Katarzyna Wiecha-Zając zapytała jak projekty, które realizujemy się przedstawiają. Jak 
wyglądają zajęcia w szkołach w ramach tych projektów.  
Dyrektor  Bogdan Paprotny powiedział,  że  dużo zajęć  jest  „poobcinanych”,  ponieważ  Urząd 
Marszałkowski chciał obdarować więcej szkół. Powiedział, że dzieci z Boru nie są gorsze niż 
dzieci z Przystajni. Stwierdził, że nie odbiegają w jakiś diametralny sposób. Dzieci w zajęciach 
uczestniczą wszystkie. Organizowane są również darmowe wycieczki. 
Przewodnicząca  Rady stwierdziła,  że  dzieci  z  Boru wcale nie  są  gorsze.  Stwierdziła,  że  nie 
zgadza się ze stwierdzeniem Dyrektora.
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Wójt powiedział,  że jeżeli patrzeć na wyniki w tabelach za rok szkolny 2010/2011 to Szkoła 
Podstawowa w Borze Zajacińskim jest o 0,2 lepsza niż Szkoła Podstawowa w Przystajni. 
Wicedyrektor Monika Rabenda stwierdziła, że uczniowie obu szkół są jednakowo traktowani. 
Miała  na  myśli  uczniów  wszystkich,  którzy  piszą  sprawdzian.  Powiedziała,  że  wszystkich 
uczniów zawsze traktowała i traktuje jednakowo.
Dyrektor Tadeusz Kmieć powiedział,  że ciągle się coś zmienia, jest w ciągłym ruchu. Dzieci 
będą  musiały  zdawać  w  przyszłości  dwa  egzaminy  gimnazjalne,  zarówno  z  przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych  jak  i  humanistycznych.  Będzie  osobny język  polski  i  historia 
z wiedzą o społeczeństwie; będzie osobno matematyka i będzie osobno geografia z biologią, 
z przyrodą itd. To spowoduje bardzo poważne konsekwencje, bo dzieci będą musiały chodzić 
dwa razy na ten egzamin. To jest dla nich dodatkowy stres i dodatkowe obciążenie.
Przewodnicząca Rady podziękowała za przybycie i przygotowanie sprawozdania. 
 

Ad 8
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (p. Kierat)

Podinspektor Aleksandra Kierat przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości. Poinformowała, że proponuje się podnieść stawki podatków 
na 2012 rok wskaźnikiem wzrostu o 4% za wyjątkiem:  
- budynków mieszkalnych, dla których stawkę proponuje się podnieść do kwoty 0,50 zł.
 Ponieważ Gmina Przystajń ma jedną z najniższych stawek wśród gmin powiatu kłobuckiego,
- świadczeń zdrowotnych, dla których proponuje się przyjąć stawkę maksymalną MF podobnie 
jak w innych gminach powiatu kłobuckiego,
-  budynków  letniskowych,  dla  których  stawkę  proponuje  się  pozostawić  na  niezmienionym 
poziomie  z  poprzedniego  roku,  gdyż  jej  wysokość  sięga  niemalże  maksymalnej  wysokości 
stawki MF. 
Radny Adam Biernacki stwierdził, że Klub Radnych Inicjatywa Rozwój nie może się zgodzić 
z  podwyżką  podatków.  Powiedział,  że  Klub będzie  głosował  przeciw  tej  uchwale.  Poruszył 
ponownie problem podwyżek dla pracowników.
Przewodnicząca Rady zapytała czy Radny Adam Biernacki ma na te podwyżki projekt uchwały.
Radny Adam Biernacki odpowiedział, że jest to w Zarządzeniu Wójta.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że szanuje stanowisko Klubu Radnych.
Radny Marek Jelonek zapytał jakie jest stanowisko Klubu Radnych w sprawie podatku rolnego.
Radny  Adam  Biernacki  powiedział,  że  Klub  jest  konsekwentny  i  będzie  również  głosował 
przeciw podwyżce. 
Wójt poruszył problem 15.000,00 zł o jakie wystąpił Klub Radnych odnośnie Klubu Sportowego 
„Płomień”.  Skąd  wziąć  na  takie  cele  pieniądze  skoro  Klub  Radnych  nie  chce  podwyżek 
podatków. 
Skarbnik Gminy powiedziała, że 2% to jest mały procent. Większość poszło na wydatki bieżące 
inne.  Stwierdziła  również,  że projekt  budżetu jeszcze  robi  i  może go jeszcze zweryfikować. 
Powiedziała, że podwyżek nie musi być. To będzie zależało od Rady. 
Radny Edward Chamela powiedział, że stawki podatków możemy przyjąć, a płac nie musimy 
podnosić.
Wójt powiedział, że Rada może przegłosować poprawkę odnośnie podwyżek.
Radny Edward Chamela zapytał ile wynosiła kwotowo podwyżka podatków.
Skarbnik Gminy powiedziała, że 3%. Kwotowo nie była w stanie odpowiedzieć.   
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Rada Gminy Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  XI.64.2011  w sprawie określenia  wysokości 
stawek podatku od nieruchomości większością głosów (10 za, 4 przeciw, 1 wstrzymująca się) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali radni: E. Chamela, J. Chrzęstek, M. Jelonek, H. Kapuścik, M. Kluba, M. Kwaśny,  
J. Sas, B. Szymanek, A. Tomziński, W. Woźny.
Przeciw głosowali radni: A. Biernacki, J. Leśniak, K. Wiecha-Zając, M. Zabawa.
Wstrzymała się: D. Sendal.

2. zwolnień od podatku od nieruchomości (p. Kierat)

Podinspektor Aleksandra Kierat przedstawiła projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku 
od nieruchomości. Powiedziała, że od podatku od nieruchomości zwalnia się grunty, budynki, 
budowle i ich części nie objęte zwolnieniami ustawowymi przeznaczone na potrzeby: ochrony 
przeciwpożarowej,  gospodarki  wodno-ściekowej,  działalności  kulturalnej  i  sportowej, 
świadczenia pomocy społecznej. 

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XI.65.2011 w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości większością głosów (10 za, 5 wstrzymujących się) w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki.
Za głosowali radni: E. Chamela, J. Chrzęstek, M. Jelonek, H. Kapuścik, M. Kluba, M. Kwaśny,  
J. Sas, B. Szymanek, A. Tomziński, W. Woźny.
Wstrzymali się: A. Biernacki, J. Leśniak, D. Sendal, K. Wiecha-Zając, M. Zabawa.

Wójt zapytał jakie dochody przyjęła Skarbnik Gminy odnośnie stawki średniej ceny skupu żyta  
do celów wymiaru podatku rolnego.
Skarbnik Gminy powiedziała, że 40 zł za 1 dt. Powiedziała, że skutek obniżenia z 50 zł do 40 zł 
jest taki, że gmina będzie miała wpływ do budżetu mniejszy prawie o 40.000,00 zł. 
Radny Waldemar Woźny zapytał jaki będzie zysk dla gminy mimo obniżki. Jaka to kwota.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że około 7.000,00 zł.
Podinspektor  Aleksandra  Kierat  powiedziała,  że  nadal  czekamy  na  opinię  Izby  Rolniczej 
odnośnie średniej ceny skupu żyta. 

3. określenia stawek podatku od środków transportowych (p. Kotarska)

Podinspektor Ewa Kotarska omówiła projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od 
środków  transportowych.  Powiedziała,  że  zastosowano  nowy  podział  stawek  wg  grup, 
przymierzaliśmy się do różnych propozycji, było to analizowane bardzo różnie, tak żeby było 
dobrze. 
Sekretarz stwierdził, że nie ma tu jakiejś rewolucji. 
Podinspektor Ewa Kotarska powiedziała, że wskaźnik wzrostu jest 4 %. 
Sekretarz powiedział, że głównym celem uchwały jest uproszczenie jej czytelności. 
Radny Jan Sas zapytał czy możnaby określić o jakich pieniądzach mówimy.
Podinspektor Ewa Kotarska odpowiedziała, że możnaby.
Sekretarz  zapytał  jakie  mamy  dochody  z  tytułu  podatku  od  środków  transportowych 
w 2011 roku.
Podinspektor  Ewa  Kotarska  powiedziała,  że  303.000,00  zł.  4  %  wzrost  w  porównaniu 
z tym rokiem wyniósłby 12.000,00 zł.
Radny Janusz Leśniak chciałby zobaczyć różnicę pomiędzy gminami ościennymi,  np. między 
Pankami. Stwierdził, że trzeba to wypośrodkować.
Sekretarz  powiedział,  że  istotą  uchwały jest  realny  wzrost  na  poziomie  4 %.  Nie  będzie  to 
powodować uszczerbku dla budżetu gminy jak i jakiejś uciążliwości dla podatnika. 
Wójt powiedział, że podatek od środków transportowych dla osób prawnych 21.100,00 zł, dla 
osób fizycznych 275.000,00 zł w sumie 296.000,00 zł zaplanowanych dochodów na 2011 rok.
Radna Katarzyna Wiecha-Zając zapytała czy obniżamy podatek tym co jeżdżą bez katalizatora.
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Podinspektor Ewa Kotarska odpowiedziała, że nie.
Przewodnicząca  Rady  zapytała  czy  w  konsekwencji  podatek  od  środków  transportowych 
wzrośnie o 4% w porównaniu do pozostałych.
Podinspektor Ewa Kotarska odpowiedziała, że tak. 
Sekretarz powiedział, że Pani Ewa długo opracowywała projekt tej uchwały, robiła symulacje, 
żeby dla podatników było to bardziej czytelne, ponieważ była taka propozycja Rady.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  XI.66.2011  w  sprawie określenia  stawek 
podatku od środków transportowych większością głosów (10 za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące 
się)                               
Za głosowali radni: E. Chamela, J. Chrzęstek, M. Jelonek, H. Kapuścik, M. Kluba, M. Kwaśny,  
J. Sas, B. Szymanek, A. Tomziński, W. Woźny.
Przeciw głosowali radni: A. Biernacki, K. Wiecha-Zając.
Wstrzymali się: J. Leśniak, D. Sendal, M. Zabawa.

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

Skarbnik  Gminy  wyjaśniła  projekt  uchwały.  Powiedziała,  że  umowa  na  przebudowę  drogi 
ul.  Polna  w  Przystajni  do  tej  pory  nie  została  podpisana,  bo  do  dnia  dzisiejszego  nie  jest 
podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim. 
Radna Katarzyna Wiecha-Zając zapytała czy wpłynęła faktura od Pana Sztolcmana.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie.
Wójt powiedział, że wykonawca musi wystawić nową fakturę, ale do tej pory ona do nas nie 
wpłynęła, nie wiadomo dlaczego.
Skarbnik Gminy powiedziała, że musimy zabezpieczyć 36.432,00 zł na wypłatę świadczeń przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po zmarłym pracowniku.
Wójt stwierdził, że będzie oszczędność ze względu na fakt, iż jedna pracownica jest na urlopie 
macierzyńskim i nie wie dlaczego nie zostało to zweryfikowane. 
Sekretarz  zaproponował  wprowadzenie  autopoprawki  jeśli  chodzi  o  pomoc  społeczną  do  tej 
uchwały.
Przewodnicząca  Rady zasygnalizowała  problem braku środków w budżecie  na Radę Gminy. 
Przewodnicząca przedstawiła, że na dzień dzisiejszy odbyło się 21 Komisji, a w 2010 r. było ich 
19.  Sesji  odbyło  się  na  już  9,  a  będą  jeszcze  2.  Poinformowała,  że  na  Radę  Gminy  było  
zaplanowane 54.360,00 zł.
Radny Adam Biernacki stwierdził, że pieniądze są, będzie przecież 30.000,00 zł. Powiedział, że 
nie ma konieczności zapłaty jeżeli nie ma faktury.
Popiera to Radny Marek Zabawa.
Wójt powiedział, że faktura może w między czasie wpłynąć.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że nie była zapłacona i trzeba ją zapłacić.  
Radny Marek Zabawa powiedział, że na jakiej podstawie miała być zapłacona ta faktura, jeżeli 
jej nie było. Nie ma podstawy prawnej do wypłacenia tej faktury.
Wójt powiedział, że Rada może to zmienić i będzie stanowisko, żeby nie zapłacić tej faktury. Na 
razie zabezpiecza się tą kwotę dlatego, że planujemy zapłacić tą fakturę. 
Sekretarz powiedział, że oszczędność z tytułu pójścia pracownika na urlop macierzyński będzie 
wynosiła 5000,00 zł.
Przewodnicząca Rady zaproponowała zabezpieczyć tą kwotę na Radę Gminy.
Radny Adam Biernacki 30.000,00 zł przeznaczone na zapłatę faktury Sztolcmanowi chciałby 
przenieść do rezerwy celowej, a reszte na Radę Gminy.  Poruszył również problem przyjazdu 
prasy  na  X  sesję  Rady  Gminy  kiedy  był  poruszany  problem  chodnika  na  ulicy  Krótkiej 
w Przystajni. Stwierdził, że to było zrobione celowo. 
Wójt powiedział, że wszystkie ważne sprawy są przedkładane Radzie, a co do prasy to nikt się 
z nimi nie umawiał. Oni przyjeżdżają wtedy kiedy im pasuje. 
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz  powiedziała,  że  Wójt  jest  organem 
wykonawczym, a Rada Gminy organem uchwałodawczym. 
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Radny  Adam  Biernacki  stwierdził,  że  nie  chce  zabezpieczać  kwoty  30.000,00  zł  dla  Pana 
Sztolcmana.
Przewodnicząca Rady zadała pytanie kto jest za tym, żeby usunąć 30.000,00 zł z projektu zmian 
w budżecie na 2011 rok (z działu 600) i przesunięciem tej kwoty do rezerwy Wójta.
Radni zadecydowali, że nie usuwają zabezpieczenia na zapłatę faktury.
Radny  Janusz  Leśniak  stwierdził,  że  jeżeli  nie  zapłacimy  tej  faktury  to  możemy  tą  kwotę 
przeznaczyć na odśnieżanie. 
Rada  zdecydowała,  że  rezerwa  Wójta  zwiększy  się  o  5.000,00  zł  i  z  tych  pieniędzy 
w miarę potrzeby będzie mogła skorzystać. 
Sekretarz powiedział, że to co jest obowiązkowe na Radzie Gminy to trzeba zrobić. Powiedział 
również,  że  jeżeli  kwota  30.000,00  zł  nie  będzie  wydana  na  zapłatę  faktury  to  pójdzie  na 
odśnieżanie. Ta kwota nie pójdzie na żadne inne zadanie bo jest w dziale usługi pozostałe.
Radny Marek Jelonek poruszył problem umów. Powiedział, że nadal nie zostało to zrobione.

Przystąpiono do głosowania wersji projektu z naniesioną autopoprawką.
Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  XI.67.2011  w  sprawie zmiany  w  budżecie 
Gminy  Przystajń  na  2011  r.  większością  głosów  (14  za,  1  wstrzymująca  się) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali radni: A. Biernacki, 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.
Wstrzymał się: M. Jelonek.

5. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2011-2021. 
(p. Skarbnik)

Skarbnik  Gminy  wyjaśniła  projekt  uchwały.  Stwierdziła,  że  zrobiła  do  tego  projektu 
autopoprawkę,  ale  wynika ona z  drobnej  korekty odnośnie dochodów i wydatków bieżących 
o kwotę 21.711,00 zł.  

Przystąpiono do głosowania wersji projektu z naniesioną autopoprawką.
Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  XI.68.2011  w  sprawie zmiany  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011-2021 (p. Skarbnik) jednogłośnie (15 za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

6. odwołania skarbnika gminy Przystajń

Przewodnicząca  Rady  poinformowała,  że  do  Rady  Gminy  wpłynął  wniosek  Wójta  Gminy 
Przystajń odnośnie odwołania Pani Olgi Gruca ze stanowiska Skarbnika Gminy Przystajń. 
Odwołanie  związane  jest  ze  złożoną  przez  Skarbnika  Gminy  Panią  Olgę  Gruca  rezygnacji 
z funkcji Skarbnika Gminy Przystajń. Uzgodniono, że odwołanie nastąpi z dniem 16.11.2011 r. 
t.j. po ustawowym terminie złożenia do Gminy i do Regionalnej Izby Obrachunkowej projektu 
budżetu gminy na 2012 r.  
Sekretarz powiedział, że Skarbnik Gminy będzie pracowała do 16.11.2011 r. włącznie. Umowa 
o pracę zostaje rozwiązana na mocy porozumienia stron. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że przedstawi Radzie projekt budżetu. Wpłynie on do Biura Rady 
Gminy do 16.11.2011 r.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że jest nam przykro, że już Pani Skarbnik rezygnuje. 

Radny Marek Zabawa zapytał co było przyczyną odejścia, czy jest jakiś powód tego odejścia.

Skarbnik Gminy powiedziała, że w rezygnacji przedstawiła konkretny powód. Nie zgadza się ze 
stanem faktycznym ksiąg rachunkowych i dla swojego bezpieczeństwa rezygnuje. Stwierdziła, 
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że z Panem Wójtem rozmawiała i była szczera od początku, że się z takim stanem nie zgadza 
i się nie podpisze pod bilansem. Niezgodności dotyczą majątku trwałego sprzed wielu lat. 

Radny Adam Biernacki stwierdził, że Pani Skarbnik musi się czegoś obawiać. 

Skarbnik Gminy stwierdziła, że podpisując się pod bilansem podpisuje się pod tym, że się z tym 
zgadza. 

Radny Marek Zabawa zapytał jakiej wielkości są to nieścisłości. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ dotyczy 
to takich lat, że w większości dokumenty zostały zniszczone, na koncie 080 są tylko inwestycje 
w toku. Są to takie inwestycje, które trwają i one mogą trwać kilka lat, ale muszą te roboty trwać, 
musi być widać, że te roboty trwają i musi być widać, że ta inwestycja trwa. Stwierdziła, że nikt 
się też nie chciał podpisać pod tym, że taka inwestycja trwa. 

Radny Marek Zabawa zapytał czy tego typu uwagi w bilansach rocznych były sygnalizowane 
przez RIO.

Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że  to  są  stare  rzeczy  i  przeszły  dwie  kontrole  i  nie  było 
zastrzeżeń. Nie wie czemu. Podczas kontroli w tym roku były zapytania o te inwestycje,  ale 
Skarbnik Gminy nie umiała odpowiedzieć na te pytania. Powiedziała, że Pan Wójt odpowiedział, 
że prawdopodobnie te inwestycje nie trwają i będziemy wyjaśniać czemu to zostało zrobione tak, 
a nie inaczej. 

Radny Marek Zabawa zapytał czy jest już protokół z RIO.

Skarbnik Gminy powiedziała, że protokół jest, ale nie ma zaleceń pokontrolnych.

Radny Adam Biernacki zapytał na jaką kwotę brakuje Pani Skarbnik dokumentów. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że na koniec 2010 r. konto środki trwałe w budowie 2,5 miliona 
zł. Jeżeli nie ma dokumentów to bardzo trudno jest powiedzieć czy dana inwestycja trwa, czy nie 
trwa. Ustalenia były takie, że była Pani Skarbnik Gminy po powrocie z chorobowego do pracy 
ma  wyjaśnić  dlaczego  jest  tak,  a  nie  inaczej.  Skarbnik  Gminy  powiedziała,  że  złożyła  po 
powrocie  do  pracy  Pani  Czesławie  Małyska  oficjalne  pismo  z  prośbą  o  wyjaśnienia.  Dzień 
później Pani Czesława Małyska poszła na urlop.

Radny Marek Zabawa powiedział,  że zgłasza wniosek rozpatrzenia  sprawy niejasności przez 
Komisję  Rewizyjną.  Komisja  Rewizyjna  miałaby  to  skontrolować  i  przesłać  sprawę  do 
odpowiednich organów.

Sekretarz powiedział, że RIO to kontrolowała i będą zalecenia pokontrolne.

Radny Adam Biernacki zapytał czy jest już wystąpienie pokontrolne.

Sekretarz powiedział, że nie ma. Protokół kontroli jest, a zalecenia powinny być na dniach. 

Radny Adam Biernacki zapytał o datę podpisania protokołu przez RIO, bo RIO ma 60 dni na 
wystąpienie pokontrolne.

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie pamięta tej daty.

Radny  Janusz  Leśniak  zapytał  co  się  Skarbnikowi  Gminy  nie  podoba.  Chciałby  się  z  tym 
zapoznać.

Przewodnicząca Rady zapytała kto jest za przedstawieniem nieścisłości przez Panią Skarbnik.

Rada oczekuje przedstawienia nieścisłości.

Radca Prawny powiedział, że to nie jest komisja śledcza. 

Skarbnik Gminy przedłożyła Radzie Gminy dokumenty gdzie są nieścisłości. Powiedziała, że 
data ostatniego księgowania pokazuje jakie to są stare rzeczy. 

Radny Marek Zabawa zapytał, czy tego typu dokumenty są do odzyskania lub do odtworzenia.
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Skarbnik Gminy powiedziała,  że nie umie na to pytanie odpowiedzieć,  ponieważ dokumenty 
czysto księgowe są ważne przez 5 lat, inne mają różne lata przechowywania, niektóre istnieją, 
ale część tych dokumentów nie idzie odtworzyć.  

Radny Marek Zabawa stwierdził, że czeka na wystąpienie pokontrolne RIO. 

Radny Adam Biernacki zapytał czy mamy dokumentację projektową na te inwestycje.

Sekretarz odpowiedział, że częściowo tak. Powiedział, że wszystko zostało zapłacone, ale nie 
został wytworzony dokument OT. 

Radny Adam Biernacki zapytał czy jest to normalna sytuacja.

Sekretarz odpowiedział, że nie jest.

Skarbnik Gminy powiedziała, że okazało się, że za wszystkie rzeczy odpowiada Skarbnik.

Wójt powiedział, że nikt nie będzie Pani Skarbnik rozliczał za stare sprawy i powiedział to Pani 
Skarbnik wcześniej. Jest tylko kwestia wyjaśnienia tych spraw.

Skarbnik Gminy powiedziała, że odpowiada za stan bieżący. 

Radny Marek Zabawa stwierdził, że nie jest to dobre, żeby Pani Skarbnik odchodziła, ponieważ 
może nam dużo pomóc. 

Sekretarz powiedział,  że od roku 2007 za wytworzenie dokumentów OT był  odpowiedzialny 
pracownik merytoryczny. Powiedział, że ostatnich rzeczy nie zrobił Pan Sokołowski.

Radny  Adam  Biernacki  zapytał  kiedy  wyciągniecie  jakieś  konsekwencje  względem  Pana 
Sokołowskiego. 

Radny Edward Chamela stwierdził, że Pani Czesława Małyska za to odpowiada co robiła, niech 
ona to uzupełni i zrobi z tym porządek.

Sekretarz powiedział, że otrzymamy zalecenia pokontrolne i pracownicy muszą je wykonać. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie ma dokumentów i nie jest w stanie zrobić OT. 

Radny Adam Biernacki stwierdził,  że gdyby nie zmiana Skarbnika to Rada by się o tym nie 
dowiedziała.

Radny Marek Jelonek zadał pytanie Radcy Prawnemu czy urzędnik jak przychodzi do pracy 
zastaje stan jaki jest to czy odpowiada za to co ktoś inny zrobił.  

Radca Prawny odpowiedział, że nie.

Skarbnik Gminy stwierdziła, że musi zrobić rzetelny bilans, a nam to zawyża majątek gminy 
i żeby się pod tym nie podpisać pod bilansem to musi zrezygnować. Przy inwentaryzacji konto 
080 zawsze było pomijane. RIO poprosiło o wyjaśnienie i korektę.

Radny Adam Biernacki zapytał kiedy się skończyła kontrola. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że protokół ma go Pani Ewa Kotarska w celu zapoznania się z nim 
jako przyszła  Skarbnik  Gminy  i  nie  jest  w stanie  odpowiedzieć  jaka  to  jest  data.  Skarbnik 
powiedziała, że pracowało jej się z Radą bardzo dobrze i jest za to wdzięczna. Przez te prawie 
6 miesięcy starała się robić wszystko jak najlepiej i w jak najlepszym interesie. Jej decyzja jest 
nieodwołalna i odchodzi.

Wójt powiedział, że trzy razy prosił Panią Skarbnik, żeby jednak wycofała podanie i została, ale 
nie wyraziła zgody i, że będzie żądał wyjaśnień od dawnej Pani Skarbnik. 

Radny  Adam  Biernacki  zapytał  czy  zdaniem  Radcy  Prawnego  można  wyciągnąć 
odpowiedzialność.

Radca Prawny odpowiedział, że tak za naruszenie ustawy o finansach publicznych.
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Sekretarz  poruszył  problem  promocji  gimnazjum  w  Przystajni,  że  on  naruszył  dyscyplinę 
finansów publicznych.  Wszystko  zrobił  zgodnie  z  prawem,  ma  podpisane  dokumenty  przez 
Skarbnika, a odpowiada za to on.

Radny Edward Chamela zapytał co się stanie jeżeli Radni nie podniosą ręki.

Skarbnik Gminy powiedziała, że wtedy będzie musiało się to oprzeć o sąd pracy. 

Sekretarz powiedział, że to nie my byliśmy inicjatorem odejścia Pani Skarbnik.

Skarbnik Gminy to potwierdziła. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  XI.69.2011 w sprawie odwołania  skarbnika 
gminy Przystajń większością głosów (14 za, 1 wstrzymująca się) w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki.
Za głosowali radni: A. Biernacki, E. Chamela, J. Chrzęstek, M. Jelonek, H. Kapuścik, M. Kluba,  
M.  Kwaśny,   J.  Leśniak,  J.  Sas,  D.  Sendal,  A.  Tomziński,  W.  Woźny,  M.  Zabawa,  
K. Wiecha-Zając.
Wstrzymał  się: B. Szymanek.

Przewodnicząca Rady podziękowała Pani Skarbnik i życzyła powodzenia. 

7. powołania skarbnika gminy Przystajń

Przewodnicząca  Rady  poinformowała,  że  do  Rady  Gminy  wpłynął  wniosek  Wójta  Gminy 
Przystajń odnośnie powołania Pani Ewy Kotarskiej na stanowisko Skarbnika Gminy Przystajń. 
Pani Ewa Kotarska spełnia wymogi ustawowe do objęcia funkcji skarbnika. Jest też długoletnim 
pracownikiem Referatu finansowego Urzędu Gminy Przystajń. 
Wójt  powiedział,  że  Pani  Ewa Kotarska  jest  pracownikiem doświadczonym,  z  odpowiednim 
stażem, zaznajomiła się prawie ze wszystkimi stanowiskami referatu księgowości, za wyjątkiem 
stanowiska Skarbnika na którym nie pracowała jeszcze.
Radny Jan Sas  zapytał  czy Wójt  w związku ze zmniejszeniem stanu osobowego przewiduje 
uzupełnienie.
Wójt odpowiedział, że przewiduje uzupełnienie, bo na tym stanowisku powstanie wakat.
Radny Marek Zabawa zapytał dlaczego raz robimy konkursy, a raz nie. Chce żebyśmy trzymali 
się zasad. Chciałby, żeby był konkurs, w którym Pani Ewa Kotarska mogłaby wziąć udział.
Wójt powiedział, że rozmawiał z kilkoma osobami, które mogłyby zostać Skarbnikiem. Tylko 
Pani Ewa Kotarska wyraziła zgodę.
Sekretarz powiedział, że na konkurs jak był ogłaszany na Skarbnika to była tylko 1 osoba, a na 
stanowisko urzędnicze, które wygrała Pani Anna Mrozek było 25 osób. 
Radny Marek Zabawa zaproponował ogłoszenie konkursu na Skarbnika Gminy.
Wójt powiedział, że nie zgadza się na to, ponieważ podjął decyzje i się z niej nie wycofa.
Radny  Adam  Biernacki  zapytał  czy  sprawami  niewyjaśnionymi  zajmowała  się  Pani  Ewa 
Kotarska.
Sekretarz odpowiedział, że nie. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  XI.70.2011 w sprawie powołania  skarbnika 
gminy Przystajń większością głosów (9 za, 6 wstrzymujących się) w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki.
Za głosowali radni: E. Chamela, J. Chrzęstek, M. Jelonek, H. Kapuścik, M. Kluba, M. Kwaśny,  
J. Sas, A. Tomziński, W. Woźny.
Wstrzymali się: A. Biernacki, J. Leśniak, D. Sendal, B. Szymanek, K. Wiecha-Zając, M. Zabawa.
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Sekretarz  zaproponował,  żeby  wybrać  osobę  z  Rady  Gminy  do  przyszłościowego  konkursu 
w referacie finansów – kasa, podatek od środków transportowych i realizacja procedur kontroli 
zarządu - stanowisko Pani Ewy Kotarskiej.

Ad 10
Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  informację  dotyczącą  oświadczeń  majątkowych  radnych. 
Powiedziała,  że wszyscy Radni  złożyli  oświadczenia  majątkowe w terminie.  Cześć Radnych 
musiała zrobić pisemne wyjaśnienia do oświadczeń majątkowych.  
Wójt przedstawił  informację odnośnie pracowników Urzędu Gminy i  kierowników jednostek 
organizacyjnych. Powiedział, że oświadczenia majątkowe złożyły wszystkie osoby zobowiązane 
ustawą  o  samorządzie  gminnym  do  ich  złożenia.  Po  terminie  zostało  złożone  oświadczenie 
majątkowe przez Dyrektora GOPS Panią Mariannę Kochel w związku z rozwiązaniem umowy 
o  pracę  18.02.2011  r.  oraz  byłego  Skarbnika  Gminy  Panią  Czesławę  Małyska  w  związku 
z długotrwałą chorobą.  Część osób musiało złożyć korekty lub pisemne wyjaśnienia.
Przewodnicząca Rady przeczytała informacje jaka wpłynęła do Biura Rady Gminy dotyczącą 
oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącą Rady Gminy 
Przystajń oraz Wójta Gminy Przystajń. Zarówno odnośnie oświadczeń majątkowych złożonych 
przez Przewodniczącą Rady jak i Wójta Gminy Przystajń
- przedmiotowe oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie,
- w wyniku analizy oświadczeń nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad 11 
Radny  Jan  Sas  zapytał  o  sprawę  Pana  Olejnika.  Stwierdził,  że  do  Radcy  Prawnego  było 
wystosowane zapytanie.  Miał pytanie do Radcy Prawnego odnośnie tego, że nie ma podstaw 
prawnych do wystąpienia z zapotrzebowaniem do budżetu państwa. Zapytał co to jest zdarzenie 
losowe. Chciałby, żeby Pani Dyrektor GOPS wystąpiła z wnioskiem do Wojewody o przyznanie 
tego zasiłku Było i jest to wg Radnego Jana Sasa obowiązkiem Dyrektora GOPS. Radny Jan Sas 
chce wyjaśnień od Radcy Prawnego.
Radca Prawny stwierdził, że jego zdaniem taka pomoc się nie należy i definitywnie podtrzymuje 
swoją opinię. 
Radny  Jan  Sas  powiedział  Pani  Dyrektor  GOPS,  że  powinna  wystąpić  z  wnioskiem  do 
Wojewody, a nie z zapytaniem.
Dyrektor GOPS Marianna Kochel powiedziała, że nie może wystąpić z wnioskiem, ponieważ 
pomoc się nie należy.
Przewodnicząca Rady powiedziała,  że Dyrektor GOPS może występować z wnioskami, które 
mieszczą się w granicach prawa.  
Radny Waldemar Woźny stwierdził, że Radny Jan Sas ma racje, że wniosek można by napisać.
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz powiedziała, że katalog jest otwarty co naraża 
Panią na niebezpieczeństwo arbitra z jednej strony, a z drugiej strony siła wyższa, która daje 
uprawnienia do udzielenia pomocy i tylko tyle. Na tej bazie można zrobić wszystko. Od tego są 
urzędnicy, a rozbieżność różnych praw wskazuje jak to praktycznie wygląda i należy mieć dobrą 
wolę.
Radny  Marek  Zabawa  stwierdził,  że  on  po  to  ubezpieczył  budynki,  żeby  później  nie  mieć 
problemu.
Dyrektor  GOPS  Marianna  Kochel  powiedziała,  że  rolnik  powinien   mieć  ubezpieczone 
gospodarstwo, a nie miał chociaż jest to obowiązkiem.
Skarbnik Gminy poruszyła problem przebudowy ul. Polnej w Przystajni. Powiedziała, że dziś 
dostała polecenie służbowe, żeby podpisać umowę. Nie wie sama co ma zrobić.
Wójt  powiedział,  że  nie  ma  jeszcze  podpisanej  umowy  z  Wojewodą.  My  w  swoich 
postępowaniach bazujemy na środkach planowanych. Wg logiki Pani Skarbnik trzeba byłoby 
czekać z ogłoszeniem przetargu, aż podpiszemy umowę z Marszałkiem, a czasu na to nie ma. 
Powiedział również, że on podpisał umowę z wykonawcą.
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Sekretarz stwierdził, że do końca listopada musimy zrobić tą drogę i albo się z tym zgadzamy 
albo nie. 
Skarbnik Gminy nie chce podjąć takiej decyzji skoro nie ma podpisanej umowy z Wojewodą. 
Wójt stwierdził, że ryzyko on podjął i przez to wydał polecenie na piśmie Skarbnikowi.
Radny Marek Jelonek stwierdził,  że  ma „deja  vu”.  Powiedział,  że  tak  samo było  z  budową 
gimnazjum. 
Radny Marek Zabawa powiedział, że przez gimnazjum mamy zadłużenie do 2020 roku.
Radna  Katarzyna  Wiecha-Zając  zapytała  czy  Wójt  planował  ogłoszenie  przetargu  na 
Siekierowiznę.
Wójt odpowiedział, że planował.
Radna Katarzyna Wiecha-Zając powiedziała, że słyszała, iż Wójt się jeszcze zastanowi. 
Wójt powiedział, że jego wypowiedź była taka, że ze względów atmosferycznych mógłby być 
problem z wykonaniem tej drogi, a nie z ogłoszeniem przetargu.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że trzeba jechać do Wojewody i podpisać tą umowę.
Wójt  odpowiedział,  że  służby Wojewody muszą  przygotować  tą  umowę i  dopiero  wtedy ją 
możemy podpisać. 
Radny Marek Zabawa zapytał  o 33.000,00 zł jakie zostały podzielone na sołectwa dotyczące 
czyszczenia  rowów.  Czy  nimi  można  dysponować  na  czyszczenie  rowów  przy  drodze  na 
Dąbrowie Dolnej. Powiedział, że przyjechała Pani Drynda i chciała zobaczyć, które odcinki mają 
być czyszczone i uznała, że na te rowy nie może wydać tych środków. Tylko pytanie dlaczego 
jeśli  2.000,00 zł,  które były przeznaczone na Kamińsko też były przy drodze.  Radny Marek 
Zabawa nie znalazł odzwierciedlenia. Dlatego też Pani Drynda prosiła, żeby zapytać na sesji czy 
można te pieniądze na to wydatkować.
Wójt odpowiedział, że jeżeli to było zakwalifikowane na komisji to tak. 
Sekretarz  powiedział,  że  argument  jest  tylko  jeden,  dany  rów  musi  pełnić  funkcję 
przeciwpowodziową, a można założyć, że każdy rów pełni taką funkcje. 
Radny  Marek  Zabawa  zapytał  czy  strażnica  w  Przystajni  (GOKSiR)  może  być  nazwana 
imieniem Pana Wiesława Dryndy. Proponuje tablice zamieścić tam gdzie jest wejście do straży,  
tam gdzie są dwie bramy garażowe.
Radny Edward Chamela stwierdził, że pomysł już jest, ale nie można wybiegać przed szereg.
Radny Marek Zabawa powiedział, że Dąbrowie zostało 4.500,00 zł z funduszu sołeckiego. Od 
czerwca chodzi do Pana Sokołowskiego bez rezultatu. Powiedział, że nie może dojść do ładu ani 
składu z Panem Sokołowskim. 
Przewodnicząca Rady zapytała czy to jest skarga na pracownika. 
Radny  Marek  Zabawa  powiedział,  że  dokładnie  tak.  Prosi  Wójta  o  dopilnowanie  sprawy. 
Powiedział  również,  że  doszła  do  niego  informacja  o  wycięciu  drzewa  na  posesji  Pani 
Lubus-Stankiewicz i zgodnie z ustawą  o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. art. 83 ust. 1 
bardzo prosi o zbadanie tej sprawy i nadanie biegu tej sprawie. 
Mieszkaniec Gminy Paweł Ślusarczyk zamieszkały Kostrzyna również złożył  skargę na Pana 
Sokołowskiego. Zapytał Pana Wójta czy Pan Sokołowski się tym zajmie. 
Wójt powiedział,  że Pan Ślusarczyk  ma wygórowane żądania odnośnie drogi dojazdowej do 
swojej posesji. Powiedział,  że żeby przebudować drogę musi mieć pieniądze w budżecie.  Na 
razie zrobiony jest przepust i nawieziono frez w nierówności, wcześniej wytyczono całą drogę co 
gminę już sporo kosztowało i to nie jest wina gminy, że mieszkańcy zajeździli kawałek pola, 
a potem były kłótnie i sąsiedzkie przepychanki w tej sprawie. Powiedział, że planujemy jeszcze 
w tym roku poprawić stan tej drogi, jeśli będą takie możliwości.
Przewodnicząca Rady zapytała od czego to zależy. 
Wójt  odpowiedział,  że  od  tego  czy  ten  materiał  będzie  miał.  Chciałby  tam  dać  materiał 
pozyskany z drogi z ulicy Polnej w Przystajni.
Mieszkaniec Gminy Paweł Ślusarczyk powiedział, że uszkodził tłumik na drodze gminnej i do 
kogo ma się zwrócić.
Wójt odpowiedział, że jeżeli udowodni, że tak jest to do gminy.
Mieszkaniec Gminy Paweł Ślusarczyk zapytał o to czy odśnieżanie jest w grafiku.
Wójt odpowiedział, że droga ta jest w grafiku do odśnieżania. 
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Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz  podziękowała  za  symboliczny  „grosik” 
odnośnie podatku od nieruchomości. Powiedziała, że chciałaby zadać pytanie Radcy Prawnemu. 
Zapytała, czy ma to być na piśmie. 
Radca Prawny odpowiedział, że na piśmie. 
Przewodnicząca Rady zapytała, czy Radny Janusz Leśniak dostał odpowiedź na swoje zapytania.
Radny Janusz Leśniak odpowiedział, że nie otrzymał. 
Wójt powiedział, że sprawę zbada dlaczego tak się stało. 
Radny Janusz Leśniak powiedział, że chciałby dostać informację odnośnie dróg i chodnika na 
ulicy Szkolnej.
Skarbnik Gminy poruszyła jeszcze raz problem drogi ul. Polna w Przystajni. Stwierdziła, że nie 
chce być zwolniona dyscyplinarnie. Powiedziała, że jednak nie podpisze umowy. Stwierdziła, że 
dla niej stanowisko Rady jest trudne do odczytania.
Radny Edward Chamela stwierdził, że Rada musi podjąć decyzje odnośnie tej drogi. Powiedział, 
że jeżeli to jest robione to trzeba to podpisać. 
Przewodnicząca Rady zapytała czy jeżeli Rada podejmie decyzje, że trzeba to podpisać to czy 
Pani Skarbnik to podpisze. 
Skarbnik Gminy powiedziała, że chciałaby usłyszeć jakieś stanowisko. 
Wójt odczytał „część protokołu” z X sesji Rady Gminy Przystajń odnośnie drogi na ulicy Polnej  
w Przystajni - „Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dostaliśmy pismo, że jesteśmy na zatwierdzonej 
przez Wojewodę Śląskiego liście odnośnie dofinansowania ul. Polnej w Przystajni, ale musimy 
mieć wkład 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.” 
Wójt zapytał gdzie tu jest mowa o umowach, przecież to, że jesteśmy na liście Wojewody, która 
jest zatwierdzona to jest dowód na to, że tą dotację otrzymamy. 
Skarbnik Gminy powiedziała, że lista jest listą, a umowa jest umową. 
Wójt powiedział, że nie można z punktu widzenia inwestycji czekać i czekać, bo tego się nie da 
zrobić. Jest już listopad, są jeszcze korzystne warunki na wykonywanie jakichkolwiek robót na 
drogach. To jest ostatni być może moment.  

Ad 12
Przewodnicząca  Rady  przeczytała  dwa  pisma,  które  wpłynęły  do  Rady  Gminy.  Jedno 
z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku z prośbą o zaplanowanie w budżecie gminy w roku 
2012  i  2013  kwoty  około  20.000,00  zł.  Drugie  od  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Podłężu 
Szlacheckim również z prośbą o zaplanowanie środków finansowych w kwocie 30.000,00 zł 
w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok. Rada Gminy Przystajń nie zajęła stanowiska. 
Sekretarz  ponownie  zapytał  kto  chciałby  z  Radnych  uczestniczyć  w  komisji  dotyczącej 
przyszłościowego konkursu w referacie finansów. 

Rada zaproponowała Radnego Adama Biernackiego. 

Przewodnicząca  Rady  zaprosiła  na  otwarcie  remizo-świetlicy  w  Kuźnicy  Starej  w  dniu 
19.11.2011 r.
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodnicząca  dokonała  zamknięcia  XI  sesji  Rady 
Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                        Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                      Henryka Kapuścik
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