
PROTOKÓŁ Nr XIII.2011

z XIII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
28 grudnia 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń.

Czas trwania sesji: 13.00 - 17.30.

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                                                           - Ewa Kotarska
- Radca Prawny                                                              - Dariusz Kowalski
- dyr. GZOS                                                                    - Alina Piśniak
- dyr. GOPS                                                                    - Marianna Kochel
- dyr. Zespołu Szkół w Przystajni                                   - Tadeusz Kmieć 
- dyr. Szkoły Podst. w Borze Zajacińskim                     - Bogdan Paprotny
- dyr. GPP w Przystajni                                                  - Jolanta Berg
- dyr. GPP w Kuźnicy Starej                                          - Jolanta Kotarska
- dyr. GOKSiR w Przystajni                                           - Małgorzata Izydorczyk
- dyr. Biblioteki Publicznej w Przystajni                        - Renata Małyska-Pilśniak
- 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. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    1)  zwrotu Gminie Panki kosztów uczęszczania do niepublicznego punktu przedszkolnego     
         dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń (p. Dyr. GZOS)
    2)  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
         Gminy Przystajń na 2012 rok (p. Stemplewska)
    3)  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok (p. Stemplewska)
    4)  zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 r. (p. Skarbnik)
    5)  uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2012 rok (p. Skarbnik)
  6)  przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń na  lata  2012-2021    
         (p.Skarbnik)
7. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych.
8. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.

A d 1
Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń, Henryka Kapuścik. Powitała 
wszystkich obecnych na sali, w szczególności zaproszonych gości.
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A d 2
Przewodnicząca  Rady  Gminy  stwierdziła  prawomocność obrad  – na  sali  obecnych  jest 
15 radnych.

A d 3
Przewodnicząca przedstawiła radnym propozycję porządku obrad. 
Zaproponowała  autopoprawkę do  porządku  obrad  i  wprowadzenie  dodatkowo  2  projektów 
uchwał w sprawie uchylenia uchwały Nr XII.74.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 05 grudnia 
2011  roku  w  sprawie  uchwalenia  Programu  Współpracy  Gminy  Przystajń  z  Organizacjami 
Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na 
2012  rok  w  związku  z  zakwestionowaniem  jej  przez  Nadzór  Wojewody  i  wszczęciem 
postępowania i wprowadzenia uzupełnionego projektu uchwały w tej sprawie. 
Radny Adam Biernacki stwierdził, że uchwała nie była właściwa. 
Sekretarz: Co roku była podejmowana identyczna uchwała i nigdy nie była zakwestionowana.
Skarbnik  Gminy przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011-2021, ponieważ zmiany w budżecie gminy powodują 
również zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Radny Jan Sas złożył wniosek, aby podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Przystajń na 2012 rok i przyjęcia Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 
2012-2021  usunąć z  porządku  obrad.  Chciałby  wiedzieć za  czym  głosuje,  czy  są jakieś 
możliwości, czy można coś jeszcze zrobić, jego zdaniem należy jeszcze raz zwołać posiedzenie 
komisji, przeanalizować projekt budżetu i dopiero go uchwalić.
Wójt wyraził zdziwienie  stanowiskiem  Radnego.  Stwierdził,  że  w  planach  jest  budowa 
kanalizacji i oczyszczalni, e-urząd, e-usługi, zaplanowano budowę boisk sportowych w Borze 
Zajacińskim, remont remizy w Kamińsku i wiele innych remontów, np. w ramach tzw. Funduszu 
Sołeckiego. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie odnośnie usunięcia z porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2012 rok i przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021. 
Wynik  głosowania:  2  radnych  za  (usunięciem  z  porządku  obrad  w/w  projektów  uchwał), 
5 przeciw, 8 wstrzymało się od głosu.
Do  porządku  obrad  wprowadzono  w  punkcie  6  trzy  projekty.  Brzmi  on  następująco 
- Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zwrotu  Gminie  Panki  kosztów uczęszczania  do  niepublicznego  punktu  przedszkolnego 
dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń (p. Dyr. GZOS),

2) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Gminy Przystajń na 2012 rok (p. Stemplewska),

3) przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2012  rok 
(p. Stemplewska),

4) uchylenia  uchwały  Nr  XII.74.2011  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  05  grudnia 
2011 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2012 rok (p. Stemplewska),

5) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2012  rok 
(p. Stemplewska),

6) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 r. (p. Skarbnik),
7) zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2011-2021 

(p. Skarbnik),
8) uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2012 rok (p. Skarbnik),
9) przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2012-2021 

(p. Skarbnik).
Porządek obrad z naniesionymi zmianami został przyjęty większością głosów.
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A d 4
Przewodnicząca  zgłosiła  wniosek  o  przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  sesji  bez  czytania. 
Protokół został przyjęty większością głosów.

A d 5
Wójt odczytał sprawozdanie ze swojej  działalności  w okresie  międzysesyjnym  – stanowiące 
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca:  W jaki  sposób są informowane  osoby,  które  mają do odebrania  pieniądze 
– zaliczkę na solary?
Wójt: Mieszkańcy są informowani telefonicznie o tym, że mają do odebrania pieniądze w kasie 
Urzędu Gminy.
Radny Edward Chamela: Istnieje możliwość podjęcia kolejnej próby założenia solarów – inna 
firma. Dofinansowanie wynosiłoby 45 %. Radny przekazał Wójtowi ulotkę w celu zapoznania 
się z  ofertą dodając,  że  teraz  to  jest  już indywidualne  „dogadywanie”  się z  chętnymi 
mieszkańcami gminy.
Wójt: Chętnie  zapoznam  się z  ofertą dotyczącą solarów  i  nie  będzie  problemu  ze 
zorganizowaniem spotkania mieszkańców z przedstawicielami firmy oferującej solary.
Radny Józef Chrzęstek poruszył problem składowania kamienia podczas realizacji inwestycji 
(drogi) na Siekierowiźnie. Stwierdził,  że firma narobiła szkody - uszkodzono obrzeża asfaltu. 
Zostało to po interwencji naprawione, ale nie tak jak trzeba. Rów i teren został uszkodzony.
Wójt powiedział, że teraz pierwszy raz o tym słyszy. 
Radny Józef  Chrzęstek:  Interweniując  w tej  sprawie  w Urzędzie  Gminy nie  zastał Wójta  
i rozmawiał z Panem Sekretarzem.
Sekretarz: Pan Sokołowski miał tej naprawy dopilnować. Zostało mu to wszystko przekazane.
Wójt: Jeżeli będzie to tylko możliwe to szkody zostaną naprawione. 
Przewodnicząca: Jest  prośba  do  Pani  Teresy  Górczyńskiej  – głównej  księgowej  GZOS 
-  o  przybliżenie  sprawy przetargu dot.  „dostawy opału  – węgla kamiennego  energetycznego 
asortyment EKO – groszek do placówek oświatowych”.
Pani  Teresa  Górczyńska:  W  tym  przetargu  nawet  nie  uczestniczyła  i  nie  posiada 
szczegółowych informacji w tym temacie.
Radny Mariusz Kluba: Są bardzo duże rozbieżności pomiędzy ceną węgla.
Wójt: Po to są robione przetargi, jest specyfikacja i trzeba spełnić kryteria,  żeby taki przetarg 
wygrać.
Sekretarz przeczytał ze specyfikacji jakie kryteria taki węgiel powinien spełnić. Zaproponował, 
żeby ten temat przełożyć, aż będzie autor tej specyfikacji, czyli Dyr. GZOS, bo na chwilę obecną 
jest na chorobowym.    
Przewodnicząca: W jaki sposób Dyrektorzy sprawdzają wagę dostarczonego węgla?
Dyrektor Tadeusz Kmieć: Jeżdżą na wagę do Pana Janoszka i ważą.
Radny  Edward  Chamela uważa,  że  powinniśmy  pomagać naszym  okolicznym 
przedsiębiorcom. 
Mieszkanka  Gminy  Pani  Krystyna  Labus-Stankiewicz:  Można  by  nam  wtedy  zarzucić 
korupcję. 
Sekretarz: Do Urzędu Gminy kupowane są małe ilości u lokalnych sprzedawców.
Radny Jan Sas:  Czy cena  jest  najważniejsza,  czy najniższa cena  to  jest  warunek wygrania 
przetargu?
Wójt: Nie, ale jeżeli sprzedawcy spełniają kryteria to wybieramy najtańszą ofertę.
Radny Mieczysław Kwaśny: Droga na ul. Polnej w Przystajni została oddana, kiedy otrzymamy 
na nią dotację?
Wójt: Czekamy na pieniądze od Wojewody, które mają być w przyszłym roku.
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Ad 6
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1) zwrotu  Gminie  Panki  kosztów  uczęszczania  do  niepublicznego  punktu 
przedszkolnego  dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń (p. Dyr. GZOS)

Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  zwrotu  Gminie  Panki  kosztów 
uczęszczania do niepublicznego punktu przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy 
Przystajń.  Dodała,  że  projekt  uchwały  został pozytywnie  zaopiniowany  na  wspólnym 
posiedzeniu komisji stałych 14 grudnia 2011 r. 
Radny Edward Chamela  zapytał Dyrektor Przedszkola w Przystajni Panią Jolantę Berg czy 
Pani,  której  dzieci  chodzą do niepublicznego punktu  przedszkolnego w Pankach była  u niej 
w przedszkolu, zgłaszała swoje dzieci?
Dyr. Jolanta Berg: Nie, ale gdyby była to dzieci zostałyby przyjęte do przedszkola w Przystajni.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XIII.78.2011 w sprawie: zwrotu Gminie Panki 
kosztów uczęszczania do niepublicznego punktu przedszkolnego  dzieci zamieszkałych na 
terenie Gminy Przystajń większością głosów (8 radnych za, 6 radnych wstrzymało się, 1 radny 
nie głosował) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali radni: A. Biernacki, J. Chrzęstek, H. Kapuścik, M. Kluba, D. Sendal, A. Tomziński,  
K. Wiecha-Zając, M. Zabawa.
Wstrzymali się: E. Chamela, M. Jelonek, M. Kwaśny, J. Sas, B. Szymanek,  W. Woźny.
Nie głosował: J. Leśniak.

2) przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych Gminy Przystajń na 2012 rok (p. Stemplewska)

Przewodnicząca  poinformowała,  że  projekt  uchwały  został przedstawiony  na  wspólnym 
posiedzeniu komisji stałych w dniu14 grudnia 2011 r., po czym przedstawiła projekt uchwały 
w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych Gminy Przystajń na 2012 rok.
Sekretarz dodał,  że  ta  uchwała  i  uchwała  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii są bliźniaczymi uchwałami.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XIII.79.2011 w sprawie: przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 
2012 rok  większością głosów (14 radnych za,  1 radny nie głosował) w głosowaniu jawnym 
przez podniesienie ręki.
Za głosowali radni: A. Biernacki, E. Chamela, J. Chrzęstek, M. Jelonek, H. Kapuścik, M. Kluba,  
M.  Kwaśny,  J.  Sas,  D.  Sendal,  B.  Szymanek,  A.  Tomziński,  K.  Wiecha-Zając,  W.  Woźny,  
M. Zabawa.
Nie głosował: J. Leśniak.

3) przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2012  rok 
(p. Stemplewska)

Przewodnicząca  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie przyjęcia  Gminnego  Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Jest on na kwotę 2 500,00 zł. Zapytała czy są jakieś 
pytania. W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zarządziła głosowanie.
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Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XIII.80.2011 w sprawie: przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok  większością głosów (14 radnych za, 
1 radny nie głosował) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali radni: A. Biernacki, E. Chamela, J. Chrzęstek, M. Jelonek, H. Kapuścik, M. Kluba,  
M.  Kwaśny,  J.  Sas,  D.  Sendal,  B.  Szymanek,  A.  Tomziński,  K.  Wiecha-Zając,  W.  Woźny,  
M. Zabawa.
Nie głosował: J. Leśniak.

4) uchylenia  uchwały  Nr  XII.74.2011  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  05  grudnia 
2011  roku  w  sprawie  uchwalenia  Programu  Współpracy  Gminy  Przystajń 
z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2012 rok (p. Stemplewska)

Przewodnicząca  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie  uchylenia  uchwały  Nr  XII.74.2011 
Rady  Gminy  Przystajń z  dnia  05  grudnia  2011  roku  w  sprawie  uchwalenia  Programu 
Współpracy  Gminy  Przystajń z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XIII.81.2011 w sprawie:  uchylenia uchwały 
Nr XII.74.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 05 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia 
Programu Współpracy  Gminy  Przystajń z  Organizacjami  Pozarządowymi oraz  innymi 
podmiotami  prowadzącymi  działalność pożytku  publicznego  na  2012  rok większością 
głosów (14 radnych za, 1 radny nie głosował) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali radni: A. Biernacki, E. Chamela, J. Chrzęstek, M. Jelonek, H. Kapuścik, M. Kluba,  
M.  Kwaśny,  J.  Sas,  D.  Sendal,  B.  Szymanek,  A.  Tomziński,  K.  Wiecha-Zając,  W.  Woźny,  
M. Zabawa.
Nie głosował: J. Leśniak.

5) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego  na 2012 rok (p. Stemplewska)

Przewodnicząca  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Programu  Współpracy 
Gminy  Przystajń z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2012 rok wraz z uzasadnieniem, a także poprawione punkty 
do  Programu  Współpracy  Gminy  Przystajń z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. 
Sekretarz poinformował,  że  wysokość środków  finansowych  przeznaczonych  na  realizację 
Programu wynosi w 2012 r. 35 000,00 zł. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XIII.82.2011 w sprawie: uchwalenia Programu 
Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi  działalność pożytku  publicznego  na  2012  rok większością głosów 
(14 radnych za, 1 radny nie głosował) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali radni: A. Biernacki, E. Chamela, J. Chrzęstek, M. Jelonek, H. Kapuścik, M. Kluba,  
M.  Kwaśny,  J.  Sas,  D.  Sendal,  B.  Szymanek,  A.  Tomziński,  K.  Wiecha-Zając,  W.  Woźny,  
M. Zabawa.
Nie głosował: J. Leśniak.
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6) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 r. (p. Skarbnik)

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń 
na 2011 rok. W związku z tą uchwałą jest też przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, bo niektóre wydatki przechodzą na 2012 rok.
Radny Jan Sas zapytał o wpływy z podatków i czy to jest związane z klasyfikacją.
Wójt: Więcej szczegółów mogą podać odpowiedzialni za podatki pracownicy: Pani Aleksandra 
Kierat i Pan Rafał Kośny, ale według niego wysokość podatków jest związana z klasyfikacją 
gruntów.
Radny Adam Biernacki zapytał o inwestycje związane ze środkami europejskimi.
Skarbnik Gminy: Podpisaliśmy z Urzędem Marszałkowskim umowę na e-urząd i umowę na 
remont remizo – świetlicy w Kuźnicy Starej.
Radny Edward Chamela: Co oznacza kwota 9 000,00 zł, na co to jest przeznaczone?
Skarbnik Gminy: Na nadzór 6 200,00 zł, inwentaryzacje, mapy, opłaty przyłączeniowe.
Radny Edward Chamela poprosił,  aby zsumować koszt  całej  inwestycji  w Kuźnicy Starej. 
Chce wrócić do ostatnich 12 lat.
Przewodnicząca zapytała czy są jakieś uwagi. W związku z brakiem dalszych pytań zarządziła 
głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  uchwałę nr  XIII.83.2011 w sprawie:  zmian w budżecie 
Gminy Przystajń na 2011 r. większością głosów (13 radnych za, 2 radnych wstrzymało się)  
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali radni: E. Chamela, J. Chrzęstek, M. Jelonek, H. Kapuścik, M. Kluba, M. Kwaśny,  
J. Sas, D. Sendal, B. Szymanek, A. Tomziński, K. Wiecha-Zając, W. Woźny, M. Zabawa.
Wstrzymali się: A. Biernacki, J. Leśniak.

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

Skarbnik  Gminy wyjaśniła,  że  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  wynikają 
z  braku,  na  dzień dzisiejszy,  uzyskania  dofinansowania  na  projekty:  System  Elektronicznej 
Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego - „E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego” i „Modernizacja 
obiektu  kulturalno-sportowo-rekreacyjnego  w Kuźnicy  Starej”  w ramach  Programu  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XIII.84.2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011-2021  większością głosów (12 radnych 
za, 3 radnych wstrzymało się) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali radni: A. Biernacki, E. Chamela, J. Chrzęstek, H. Kapuścik, M. Kluba, M. Kwaśny,  
J. Sas, D. Sendal, B. Szymanek, A. Tomziński, K. Wiecha-Zając, W. Woźny.
Wstrzymali się: M. Jelonek, J. Leśniak, M. Zabawa.

8) uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2012 rok (p. Skarbnik)

Przewodnicząca poinformowała, że projekt budżetu gminy na 2012 rok wpłynął do Biura Rady 
Gminy  w  dniu  15  listopada  2011  r.  Projekt  był niezwłocznie  przesłany  Radnym,  ponadto 
przedstawiany  i  szczegółowo  omawiany  na  wspólnym  posiedzeniu  komisji  stałych  w  dniu 
14 grudnia 2011 r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Rada Gminy na piśmie zgłosiła 
Panu Wójtowi swoje uwagi i wnioski.
Wójt: Odpowiedzią na w/w pismo jest autopoprawka do projektu budżetu - proponuje pośrednie 
rozwiązanie  tj.  zamrożenie  podwyżek  dla  pracowników administracji  i  obsługi  w gminnych 

6



jednostkach  organizacyjnych  do  końca  sierpnia,  a  od  września  proponuje  2  %  podwyżki. 
Fundusz nagród zmniejszono do 0,5 %.
Radna Katarzyna Wiecha-Zając: Jaka była wysokość funduszu nagród w 2011 r.?
Wójt: 1 %, poinformował również o wzroście składki rentowej od 1 lutego 2012 r. z 4,5 % do 
6,5 %, która jest ponoszona przez pracodawcę. Oszczędności w Urzędzie Gminy 34 345,00 zł 
z racji zamrożenia płac do końca sierpnia zostaną przeznaczone na wzrost składki rentowej  
i 19 000,00 zł na ocieplenie budynku Urzędu Gminy.
Odpowiedź dotyczącą oświaty przedstawiła Pani Teresa Górczyńska.
Radny Jan Sas: Ile wzrosły płace dla nauczycieli w latach 2010, 2011. Chciałby wiedzieć jaka 
jest różnica pomiędzy tymi latami. Chodzi o kwotę przeznaczoną na płace.
Pani Teresa Górczyńska: W tym momencie nie jest w stanie odpowiedzieć, ponieważ nie ma 
tych danych przy sobie.
Radny  Jan  Sas poprosił o  informację na  temat  kwot  – wynagrodzeń jakie  otrzymują 
nauczyciele.  Zapytał ilu nauczycieli mających prawo do emerytury pracuje w naszych szkołach, 
przedszkolach.
Pani Teresa Górczyńska: Ośmioro pracujących nauczycieli ma już prawo do emerytury.
Radny Jan Sas:  Zamrożenie  podwyżek pracownikom to jest  tylko  półśrodek.  Podkreślił,  że 
trzeba umieć wygospodarować oszczędności w jakiś inny sposób, oprócz płacy np. zatrudnić 
młodych nauczycieli, którzy zarabiają dużo mniej.  
Radny Marek Zabawa stwierdził, że jak młody nauczyciel przychodzi do pracy to nie umie nic.
Przewodnicząca: Jest innego zdania niż radny Zabawa, ponadto dodała,  że pensja nauczyciela 
jest „dziwacznie” skonstruowana. Nauczyciel ma płacę zasadniczą i dodatki. Płaca zasadnicza 
jest określana na poziomie Ministerstwa, a dodatki (motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy) 
są ustalane przez Radę Gminy i one u nas w gminie przez kilka lat nie zostały zmienione, stąd 
też m.in.  tak  wysokie  dysproporcje  między  średnim  wynagrodzeniem  na  poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego nauczycieli określonych ustawą Karta Nauczyciela, a  średnimi 
wynagrodzeniami nauczycieli na poziomie gminy.
Sekretarz:  Sprawy oświaty  to  sprawy trudne,  chciałby,  żeby  było  posiedzenie  połączonych 
komisji  na  temat  oświaty,  można  podzielić zadania  oświatowe  na  takie,  które  gmina  musi 
realizować i nie ma na to wpływu i na zadania, których gmina nie musi robić. Powiedział, że to 
się od  20  lat  powtarza,  budżet  oświaty  zatwierdza  się w  maju  i  trzeba  to  wcześniej 
przedyskutować, dokonać bardzo precyzyjnej analizy.
Radny  Marek  Jelonek: Wyraził zadowolenie,  że  Pan  Sekretarz  dostrzega  problem,  punkt 
widzenia  radnych,  co  roku  w trakcie  zatwierdzania  arkuszy  organizacji  roku  szkolnego  jest 
zawsze wiele emocji, a raz trzeba byłoby usiąść, przedyskutować merytorycznie sprawę gminnej 
oświaty i być może będzie na lata spokój.
Radny Janusz Leśniak: Rzeczywiście można by się spotkać i przedyskutować sprawę.
Sekretarz: Takie spotkanie trzeba byłoby zrobić w lutym, bo w maju to już na to za późno. 
Radny Waldemar Woźny:  Zaproponował żeby zamrozić wzrost  płac  o  2  % administracji, 
a podwyższyć tylko dla działu technicznego, bo tam zarobki są bardzo niskie.
Wójt: Osoby z działu technicznego nie zawsze mniej zarabiają niż pracownicy administracji. 
Radna Katarzyna Wiecha-Zając: Jaka jest najniższa płaca?
Sekretarz:  2  150,00 zł brutto  w dziale  administracji,  a  w dziale  technicznym  niepełny etat 
1 800,00 zł. 
Skarbnik Gminy przedstawiła opinię Regionalnej  Izby Obrachunkowej o projekcie  uchwały 
budżetowej na 2012 rok - opinia jest pozytywna, a wszystkie błędy, które były wychwycone 
przez RIO zostały poprawione.
Radny Jan Sas: Proponuje,  żeby Dyrektorzy szkół, przedszkoli przygotowali do końca lutego 
materiały na komisje, arkusze organizacyjne. 
Dyrektor Tadeusz Kmieć: Luty to zbyt wczesny termin na przygotowanie arkuszy organizacji 
roku  szkolnego,  ponadto  Ministerstwo  zapowiada  zmiany  w  Rozporządzeniu  o  ramowych 
planach nauczania.
Radny Andrzej Tomziński: Rada dobrze zrobiła podejmując decyzję o budowie szkoły.
Przewodnicząca: Decyzję o rozpoczęciu budowy gimnazjum wraz z halą sportową poprzednia 
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Rada podjęła z pełną świadomością, licząc się z tym, że inwestycja ta być może obciąży na wiele 
lat budżet gminy gdy nie otrzymamy dofinansowania z programów unijnych. Dobrze byłoby by 
teraz dyrektorzy szkół, przedszkoli mieli  to na względzie i starali  się mimo wszystko szukać 
oszczędności  w  swoich  planach  finansowych,  oszczędnie  gospodarować publicznymi 
pieniędzmi, bo wszyscy wiemy, że subwencja oświatowa pokrywa tylko część wydatków, reszta 
jest z budżetu gminy i dlatego stara się zrozumieć niezadowolenie niektórych radnych.
Radny Jan Sas: Ile jest oszczędności wskutek autopoprawki Wójta?
Przewodnicząca: Około 170 000,00 zł, ale nie był w projekcie budżetu liczony wzrost składki 
rentowej, teraz te środki trzeba zaplanować i dlatego tak to wygląda.
Radny Jan Sas stwierdził, że nic nie można zaplanować, ponieważ na nic nie ma pieniędzy.
Wójt poprosił, żeby popatrzeć na punkt 9, w którym jest napisane co zrobimy jeżeli pojawią się 
dodatkowe środki w budżecie gminy. Dodał,  że będziemy mieć 183 200,00 zł długu, więc jak 
można coś dodatkowego robić. Pani Małgorzata Izydorczyk ma do niego pretensje, że zbyt mało 
funduszy zostało przeznaczone na GOKSiR, ale nie jest w stanie tego zmienić, bo się po prostu 
nie da, a Pani dyrektor w razie potrzeby będzie musiała (być może) wziąć kredyt. Nie da się tak 
nagle przewrócić do góry nogami budżetu i  zrealizować wszystkie  prośby i  wnioski.  Trzeba 
pilnować, żeby zadłużenie nam nie rosło, żebyśmy mieli możliwości na skredytowanie jakiegoś 
większego zadania w przyszłości.
Radny Edward Chamela odniósł się do dwóch spraw –  budynek byłego SKR-u według władz 
gminy do niczego się nie nadawał, a teraz jest tam piękny sklep, jego zdaniem tak samo było 
z  budynkiem GS-u.  Powiedział również,  że Wójt  zabrał te  0,5 % tym najuboższym,  to  jest 
wstyd. 
Wójt: Łatwo jest wstać, skrytykować, ale jak  żadne propozycje za tym nie idą, to jest dziwne 
wystąpienie. 
Przewodnicząca przeczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 
2012 rok z naniesionymi poprawkami, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XIII.85.2011 w sprawie: uchwalenia budżetu 
Gminy  Przystajń na  2012  rok większością głosów  (10  radnych  za,  2  radnych  przeciw, 
3 wstrzymało się) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali radni: A. Biernacki, E. Chamela, H. Kapuścik, M. Kluba, M. Kwaśny, D. Sendal,  
A. Tomziński, K. Wiecha-Zając, W. Woźny, M. Zabawa.
Przeciw: M. Jelonek, B. Szymanek.
Wstrzymali się: J. Chrzęstek, J. Leśniak, J. Sas.

9) przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2012-2021 
(p. Skarbnik)

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały z naniesionymi poprawkami.
Przewodnicząca zapytała czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. W związku z brakiem uwag 
zarządziła głosowanie.
 
Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XIII.86.2011 w sprawie: przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021  większością głosów (12 radnych 
za, 3 wstrzymało się) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali radni: A. Biernacki, E. Chamela, J. Chrzęstek, H. Kapuścik, M. Kluba, M. Kwaśny,  
J. Sas, D. Sendal, B. Szymanek, A. Tomziński, K. Wiecha-Zając, W. Woźny.
Wstrzymali się: M. Jelonek, J. Leśniak, M. Zabawa.

Radny Adam Biernacki: Jaka jest kwota zadłużenia gminy?
Skarbnik Gminy: Łącznie około 8 000 000,00 zł.
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Ad 7 i Ad 8
Przewodnicząca udzieliła głosu obecnym na sali mieszkańcom gminy.
Pan Damian Hamela zamieszkały na Kuźnicy Starej  stwierdził,  że wybudował nowoczesny 
budynek  i  chciałby  otworzyć zakład  lakierniczo-blacharski,  dodał,  że  istnieje  możliwość 
uzyskania  dotacji  ze  środków  unijnych,  ale  musi  mieć zmianę w  miejscowym  planie 
zagospodarowania przestrzennego, bo nie może tam na chwilę obecną otworzyć tego warsztatu.
Wójt:  W przyjętym budżecie na 2012 rok nie mamy  środków na ten cel. Pierwszym etapem 
odnośnie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest podjęcie uchwały 
o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i  zagospodarowania terenu, a potem planu 
zagospodarowania  przestrzennego.  Dokumenty  odnośnie  zmiany  w planie  zagospodarowania 
przestrzennego przechodzą wstępny etap uzgadniania. Zmiana taka potrzebuje czasu, a na chwilę 
obecną nie zaczęliśmy jeszcze nawet od studium. Stwierdził,  że najlepiej  jest planować daną 
inwestycje na takich gruntach, które są do tego przystosowane. 
Radny Janusz Leśniak przypomniał, że jeżeli chodzi o wnioski mieszkańców dotyczące zmian 
planu to wniosków byłoby na pewno więcej, ale ludzie ich nie złożyli, ze względu na to, iż jak 
słyszą, że na razie nie planuje się zmiany planu zagospodarowania przestrzennego to dają sobie 
spokój.
Wójt: Nie ma pewności,  że zapis o terenie (o co wnioskuje Pan Hamela) zostanie zmieniony,  
ponieważ niektóre  tereny  nie  mogą zmienić przeznaczenia  ze  względu  na  to,  że  przepisy 
zabraniają. 
Radny Jan Sas zaproponował,  żeby w połowie  2012 r.  rozpocząć prace  nad zmianą planu 
zagospodarowania przestrzennego, wyliczyć koszty i pomyśleć nad realizacją w 2013 r. 
Przewodnicząca:  Czy jest jakaś możliwość ominięcia tego w przypadku mieszkańca Kuźnicy 
Starej, bo późniejszy termin uniemożliwia mu uzyskanie wsparcia z programów unijnych.
Wójt: Na tę chwilę nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. 
Radna Katarzyna Wiecha-Zając: Może fragmentarycznie można by zmieniać plan.
Wójt: Nie jest to takie proste. Trzeba byłoby powiedzieć wtedy, że jednym zmieniamy, a drugim 
nie zmieniamy i komu mielibyśmy taki plan zmienić. 
Sekretarz:  Pan  Sokołowski  przygotował taką informację z  której  wynika,  że  koszt  zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy to od 70 000,00 do 
150 000,00 zł,  czas wykonania projektu 12 do 18 miesięcy.  Jednakże na podstawie wniosku 
o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy wcześniej należałoby dokonać analizy 
aktualności studium i na tej podstawie określić czy taka zmiana studium jest konieczna, koszt 
takiej  analizy to  20 000,00 do 30 000,00 zł.  Jeżeli  zmiana  okazałaby się zasadna to  należy 
najpierw sporządzić zmianę studium. Szacowany koszt zmiany całości planu to od 100 000,00 
do 200 000,00 zł w zależności od uwarunkowań i możliwości realizacji.
Radna  Katarzyna  Wiecha-Zając:  Należy  rozważyć możliwość częściowej  zmiany  planu  
i sukcesywnie dokonywać zmian w kolejnych rejonach gminy.
Radny Janusz Leśniak chciałby zrobić zmianę takiego planu dla całości gminy.
Wójt: Radni muszą mieć świadomość,  że trzeba wybrać co chce się robić, czy zmieniać plan, 
czy wykonać inwestycje, np. budowę chodnika.
Radny  Marek  Zabawa zaproponował,  aby  „puścić”  po  sołectwach  kurendę informującą 
mieszkańców o tym, że gmina przygotowuje się do zmiany planu.
Wójt: Jego zdaniem wywołałoby to tylko zamieszanie. Jeśli nie mamy zamiaru zmieniać planu.
Radny Jan Sas:  Co gminie  dał ten plan zagospodarowania  przestrzennego,  oprócz wydatku 
dużych pieniędzy, czy gmina coś zyskała na tym planie?
Wójt: Mamy prawo miejscowe, plan uporządkował teren. 
Przewodnicząca:  Dołączymy  ten  punkt  na  temat  zmiany  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  do  porządku  wspólnego  posiedzenia  komisji  stałych  dotyczącego  wystąpień 
pokontrolnych RIO. 
Mieszkanka  Gminy  Pani  Krystyna  Labus-Stankiewicz w  swoim  wystąpieniu  zgłosiła 
naruszenie ustaw o ochronie przyrody i o ochronie  środowiska przez Radnego Marka Zabawa 
i  nadanie  biegu  administracyjnego  sprawie  oraz,  że  w  razie  potrzeby  dostarczy  materiał 
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dowodowy. Wniosek taki złożyła w związku z wnioskami dotyczącymi jej osoby w tym zakresie 
złożonymi przez Marka Zabawa na sesjach w dniach 07.11.2011 r. i 05.12.2011 r.                 
Radny Waldemar Woźny: Kiedy dla sołtysów będzie podwyżka?
Przewodnicząca: Na tej sesji przyjęliśmy budżet na 2012 rok i jak Pan radny wie, na 2012 rok 
nie są planowane podwyżki.

Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodnicząca dokonała zamknięcia  XIII sesji  Rady 
Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                        Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                      Henryka Kapuścik
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