
PROTOKÓŁ Nr XVIII.2012

z XVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
27 sierpnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń.

Czas trwania sesji: 13.00 -17.20.

W sesji uczestniczyło 14 Radnych (lista obecności w załączeniu).
Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń – Radna 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. GOKSiR w Przystajni                                           - Małgorzata Izydorczyk
- 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. Przygotowanie szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  jest  Gmina  Przystajń 
udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania 
z tych przystanków (podinsp. M. Okaj).

2) podziału  Gminy Przystajń  na  okręgi  wyborcze,  ustalenia  ich  granic  i  numerów oraz  liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu (Sekretarz Gminy).

3) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok (Skarbnik Gminy).
4) zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2012-2021  (Skarbnik  

Gminy).
5) 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 (Skarbnik Gminy).

6) zmiany Uchwały Nr X.61.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. 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 (Skarbnik Gminy).

9. Informacja na temat realizacji strategii rozwoju Gminy Przystajń.
10. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych.
11. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.

A d 1
Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń, Radna Henryka Kapuścik. Powitała 
wszystkich obecnych na sali.
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A d 2
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad – na sali obecnych jest 13 Radnych. 
Nieobecny Radny Benon Szymanek i Radny Andrzej Tomziński. 

A d 3
Przewodnicząca przedstawiła Radnym propozycję porządku obrad.  Poinformowała,  że Skarbnik 
Gminy poprosiła o  wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Przystajń na 2012 rok. Szczegółowo Skarbnik Gminy omówi tę autopoprawkę przy omawianiu 
projektu uchwały. 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie (13 Radnych za).
Dotarł Radny Andrzej Tomziński.

A d 4
Przewodnicząca poinformowała,  że protokół  był  wyłożony w biurze  Rady Gminy,  można było się 
z  nim zapoznać.  Dlatego zadała  pytanie  kto  z  Pań i  Panów Radnych jest  za  przyjęciem protokołu 
z poprzedniej sesji bez głośnego czytania. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie (14 Radnych za).

A d 5
Wójt odczytał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym – stanowiące załącznik 
do protokołu.
Przewodnicząca zapytała  czy  są  jakieś  uwagi  i  zapytania.  W związku  z  brakiem uwag  i  zapytań 
przeszliśmy do punktu kolejnego.

A d 6
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia przedstawił Przewodniczący Komisji 
– Radny Edward Chamela.
Przewodnicząca: Temat  Zespołu  Szkół  w  Przystajni  został  już  omówiony  podczas  wspólnego 
posiedzenia komisji problemowych w dniu 06 sierpnia 2012 r.
Radny Józef Chrzęstek: Czy ludzi bezrobotnych nie można by wykorzystać przy pracach na drogach 
i rowach, np. przy wycince drzew?
Dyrektor  GOPS: Nie  ma  takiej  ustawy,  która  pozwalałaby  zatrudnić  osoby  bezrobotne,  którym 
udzielana jest pomoc, żeby oni ją odpracowali. Są to odgórne ustawy i nie mamy na to wpływu. Osoby 
bezrobotne mogą iść na prace społecznie-użyteczne.
Sekretarz: Tym osobom na pracach społecznie-użytecznych i robotach publicznych się płaci. Nie robią 
tego za darmo.
Radny Janusz Leśniak: Tym osobom, które biorą zasiłki można zaproponować pracę.
Sekretarz: Mamy 4 takie osoby na pracach społecznie-użytecznych i 1 osobę na robotach publicznych.
Wójt: Jeśli chodzi o wycinanie drzew i krzewów to ostatnio wycinaliśmy gałęzie przy drodze jak się 
jedzie  na  Dąbrowę.  Z zakrzaczeniem dajemy sobie  radę.  Z  pilarką  musimy wysyłać  pracowników, 
którzy mają do tego uprawnienia. Proszę zgłaszać miejsca gdzie należałoby zrobić poprawki i będziemy 
to usuwać.
Radny Marek Zabawa: Czy są jakieś kryteria zatrudniania tych osób?
Radny Jan Sas: Żeby kogoś zatrudnić to trzeba mieć pieniądze. Można dać mniej pieniędzy na opiekę  
społeczną, a te pieniądze przeznaczyć na zatrudnienie, np. na zatrudnienie 10 osób w przyszłym roku.  
Oni mogliby wykosić rowy albo wykonać jakieś inne prace.
Przewodnicząca: Czy ma szansę realizacji któraś z tych propozycji?
Dyrektor GOPS: Nie ma takiego dobrowolnego przekładania tych środków. My się z tego rozliczamy 
i nie możemy przerzucać tych środków na coś innego. Jako GOPS nie możemy zatrudnić osób.
Radny Jan Sas: Gdyby z tej  kwoty,  którą gmina przeznacza na GOPS, np.  20 % przeznaczyć na 
zatrudnienie, to wtedy tyle osób nie poszłoby do opieki, ponieważ miałoby zatrudnienie.
Wójt: Problem  polega  na  tym,  że  ci  ludzie  są  mało  efektywni.  Niejednokrotnie  mamy  problem 
z ustaleniem terminu pracy, bo dana osoba akurat wtedy kiedy planujemy pracę nie przyjdzie.
Radny Marek Zabawa:  Czy w Urzędzie Gminy Przystajń została zatrudniona taka osoba w ramach 
robót publicznych?
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Sekretarz: Został  zatrudniony w ramach  robót  publicznych  Pan Roman Kiedos.  Roboty  publiczne 
polegają na tym, że ktoś dopłaca do pensji i to jest korzystne dla gminy. Zatrudnienie kogoś w ramach  
robót publicznych jest robione w ramach konkursu. My natomiast musimy zagwarantować co najmniej  
miesiąc lub dwa zatrudnienia dla tej osoby.
Radny Jan Sas: Opieracie się na robotach publicznych i dopłatach ze strony państwa. Ja proponuję  
zmniejszenie środków na opiekę społeczną, a przeznaczenie ich na zatrudnienie pracowników.
Radny Adam Biernacki: 80 % środków którymi dysponuje GOPS pochodzi z budżetu państwa, a 20 % 
z gminy. Nie można tych pieniędzy wydać w inny sposób.
Wójt: Nie mogę zmusić kogoś do podjęcia pracy kto jest klientem GOPS.
Dyrektor GOPS: Trzeba się liczyć z tym, że te  koszty zatrudnienia mogą być większe niż koszty 
udzielenia  zasiłku,  ponieważ  takim  osobom  trzeba  kupić  odzież  roboczą.  Na  zasiłki  otrzymujemy 
z  budżetu  gminy  6 000,00  zł.  Zasiłek  należy  się  w  przypadku  osiągnięcia  maksymalnie  dochodu 
351,00 zł na osobę w rodzinie i 470,00 zł na osobę samotną.
Radny Marek Zabawa: Nie kwestionuję zasadności udzielania zasiłków. Chciałem tylko dowiedzieć 
się co to za osoby.
Dyrektor GOPS: U każdego przeprowadzamy wywiad środowiskowy. Bez tego nie wydajemy nawet 
złotówki.  
Radny Jan Sas: Jaki % GOPS odrzuca takich wniosków?
Dyrektor GOPS: Wszystkie które nie mieszczą się w kryteriach, jednak z reguły przychodzą do nas 
takie osoby, które się w tych kryteriach mieszczą.
Radna Katarzyna Wiecha: Jeżeli ktoś ma mercedesa, plazmę, a spełnia te kryteria to czy nie dostanie 
tej pomocy? Czy to miało miejsce, że pomocy nie udzielono?
Dyrektor GOPS: Bywało,  że pomoc nie została udzielona ze względu na zbyt  duże dysproporcje.  
W ostatnim roku nie mieliśmy takiego przypadku, ale bywało, że zdarzyło się, że odmówiliśmy pomocy.
Radna Katarzyna Wiecha: Czy te osoby zatrudnione w ramach prac społecznie-użytecznych nie mogą 
otrzymać zasiłku z opieki społecznej?
Dyrektor  GOPS: Mogą  korzystać.  Gdyby  odmówiły  pracy  to  nie,  ale  ogólnie  mogą  korzystać, 
ponieważ to jest dochód tylko 140,00 zł miesięcznie. 
Radny Edward Chamela: Gdyby ustawa pozwalała,  żeby wywiesić na tablicy ogłoszeń listę  osób 
biorących środki z GOPS to od razu tych osób byłoby mniej.
Radny Józef Chrzęstek: Dlaczego Pani nie zgłosiła do Wojewody, że była nawałnica?
Radny Mieczysław Kwaśny: Nie było zgłoszone, bo minął termin. 
Radny Jan Sas: Czy jest jakiś problem, żeby wystąpić z takim wnioskiem o pomoc do Wojewody?
Sekretarz: Straty do Wojewody są zgłoszone. Osobiście rozmawiałem ze służbami wojewody w tej 
sprawie. Pomoc rolnikom została zrobiona. Rolnicy mogą się starać o pomoc w Agencji z PROW, ale  
kryteria tam są dość duże. 
Sołtys  Dariusz  Kulej: 10 000,00  zł  w  stratach  w  budynkach  i  przynajmniej  30  %  w  zbożach 
i zwierzętach.
Sekretarz: Czekamy na decyzję Ministra Rolnictwa czy uruchomi jakąkolwiek pomoc dla rolników 
z Agencji. Nie będzie pomocy dla rolników z opieki społecznej, jedyna pomoc jaka będzie to pomoc  
z Agencji. Rolnik potrzebuje jednej rzeczy – protokołu komisji. Te  protokoły zostały zrobione i rolnicy  
z nimi mogą udać się o pomoc np. do banku o kredyt, Agencji Nieruchomości Rolnej, do KRUSu, do  
Wójta, a czy inne świadczenia będą to tego nie wiemy.
Radny Edward Chamela: Czy Pani  Dyrektor  GZOS coś wie odnośnie  tych rur  w Zespole Szkół 
w Przystajni?
Dyrektor GZOS: Jest to obecnie w trakcie. Zostało zgłoszone.
Wójt: Ktoś musiał zanim to przywiózł rozmawiać z Dyrektorem. Skoro rozmowa z Dyrektorem nie 
została ujawniona, a podejrzewam, że Dyrektor przytaknął to tak się to stało, bo nie wierzę w to, że  
Dyrektor  nie  analizuje  swoich  decyzji.  Co  do  boiska  w  Przystajni  to  było  porozumienie  między 
Dyrektorem, a przedsiębiorcą.  Dyrektor  zobowiązał  się,  że on to  uporządkuje,  bo firma zrobiła dla 
szkoły dużo tzw. gratisów. Kiedy minęły 3 lata to Dyrektor mówi, że nie ma na to pieniędzy. Nie chce 
mi się w to wierzyć, że przez te 3 lata nie można było chociaż tyle zrobić co dziś jest zrobione, a to są  
chęci Dyrektora, bo on jest zarządcą nieruchomości i powinien to zorganizować. Porównanie terenu 
wziął  na  siebie,  bo  firma  składowała  tam  materiał.  Jak  składowała  to  miała  uporządkować  po 
zakończeniu  roboty.  Co  do  przedzielenia  ścianki  działowej  w  Gminnym  Przedszkolu  Publicznym 
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w Przystajni to był taki czas, że Pani Dyrektor posiadała jakieś środki, ale tego nie zrobiła. Obecnie  
powiedziała prawdę, że środków nie ma i w związku z tym nie może tego zrobić. 
Radny Andrzej Tomziński: W tym tygodniu będzie można zasiać trawę na boisku w Zespole Szkół 
w Przystajni.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji - Radny Adam 
Biernacki. 
Przewodnicząca zapytała  czy  są  jakieś  uwagi  i  zapytania.  W związku  z  brakiem uwag  i  zapytań 
przeszliśmy do punktu kolejnego.

Ad 7
Dyrektor GZOS: Poprosiłam Dyrektorów o przygotowanie informacji na temat przygotowania szkół 
i przedszkoli do nowego roku szkolnego.  Od września zaczynają się zajęcia  w  ramach  projektu 
systemowego -  w Przystajni gimnastyka korekcyjna i logopedia, w Borze Zajacińskim gimnastyka 
korekcyjna i zajęcia wyrównawcze z matematyki. Będą ogłoszone konkursy na nauczycieli. W roku 
szkolnym  2012/2013  w  Zespole Szkół w Przystajni będzie 12  oddziałów w Szkole Podstawowej 
i 8 w Gimnazjum. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim uczęszczać będą 134 osoby 
(88  uczniów i 46  dzieci przedszkolnych).  W okresie wakacji usunięto drobne usterki.  We wszystkich 
stołówkach zakupiono drobne rzeczy o wartości do 3 500,00  zł dofinansowane  w  60  %  przez 
Wojewodę.  
Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni w roku szkolnym 2012/2013 funkcjonuje jako przedszkole 
6 oddziałowe. Na liście rezerwowej znajduje się 26 dzieci 3-letnich i 3 dzieci 2,5-letnich. Na te dzieci 
z listy rezerwowej nie mamy pieniędzy.  Złożony przez nas wniosek został rozpatrzony negatywnie 
z uwagi na uzyskanie niewystarczającej liczby punktów. W związku z planowaną wymianą  kotła CO 
w Oddziale  Przedszkolnym  w  Górkach wpłynęły trzy  oferty.  Dwie  są porównywalne,  jedna  jest 
o połowę tańsza i boimy się tej oferty. 
Sekretarz: Ja jestem zwolennikiem kupowania u lokalnych dostawców.  
Dyrektor GZOS: Gminne Przedszkole w Kuźnicy Starej – w Oddziale w Kostrzynie przyjęto 19 dzieci, 
a w Oddziale w Kuźnicy Starej 20 dzieci.
Radny Adam Biernacki: Teoretycznie 25  dzieci  mogłoby zostać przyjętych.  Czy to przedszkole 
w Kuźnicy Starej ma więcej sal?
Dyrektor GZOS: Pani Dyrektor twierdzi, że ta sala jest zbyt mała, żeby zostało przyjętych więcej osób  
niż 20. 
Sołtys Halina Habrajska: Kiedyś było do góry leżakowanie, ale teraz już go nie ma. 
Radny Jan Sas: Panie Wójcie czy uważa Pan, że przedszkole w Przystajni nie może być czynne przez 
cały rok? Co Pan Wójt przewiduje zrobić na przyszłość z przedszkolem w Kuźnicy Nowej?
Wójt: Jeśli chodzi o możliwości przedszkola w Przystajni to ja nie mam nic przeciwko. Powinno być 
otwarte, ale musi to wynikać z potrzeby i możliwości przedszkola. 
Radny Jan Sas: Jeżeli nie umiecie ułożyć harmonogramu urlopów to ja wam pomogę społecznie.
Wójt: Na tę chwilę jest problem przy jakiej liczbie dzieci mają być te oddziały uruchamiane ponownie,  
bo  nie  ma  określonej  takiej  liczby.  Była  próba  z  naszej  strony,  bo  wytyczne  zostały  do  Państwa 
skierowane jednak zostały odrzucone bez jakiejkolwiek dyskusji  na poszczególne punkty, a chociaż  
przynajmniej te trudne tematy, które zależą od Państwa opinii mogły być przedyskutowane, bo liczbę  
dzieci mam sam ustalić z Panią Dyrektor GZOS, a wy będziecie mieć pretensje, że to jest za mało albo  
za dużo. Cały czas mówimy o wydatkach i kosztach.  W Kuźnicy Nowej trzeba przeprowadzić pewne 
roboty remontowe, potrzebna będzie także obsługa tego oddziału i te sumaryczne koszty musimy ująć 
w budżecie. Na dzień dzisiejszy nie mamy tych kosztów w budżecie.
Radny Adam Biernacki: Czy ktoś zapytał, czy na poddaszu w Gminnym Przedszkolu Publicznym 
w  Przystajni  można  zrobić  przedszkole?  Otwarcie  Oddziału  w  Kuźnicy  Nowej  jest  nieracjonalne. 
Dlaczego nikt nie pomyśli o takiej możliwości rozbudowy strychu. Uważam, że oferta 9 godzinna jest  
ciekawsza niż 5 godzinna. 
Radny Janusz Leśniak: Utworzenie dodatkowej grupy nie wymaga zrobienia poddasza. Nie jestem 
przeciwny utworzeniu na nowo oddziału, ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż tyle dzieci jest na liście 
rezerwowej w Przystajni.
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Radny Jan Sas:  W tym Oddziale Przedszkola w Kuźnicy Nowej trzeba zmienić piec na mniejszy.  
Innych problemów nie ma.  W grę będą wchodziły 2 etaty:  1  etat  nauczyciela,  ½ etatu sprzątaczka  
i ½ etatu palacza. 
Radny Janusz Leśniak: Mieliśmy się zastanowić czy nie uda się utworzyć tego dodatkowego oddziału  
z własnych pieniędzy.
Dyrektor GZOS: Własnych środków nie mamy. Wszystkie wydatki są blokowane. Płacone są tylko 
najważniejsze rzeczy.
Przewodnicząca  zapytała  czy  w  tym  temacie  są  jakieś  zapytania.  W związku  z  brakiem  zapytań 
przeszliśmy do punktu kolejnego.

Ad 8
Wyszedł Radny Andrzej Tomziński i Radny Marek Jelonek.

Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1) określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  jest  Gmina  Przystajń 
udostępnionych  dla  wszystkich  operatorów  i  przewoźników  oraz  warunków  i  zasad 
korzystania z tych przystanków.

Przewodnicząca:  Projekt  został  już  omówiony  na  wspólnym  posiedzeniu  komisji  problemowych. 
Wykaz przystanków w uchwale, jak i w BIP jest bez tej pierwszej rubryki. Był on w projekcie potrzebny 
po  to,  żeby  Państwo  mogli  porównać,  że  nie  ma  tutaj  żadnych  zmian  jeśli  chodzi  o  lokalizację  
przystanków.  Są  to  zmiany  kosmetyczne.  Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  i  zarządziła 
głosowanie. 

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XVIII.126.2012 w sprawie:  określenia przystanków 
komunikacyjnych,  których  właścicielem  jest  Gmina  Przystajń  udostępnionych  dla  wszystkich 
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków jednogłośnie 
(12 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

Wrócił Radny Andrzej Tomziński.

2) podziału Gminy Przystajń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i  numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu.

Przewodnicząca:  Projekt  tej  uchwały  został  również  omówiony na  wspólnym posiedzeniu  komisji 
problemowych. Przewodnicząca poprosiła Sekretarza o przedstawienie projektów uchwał. 
Sekretarz przedstawił projekt uchwały w wersji A i B. Zaproponował przegłosowanie wersji A.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała opinię Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego 
w Częstochowie z której wynika, iż wskazanym byłoby, aby dokonać podziału według wersji A z uwagi 
na fakt,  że ulice wchodzące w skład okręgów graniczą ze sobą.  Jednocześnie nie wnosi  uwag pod 
względem prawnego podziału. 
Sołtys Dariusz Kulej: Czy liczba mieszkańców 6008 na 30 czerwca 2012 r. to jest uprawnionych do 
głosowania czy wszystkich mieszkańców?
Sekretarz:  Wszystkich mieszkańców + osób wpisanych do stałego rejestru wyborców. Mieszkańców 
mamy 5998 osób + 10 osób jest dopisanych do stałego rejestru wyborców, są to mieszkańcy Kamińska.  
Po raz pierwszy od dłuższego czasu liczba mieszkańców spadła poniżej 6000.  
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w wersji A, po czym zarządziła jego głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XVIII.127.2012 w sprawie: podziału Gminy Przystajń 
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu jednogłośnie (13 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

Wrócił Radny Marek Jelonek.
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3) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła na czym polega autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian 
w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok. W autopoprawce dodaje się jedynie § 8 dotyczący deficytu.  
Reszta  pozostaje  bez  zmian.  Przedstawiła  również  całość  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian 
w budżecie.
Wójt:  Myślę, że i tak będziemy musieli przedyskutować temat studni głębinowej, bo uchwała to jest 
tylko zabezpieczenie środków na w/w cel, a wiem, że na komisji była dyskusja, którą wersję wybrać. 
Była już dyskusja za poprzednich Rad (2 kadencje wstecz) i decyzja zapadła w kierunku budowy studni 
głębinowej.
Radny Marek Zabawa: Myśmy rozważali sprawdzenie uzdatniania i pogłębiania, żeby to rozeznano.
Wójt: Ta dokumentacja, która powstała i o której mówił Pan Paweł Antczak na komisji, powstała po 
dyskusji i decyzji Rady, że idziemy w kierunku budowy studni. 
Radny Mariusz Kluba: Od czasu rozmowy na temat wodociągu minęło już 10 lat i mogło się dużo 
zmienić. Technologicznie mogą być inne rozwiązania i Pan Paweł Antczak ma się zorientować. 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały autopoprawki i zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XVIII.128.2012 w sprawie: zmian w budżecie Gminy 
Przystajń na 2012 rok jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.

Skarbnik  Gminy  omówiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej 
Gminy Przystajń.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  XVIII.129.2012  w  sprawie:  zmiany  Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2012-2021 jednogłośnie  (14  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

5) 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.

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Przewodnicząca: Dlaczego jest taka konieczność zmiany tej uchwały, zwiększenia tej pożyczki?
Skarbnik: Wynika to z przeliczenia tego zadania. Jest inny rok spłacania (był rok 2013, a w tej uchwale  
jest rok 2014)  i są inne kwoty do spłaty.
Radny Jan Sas: Czy górna kwota się zmieniła?
Skarbnik: Górna kwota się nie zmieniła. Nawet jest troszeczkę korzystniejsza.
Radna Katarzyna Wiecha: Dlaczego płacimy 200 000,00 zł więcej?
Wójt: Wynika  to  z  przeliczenia  całościowego  zadania.  W  tamtym  roku  nie  dostaliśmy  pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i to jest między innymi tym 
spowodowane.  
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  XVIII.130.2012  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 większością głosów (13 Radnych za, 1 Radna wstrzymała się od głosu) 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.
Wstrzymała się od głosu: K. Wiecha.
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6) zmiany Uchwały Nr X.61.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. 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.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały. 
Wójt: My żeby  otrzymać  dotację  musimy  zapłacić  fakturę,  a  żeby  ją  zapłacić  musimy  zaciągnąć 
krótkoterminowy kredyt i jest on korzystny dla nas z tego źródła.  
Radny Adam Biernacki: Ta uchwała powoduje, że pożyczamy więcej?
Skarbnik: W 2012 r. myśmy nie dostali pożyczki i dlatego teraz pożyczamy więcej. 
Radny Adam Biernacki: Czy ta dotacja będzie się pokrywała z kwotą zaciągniętej pożyczki?
Skarbnik: Tak będzie się pokrywała.
Radny Adam Biernacki: Czy tak w pigułce mogłaby Pani Skarbnik przedstawić koszty tej inwestycji?  
Ile już zapłaciliśmy?
Wójt: Pani Skarbnik potrzebna jest taka rozpiska od początku realizacji zadania, żebyśmy wiedzieli 
dokładnie i mogli się z tymi kosztami zapoznać. 
Przewodnicząca: Kiedy można się podłączyć do kanalizacji? Kiedy będzie skończona kanalizacja? Ma 
być do końca grudnia 2012 r.
Wójt: Termin,  który  był  ustalony  jest  aktualny.  Potem  nastąpi  odbiór.  My  biorąc  pożyczkę 
z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach mamy pewne 
zobowiązania. Musimy osiągnąć efekt ekologiczny i żeby go osiągnąć mieszkańcy muszą się podłączyć 
do studzienki kanalizacyjnej na posesji.
Przewodnicząca: Jak jest z rozbudową oczyszczalni?
Wójt: Oczyszczalnia ma być rozbudowana do końca października 2012 r. 
Skarbnik: 10 grudniu 2012 r. będzie wystawiona ostatnia faktura za kanalizację.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  XVIII.131.2012  w  sprawie:  zmiany  Uchwały 
Nr X.61.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. 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 (13 Radnych za, 1 Radny wstrzymał się od głosu) 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, A. Tomziński, K. Wiecha, W. Woźny, M. Zabawa.
Wstrzymał się od głosu: M. Jelonek.

Ad 9
Informacja na temat realizacji strategii rozwoju Gminy Przystajń.
Wójt: Dokument został przyjęty uchwałą nr XXVIII/17/2001 z dnia 30 marca 2001 r. Rady Gminy 
Przystajń.  Uchwałą  nr  XXXI/189/05  z  dnia  24  października  2005  r.  Rada  Gminy  Przystajń 
dokonała aktualizacji strategii. Strategia swoim zasięgiem obejmuje zadania do roku 2015 r. Składa 
się  ona z  dwóch części.  Pierwsza to  "Diagnoza Strategiczna",  a  druga  to  "Strategia  Rozwoju". 
W  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy  Przystajń  można  się  z  tą  strategią  zapoznać.  
Wójt  przedstawił  cele  strategiczne  i  operacyjne  wraz  z  programami  i  zadaniami  przypisanymi  do 
programów. Ponadto zwrócił  uwagę na zadanie realizowane jako kanalizacja  w aglomeracji.  Mamy 
jeszcze  nie  zrealizowany  jeden  fragment  kanalizacji,  który  obejmował  ul.  Targową,  ul.  Słoneczną 
i część Mrówczaka. Jeśli wziąć pod uwagę to, że do 2015 r. powinny być aglomeracje skanalizowane to  
będziemy mieli pewien problem jeśli tego nie zrobimy. Będziemy narażeni na kary, które wiszą nad  
gminami, które w aglomeracjach nie zrealizują kanalizacji. W Gminie Przystajń do aglomeracji należy 
Przystajń,  Kuźnica  Stara i  część Mrówczaka.  Przypominam również,  że od 01.07.2013 r.  następuje 
zasadnicza  zmiana  dotycząca  odbioru  śmieci.  Gmina  będzie  płacić  firmie  za  zabrane  śmieci,  
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a mieszkańcy będą płacić gminie za odebrane śmieci. Na początku mogą być problemy zarówno ze  
zebraniem śmieci jak i wyegzekwowaniem płatności od mieszkańców. 
Przewodnicząca: Strategia była opracowana w miarę sensownie i w mniejszym bądź większym stopniu 
została zrealizowana.
Sekretarz: Strategia nie jest dokumentem obowiązkowym, tylko wskazującym kierunek. Jeżeli go nie 
zaktualizujemy to nic się nie stanie.
Sołtys Dariusz Kulej:  Recykling na Kuźnicy Starej stoi na plastikowych butelkach, ponieważ worek 
z butelkami, który stał obok podczas opróżniania recyklingu został przewrócony i firmie nie chciało się  
go podnieść i zabrać razem ze śmieciami. Na tych śmieciach postawili recykling.  

Ad 10 i Ad 11
Przewodnicząca:  Wszyscy wiemy,  że  dożynki  odbędą się  09.09.2012 r.  Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Przystajni zwraca się z prośbą o pomoc do Sołtysów i Radnych w udekorowaniu 
gminy na potrzeby dożynek chochołami.
Dyrektor GOKSiR:  Nie  zwracam się  o  to,  żeby  mieszkańcom udekorować  płoty,  ale  prosiłabym 
o  udekorowanie  na  wjazdach  głównych  ulic  do  miejscowości.  O 14.00  odbędzie  się  zbiórka  obok 
szkoły, a o 14.30 Msza Św. na stadionie na ul. Bór w Przystajni.
Przewodnicząca: Czy jakiejś pomocy potrzeba ze strony Radnych?
Dyrektor  GOKSiR: Ze  strony  Radnych  i  Sołtysów  bardzo  proszę  o  udekorowanie  wjazdów  do 
miejscowości.
Przewodnicząca odczytała informację otrzymaną od Podinspektor Aleksandry Kierat, z której wynika, 
że Urząd Gminy Przystajń – wydział podatków nie jest w posiadaniu informacji o odsetku mieszkańców 
gminy  prowadzących  gospodarstwa  rolne.  Dane,  które  posiada  dotyczą  liczby  1212  kart  podatku 
rolnego przeliczonych jako gospodarstwa rolne.  
Sekretarz:  Powyżej 1 ha jest to gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy, ale jest to także ktoś kto 
pracuje. Nie da się tego oddzielić. 
Przewodnicząca  przeczytała informację dotyczącą oświadczeń majątkowych za 2011 r. złożonych na 
ręce Wojewody Śląskiego przez Przewodniczącą Rady Gminy oraz Wójta Gminy Przystajń. W wyniku  
dokonanej  analizy  oświadczeń  majątkowych  Przewodniczącej  Rady  Gminy  oraz  Wójta  Gminy 
Przystajń  stwierdzono,  że  przedmiotowe  oświadczenia  zostały  złożone  w  ustawowym  terminie 
i w wyniku analizy oświadczeń nie stwierdzono nieprawidłowości. Radni również złożyli oświadczenia  
majątkowe w ustawowym terminie. Poinformowała, że wpłynęła skarga na Radnego Edwarda Chamela 
złożona  przez  Zdzisławę  Borecką.  Odczytała  opinię  Radcy  Prawnego  w  tym  kontekście.  Z  opinii 
wynika, że przepisy dotyczące skarg nie mogą być stosowane wobec radnych, bowiem ci pozostają poza  
kręgiem podmiotowym regulacji.  Z tych też względów nie ma przewidzianego trybu rozpatrywania 
skargi na radnego i nie może ona być rozpoznana. 
Radny Janusz Leśniak: Mam prośbę do Wójta i Dyrektorów szkół, żeby przeprowadzić kursy na kartę  
motorowerową.  Od 01.01.2013 r.  zmienia się  ustawa i  osoby od 14 do 18 roku życia muszą mieć  
zrobioną kartę motorowerową. Nie wiem jak jest w stosunku do osób starszych. Po zmianie tej ustawy 
takie karty będzie można zrobić tylko w ośrodkach ruchu drogowego.
Radny Mariusz Kluba: Idą dożynki i prosiłbym o odświeżenie skweru Kluby, wyrwanie ziela.
Wójt: Kwestia gustu, tam jest taka płożąca się roślina, która zapobiega wypłukiwaniu się kamienia. 
Radny Mariusz Kluba: Prosiłbym, żeby Pan Wójt wysłał kogoś na dach przedszkola w Przystajni.  
Wydaje mi się, że blacha na przedszkolu z jednej strony jest zardzewiała. 
Wójt: Przekażemy sprawę Pani Dyrektor GPP w Przystajni.
Radna Katarzyna Wiecha: Na kiedy Pan Wójt planuje kontynuację budowy drogi w Siekierowiźnie?
Wójt: Mając na uwadze budżet tego roku to nie planowano takich wydatków, ale obecnie dla mnie  
priorytetem będzie temat budowy studni i dostawy wody do mieszkańców, bo dotyczy to całej gminy.
Radna Katarzyna Wiecha: Pytam kiedy ta droga będzie robiona? Może warto wziąć kredyt, żeby coś 
zrobić.
Radny Jan Sas: To pytanie jest do Pani Skarbnik, czy przewiduje na koniec roku zyski.
Radna Katarzyna Wiecha: Co z placem zabaw. Jest tam przewrócona (uszkodzona) huśtawka. 
Sekretarz: Jedna huśtawka jest naprawiona, a kolejna została uszkodzona. Zostało to już zgłoszone.
Radny Jan Sas: Chciałbym zapytać o te rowy na Antonowie. Czy zostało to już skończone, odebrane, 
zapłacone. 
Wójt: Prace nie są jeszcze skończone.
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Radny Jan Sas: Była  zgłaszana  na  piśmie  sprawa lampy na  ul.  Szkolnej  w Przystajni  koło  Pana 
Psykały. Rozmawiałem z Panem Sokołowskim kilka razy na ten temat i miał rozeznać koszty i do tej  
pory już od 3, czy 4 miesięcy nie ma żadnej odpowiedzi.
Wójt: Dobrze jest, że stoi słup. Jest to o tyle lżej i łatwiej, że nie trzeba tego robić w przyszłości, koszty  
zostaną rozpoznane.  
Radny  Janusz  Leśniak: Też  zgłaszałem,  że  potrzebna  byłaby  lampa  między  ul.  Boczną 
i ul. Powstańców Śląskich. Również nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. 
Radny Marek Zabawa: Kamińsko - chodzi mi o rów i drogę na Kamińsko. Miało to zostać zrobione 
z Funduszu Sołeckiego. Dzisiaj mamy koniec sierpnia i do tej pory to nie ruszyło.
Wójt: Za leśniczówką rów jest zrobiony.
Radny Marek Zabawa: A kamienna droga? Czy zdążymy w tym roku?
Wójt: Tak zdążymy. Teraz jest kwestia innego typu, bo tam jest tego typu sytuacja, że tak na prawdę nie  
wiadomo, w którym miejscu przechodzi granica z sąsiadem, co ma pole.  Przynajmniej teoretycznie  
musimy ustalić granicę, a jest jeszcze inna kwestia, że tam jest grunt na poszerzenie z jego działki na  
drogę. 
Radny Marek Zabawa: W czym jest problem?
Wójt: W tej chwili dopiero został wykonany rów przez Nadleśnictwo i my teraz możemy przystąpić do 
dalszych prac. 
Radny Marek Zabawa: Dąbrowa – odprowadzenie wody z rowów i poprawienie dalej tej drogi. Też 
Fundusz Sołecki. Nie ruszony na ten rok.
Wójt: Wiem, że Pan prowadził rozmowy i rozmawiał z Panem Sekretarzem i też czekam na informację 
od pracownika na co mają być te środki przeznaczone, czy na to co Pan sugeruje, czy na coś innego, bo  
z protokołu zebrania jasno nie wynika.
Sekretarz: Formalnie  Pani  Sołtys  powinna  przysłać  do  Urzędu  Gminy  jakieś  pismo.  Musi  być 
doprecyzowanie. 
Radny Marek Jelonek: Chodzi o słupy na drodze Ługi-Radły – Stany (łącznik) – o 2 lampy.
Wójt: Trudno  zaplanować  środki  na  ten  cel.  Słupy  są  nadal  nie  przestawione.  Myśmy  wystąpili  
kiedyś o przestawienie tych słupów i czekamy, aż zakład energetyczny to zrobi. 
Radny Józef Chrzęstek: Sołectwo Bór Zajaciński pieniądze sołeckie przeznaczyło na rowy. Zostało 
zrobione 800 m tych rowów. Mogłoby zostać zrobione drugie tyle za te pieniądze. Nie może być tak, że 
Pan Sokołowski sam sobie to odebrał. 
Wójt: Kwota  została  wydatkowana.  Dokumenty  na  to  są  i  proszę  przyjść  i  się  z  nimi  zapoznać. 
Pieniądze nie tylko na rów poszły, ale również na kawałek przepustu i ściankę na przepuście. 
Radny Waldemar Woźny: Na wiosnę był zgłaszany garb na ul. Widawa w Przystajni.
Wójt: W przypadku garbu zgłaszaliśmy to do Powiatu. Rozmawiałem z Panem Makowskim. Jest to 
w pasie drogi wojewódzkiej i dowiedziałem się, że to się nie da tak sfrezować, bo się uszkodzi jezdnie. 
Radny Jan Sas zaproponował, żeby złożyć kolejne pismo. 
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz: W  temacie  oświetlenia  i  słupów  chciałam 
powiedzieć  coś  bardzo  miłego,  bo  nie  wierzyłam,  że  może  się  coś  takiego  zdarzyć,  ale  pewnego 
wieczoru wracając  nagle zauważyłam dodatkowe oświetlenie na Dąbrowie i  chyba to  nie była fata 
morgana. Czy ktoś może mi coś więcej powiedzieć na ten temat?
Wójt: Nie wiem. Zapytam Pana Grzegorza Sokołowskiego czy coś na ten temat wie, bo mi nic nie 
przekazywał na ten temat. 
Radna Katarzyna Wiecha: Czy jest już decyzja na wycięcie tych drzew w Borze Zajacińskim?
Sekretarz: Jeszcze nie ma. 
Radny Mariusz Kluba zwrócił uwagę na wygląd sukiennic. Wyglądają one fatalnie. Trzeba byłoby 
znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji. 
Wójt zaproponował,  żeby  zaprosić  Ks.  Proboszcza  na  sesję  Rady  Gminy.  Możemy  z  nim 
podyskutować. Ciekawe co się dowiemy. 
Radny Marek Jelonek: Nadleśnictwo odkopało rów. Czy będziemy to dalej kontynuować.
Wójt: Myśmy ten rów zrobili. Około 100 m Nadleśnictwo zrobiło na nasz koszt. 
Radny  Edward  Chamela:  Pan  Witek  Lech  otrzymał  takie  pismo  z  Urzędu  Gminy  Przystajń,  że 
powiedział, iż złoży na nie odwołanie do Wojewody.
Wójt: Chodzi o oświetlenie. Czasami się zastanawiam czy ci ludzie widzą co kupują. Potem zaczynają  
się żądania. Przecież mogą kupić nieruchomość przy asfalcie i tam gdzie jest oświetlenie uliczne. Jeśli  
kupują to mają prawo wyboru i widzą co kupują.
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Radny Edward Chamela: Był wykopany 3 lata temu rów 30 m i został on zasypany.
Wójt: Jest to na gruntach prywatnych i można to zrobić z Funduszu Sołeckiego.
Radny Edward Chamela: Nie możemy tego zrobić, ponieważ ta droga nie jest nasza. Kopiąc ten rów 
odkopalibyśmy wodociąg. Co z oświetleniem, czy zostanie wykorzystany tegoroczny Fundusz Sołecki?
Wójt: Co do oświetlenia ulicznego to jest tylko kwestia zakupu samych opraw oświetlenia ulicznego 
i zamontowania ich. Jeżeli uda się dogadać z zakładem energetycznym to może nie być nawet kosztów 
montażu.  Jest  to  kwesta  być  może  samych  opraw.  Na  razie  wystąpiliśmy  o  wydanie  warunków 
technicznych o zamontowanie opraw oświetlenia ulicznego. 
Radna Danuta Sendal: Czy nie mógłby bank PKO być dłużej czynny?
Sekretarz: Pismo zostało wysłane.
Sołtys Dariusz Kulej: Rolnicy składają faktury VAT za paliwo w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. 
Do tej pory nie była pobierana opłata 5,00 zł od potwierdzenia kserokopii z oryginałem.
Sekretarz: Kto to wymyślił - Ustawa czy Pan Kośny?
Wójt: On sam sobie tego nie wymyślił.
Przewodnicząca: Jest to opłata skarbowa za potwierdzenie kserokopii z oryginałem. 
Sekretarz: To nie jest wymysł Pana Kośnego. Musimy to rozważyć, czy jest taka konieczność, czy 
tylko gmina może. Jeżeli gmina może, a nie musi to musimy to rozważyć.
Wójt: Pierwsze o tym słyszę. Pani Skarbnik to jest pytanie do Pani, bo ja tej decyzji nie podejmowałem. 
Sekretarz: Trzeba  to  dokładnie  przeanalizować,  bo  jeżeli  jest  obowiązek  pobierania  tej  opłaty  to 
obowiązkiem urzędnika jest jej pobranie.

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

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                      mgr Henryka Kapuścik
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