
PROTOKÓŁ Nr XXVIII.2013

z XXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
16 września  2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 13.00 – 16.30

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
- Skarbnik Gminy                                                          - Ewa Kotarska
- Radca Prawny                                                             - Dariusz Kowalski
- dyr. GZOS                                                                   - Alina Piśniak
- dyr. GOPS                                                                   - Aneta Maj-Desperak
- 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 Rady  w okresie międzysesyjnym.
7. Zaopiniowanie propozycji  sprzedaży świetlicy wiejskiej w miejscowości Mrówczak w trybie

rokowań.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

- zasad wspierania rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
- nadania nazwy placowi zlokalizowanemu na terenie Gminy Przystajń .
-  ustalenia  opłat  za  świadczenia  przekraczające  bezpłatne  zajęcia  w  zakresie  realizacji
podstawy programowej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Przystajń.       
-  zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt.”Doskonalenie
zawodowe nauczycieli  w Gminie Przystajń” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .
-  w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  oraz  wniesienia  wkładu  własnego  do  projektu
pt. ''Twórcza Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim'' współfinansowanego przez Unię
Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  z  Programu  Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
-  w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  oraz  wniesienia  wkładu  własnego  do  projektu
pt.  ''Nowatorski  Zespół  Szkół  w Przystajni''  współfinansowanego  przez  unię  Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .
-  zasad  i  trybu  udzielania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy
Przystajń.
- udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni .
- przekazania środków finansowych dla Policji.
-  w sprawie zmiany  w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
-  w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021

9. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych.



10.    Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.

A d 1
Otwarcia  sesji  dokonała  Przewodnicząca  Rady  Gminy  Przystajń,  Radna  Henryka  Kapuścik.
Powitała wszystkich obecnych na sali. 

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

A d 3
Przewodnicząca przedstawiła  Radnym  propozycję  porządku  obrad.  Porządek  obrad  został
zaakceptowany przez Radę Gminy Przystajń jednogłośnie. 

A d 4
Przewodnicząca poinformowała, że protokół z XXVII sesji Rady Gminy Przystajń był wyłożony w
biurze Rady Gminy, można było się z nim zapoznać. Poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z
poprzedniej sesji bez głośnego czytania. Protokół został przyjęty jednogłośnie (14  Radnych za).
Przewodnicząca Rady poinformowała, że na sesję zaproszony został p. Wojciech Hamela celem
uhonorowania go odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”, po czym uroczyście wraz z Wójtem Gminy
wręczyła mu w/w odznakę.

A d 5
Wójt odczytał  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym  –  stanowiące
załącznik do protokołu.
Radni  zapytali  o  wstępne  rozliczenie  wpłat  z  tytułu  opłaty  śmieciowej,  oraz  o  relację  ilości
odpadów  zebranych  do  planowanych.  Podinspektor  Łukasz  Grajcar  poinformował,  że  wstępną
analizę ilości odpadów segregowanych, odpadów zmieszanych a także stopnia zaległości w opłacie
przedstawi po następnym okresie rozliczeniowym, tj. ok m-ca grudnia.
Radni zapytali na jaki okres została podpisana umowa. Wójt odpowiedział, że w/w umowa została
podpisana na okres 1,5 roku.
Radny  M.  Zabawa  zgłosił,   że  harmonogram  wywozu  odpadów  jest  nieczytelny.  Pracownik
Ł. Grajcar wyjaśnił, że od miesiąca października w jednym dniu odbierane będą przez firmę Zakład
Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach zarówno odpady segregowane jak i  odpady zmieszane. 
Radny E. Chamela  poinformował,  iż w miejscowości Brzeziny wieczorami z powodu niskiego
ciśnienia  jest  problem  z  wodą.  Radny  J.  Sas  zasugerował,  że  może  być  to  spowodowane
niewłaściwym zamontowaniem rur.
Radny Chrzęstek zadał pytanie o zaawansowanie prac na boisku w miejscowości Bór Zajaciński.
Wójt odpowiedział, iż na dzień dzisiejszy prace zostały przerwane. Wpłynęło zawiadomienie od
komornika dotyczące zajęcia wierzytelności M i R. Leśniewskich, właścicieli firmy wykonującej
boiska.  Ponad  80% zadania  zostało  wykonane,  na  tym  etapie  konieczna  jest  inwentaryzacja  i
ogłoszenie przetargu na pozostałą część zadania.
Ad 6
Sprawozdanie z działalności Komisji  Oświaty, Kultury i Zdrowia z okresu międzysesyjnego tj. od
24 czerwca 2013 r. do 15 września 2013 r. przedstawiła wiceprzewodnicząca Komisji D. Sendal.
Nie zgłoszono pytań do sprawozdania.
Radny J. Sas przekazał wolę mieszkańców, aby gminne przedszkola w roku 2014 były czynne na
zmianę przez całe dwa miesiące wakacji.
Dyrektor GZOS poinformowała, że konieczne wówczas byłoby zatrudnienie dodatkowej kadry.
Radny  J.  Sas  zasugerował,  iż  dużo  jest  dodatkowych  zajęć,  na  których  dzieci  przebywają
pod  opieką  nauczycieli  prowadzących  dodatkowe  zajęcia.  W tym  czasie  ich  opiekunowie  nie
prowadzą zajęć. Radny poprosił Dyrektor o przedstawienie ilości takich godzin.



Ad 7
Informację dotyczącą przeprowadzonego postępowania dotyczącego zbycia działki w miejscowości
Mrówczak -  przedstawiła podinspektor M. Drynda. Informacja w załączeniu do protokołu.
Radna  D.  Sendal  przekazała,  iż  mieszkańcy  miejscowości  Mrówczak  popierają  sprzedaż
nieruchomości położonej na działce nr 99/1.
Przewodnicząca  poddała pod głosowanie decyzję o sprzedaży nieruchomości za kwotę 50 tyś. zł.
Do głosowania  przystąpiło  14 Radnych (wszyscy obecni),  głosy zostały oddane w następujący
sposób:
 Za           -  7 głosów,
 Przeciw  -   7 głosów 
Ustalono,  że  kolejne  głosowanie  zostanie  przeprowadzone  po  wcześniejszych  oględzinach
nieruchomości przez radnych, które zostaną przeprowadzone na najbliższym posiedzeniu wspólnym
komisji stałych Rady Gminy.

Ad 8 
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1) zasad wspierania rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę Nr XXVIII.206.2013 w sprawie zasad wspierania
rozwoju  kultury  fizycznej  na  terenie  Gminy  Przystajń jednogłośnie  (14  Radnych  za)  w
głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

2) nadania nazwy placowi zlokalizowanemu na terenie Gminy Przystajń

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.  
 
Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXVIII.207.2013  w  sprawie  nadania  nazwy
placowi  zlokalizowanemu  na  terenie  Gminy  Przystajń  jednogłośnie  (14  Radnych  za)  w
głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

Projekt  uchwały  w sprawie  ustalenia  opłat  za świadczenia  przekraczające  bezpłatne  zajęcia  w
zakresie  realizacji  podstawy  programowej  w  przedszkolach  i  oddziałach  przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Przystajń został usunięty z programu.        

3)  zatwierdzenia  projektu  oraz  wniesienia  wkładu  własnego  do  projektu  pt.”Doskonalenie
zawodowe nauczycieli w Gminie Przystajń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  Nr  XXVIII.208.2013  w  sprawie  zatwierdzenia
projektu  oraz  wniesienia  wkładu  własnego  do  projektu  pt.”Doskonalenie  zawodowe
nauczycieli  w  Gminie  Przystajń”  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  w  ramach
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  z  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki
jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

4)  w sprawie zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt. ''Twórcza
Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim'' współfinansowanego przez unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki



 
 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie. 

Rada  Gminy Przystajń podjęła uchwałę Nr XXVIII.209.2013  w sprawie zatwierdzenia
projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt. ''Twórcza Szkoła Podstawowa w
Borze  Zajacińskim''  współfinansowanego przez  unię  Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  jednogłośnie (14 Radnych
za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

5) w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  oraz  wniesienia  wkładu  własnego  do  projektu
pt.  ''Nowatorski  Zespół  Szkół  w  Przystajni''  współfinansowanego  przez  unię  Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie. 

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  Nr  XXVIII.210.2013  w  sprawie zatwierdzenia
projektu  oraz  wniesienia  wkładu  własnego  do  projektu  pt.  ''Nowatorski  Zespół  Szkół
w  Przystajni''  współfinansowanego  przez  unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego
Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  jednogłośnie (14 Radnych
za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

6)  zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Przystajń

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie. 

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXVIII.211.2013  w  sprawie  zasad  i  trybu
udzielania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  przy
zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków  położonych  na  terenie  Gminy  Przystajń
jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

7) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie. 

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXVIII.212.2013 w sprawie udzielenia dotacji dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym
przez podniesienie ręki.

8) przekazania środków finansowych dla Policji

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie. 

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXVIII.213.2013  w  sprawie  przekazania
środków finansowych dla  Policji jednogłośnie (14  Radnych za)  w głosowaniu  jawnym przez
podniesienie ręki.

9) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.



Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXVIII.214.2013  w sprawie  zmian w budżecie
Gminy  Przystajń  na  2013  rok jednogłośnie  (14  Radnych  za)  w  głosowaniu  jawnym  przez
podniesienie ręki.

10) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXVIII.215.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2013-2021  jednogłośnie (14  Radnych  za)  w
głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

Radny J. Sas w odniesieniu do podjętych uchwał dot. projektów oświatowych współfinansowanych
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki,  zwrócił się do Dyr. GZOS  o przekazanie informacji o ilości godzin, które zostaną
przydzielone na konkretne przedmioty.
Radni w nawiązaniu do podjętej uchwały w sprawie udzielenia dotacji na konserwację zabytków,
zadali pytanie o ilość zabytków na terenie Gminy Przystajń. Sekretarz przekazał radnym pocztówki
ze zdjęciami zabytków znajdujących się na terenie Gminy Przystajń.
Radny E. Chamela wyraził niezadowolenie, że najwięcej dotacji spośród jednostek OSP otrzymuje
jednostka OSP w Przystajni. Przewodnicząca Rady zauważyła, że warunkiem otrzymania dotacji
jest złożenie wniosku, czego najprawdopodobniej inne jednostki OSP z terenu Gminy Przystajń nie
robią.
Ad 8 i Ad 9
Przewodnicząca  przedstawiła  pismo  z   ŚZMiUW  w  Katowicach  –  pismo  w  załączeniu
do protokołu.
Zostało przedstawione również pismo złożone w biurze Rady przez Zespół Śpiewaczy „Lawenda” -
pismo w załączeniu do protokołu.
Radna H. Kapuścik zapytała o odpłatność za ścieki, ponieważ mieszkańcy Kuźnicy Starej nie mają
jeszcze  podpisanych  umów.  Wójt  wyjaśnił,  że  umowy zostaną  zawarte  z  mieszkańcami  przez
Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Radny  J.  Sas  zaproponował  aby podjąć  próbę  budowy chodników  na  ul.  Szkolnej,  ul.  Nowej
i ul. Bór wraz z Powiatem.
Radny W. Woźny zgłosił uwagę dotyczącą złego nagłośnienia podczas Dożynek Gminnych.

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

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Justyna Stemplewska                                                                mgr Henryka Kapuścik


