
PROTOKÓŁ Nr XXIX.2013

z XXIX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
28 października 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 13.00 – 19.30

W sesji uczestniczyło 15 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
    - dyr. GBP                                                                    - Renata Małyska - Piśniak
   - dyr. GOKSiR                                                             - Małgorzata Izydorczyk

- Sołtysi - według załączonej listy obecności
- Radny Powiatu Kłobuckiego    - Jerzy Kiepura
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. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały nr XXVIII.212.2013  Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013r. 
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.
2)  udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy-Brzeziny.
3) udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Stanach. 
4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
5) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 
6) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
7) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Irządze. 
8) zmiany uchwały  Nr XXXVI/45/09  Rady Gminy Przystajń z dnia 26  października 2009 
r. w sprawie  zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości Przystajń   na lata 2009-2016. 
9)   zmiany uchwały Nr XLV/35/10  Rady Gminy Przystajń z dnia 18 października 2010r.  
w sprawie  zatwierdzenia   zmiany Planu Odnowy Miejscowości Bór Zajaciński  na lata 
2010-2017.
10) zmiany w budżecie Gminy Przystajń na 2013 r.
11) zmiany 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 15 Radnych. 

A d 3
Przewodnicząca przedstawiła Radnym propozycję porządku obrad. Radni zaproponowali dodanie 
dodatkowego  punktu  dotyczącego  budowy siłowni  wiatrowych.  Porządek  obrad  został  przyjęty 
przez Radę Gminy Przystajń – punkt  dotyczący siłowni wiatrowych dodano po punkcie 7.  (  9 
głosów za). 

A d 4
Przewodnicząca poinformowała, że protokół z XXVIII 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 (15 Radnych za). 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że na sesję przybył Proboszcz Parafii w Przystajni ksiądz 
Sławomir Masłowski celem spotkania z władzami samorządowymi. Serdecznie powitała nowego 
proboszcza, złożyła życzenia. Ks. Proboszcz przedstawił krótko swoje dotychczasowe osiągnięcie i 
w ogólnym zarysie plany związane  z parafią w Przystajni, głównie w zakresie inwestycji.

A d 5
Wójt odczytał  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym,  stanowiące 
załącznik do protokołu.
Radna K. Wiecha zapytała o wyjaśnienie zapisu w Zarządzeniu Wójta w sprawie powołania składu 
Komisji konkursowej w celu przyznania Nagród Wójta Gminy Przystajń w 2013 r. ze specjalnego 
funduszu nagród.
Wójt odpowiedział, że jest to nagroda związana z Dniem Edukacji Narodowej. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała trzy wnioski i na tej podstawie zostały przyznane nagrody.

Ad 6
Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury  w  okresie 
międzysesyjnym od  17 września  2013  r.  do  27  października  2013 r.  odczytał  Przewodniczący 
Komisji - M. Jelonek. Radni nie zgłosili zapytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania.
Następnie zabrał głos Radny Powiatu Kłobuckiego – p. J. Kiepura. Przedstawił informację  dot. 
złożonych wniosków o wypłatę szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych powodzią w 
miesiącu maju i czerwcu br. Przekazał również, iż Powiat zgłosił 17 odcinków dróg do remontu na 
2014 rok. Z terenu naszej Gminy został zaliczony1 km drogi relacji Przystajń – Kamińsko.
Radny J.  Sas  zapytał  o  możliwość wykonania  chodnika od skrzyżowania do szkoły przy ulicy 
Nowej w Przystajni. 
Radny  M.  Jelonek  poprosił  o  uszczegółowienie  lokalizacji  odcinka  drogi  przewidzianego  do 
remontu. 
Wójt poinformował iż w sprawie drzew rosnących przy drogach powiatowych Rady Sołeckie winny 
występować z wnioskami do Powiatowego Zarządu Dróg. 

Ad 7
Informacja  w  sprawie  oświadczeń  majątkowych  radnych  i  pracowników  samorządowych. 
Przewodnicząca H. Kapuścik przekazała iż wszystkie oświadczenia zostały złożone przez radnych 
w wymaganym w terminie. Przedstawiła również złożoną przez Wójta do Rady Gminy informację, 
dot.  złożenia  w  terminie  oświadczeń  majątkowych  przez  Sekretarza  Gminy,  Skarbnika  Gminy, 
kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających gminnymi osobami prawnymi 
oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta

Ad. 8



W  wyniku  dyskusji  nt.  budowy  siłowni  wiatrowych  Radni  podjęli  decyzję  o  poddanie  pod 
głosowanie   wniosku  dotyczącego   „prowadzenia  dalszych  prac  dotyczących  budowy  siłowni 
wiatrowych  na  terenie  gminy”.  Głosy  zostały  oddane  następująco:
za – 8 radnych, przeciw – 6 radnych, nie głosował – 1 radny

Ad 9 
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1)   zmiany  uchwały  nr  XXVIII.212.2013  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  16  września  2013  r. 
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  Nr  XXIX.216.2013  w  sprawie  zmiany  uchwały 
nr XXVIII.212.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni. Jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym 
przez podniesienie ręki

 2) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy-Brzeziny
.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXIX.217.2013  w  sprawie  udzielenia  dotacji  dla 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  Wrzosy-Brzeziny.  Jednogłośnie  (15  Radnych  za)  w  głosowaniu 
jawnym przez podniesienie ręki

 3) udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Stanach
.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXIX.218.2013  w  sprawie  udzielenie  dotacji  dla 
Ochotniczej  Straży Pożarnej  w Górkach Stanach.  Jednogłośnie  (15 Radnych za)  w głosowaniu 
jawnym przez podniesienie ręki.

         4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXIX.219.2013  w  sprawie  określenia  wysokości 
stawek podatku od środków transportowych. (14 Radnych za, 1 Radny – R. Chamela nieobecny 
podczas głosowania) w glosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

        5) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę Nr XXIX.220.2013 w sprawie obniżenia średniej  ceny 
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. (13 Radnych za, 2 Radnych – A. Tomziński, W. 
Woźny - wstrzymało się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

6) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.



Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXIX.221.2013  w  sprawie  określenia  wysokości 
stawek  podatku  od  nieruchomości.  (13  Radnych  za,  2  Radnych  –  J.  Leśniak,  W.  Woźny  - 
wstrzymało się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

7) zmiany uchwały  Nr XXXVI/45/09  Rady Gminy Przystajń z dnia 26  października 2009 r. w 
sprawie  zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości Przystajń   na lata 2009 - 2016 .

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXIX.222.2013  w  sprawie  zmiany  uchwały   Nr 
XXXVI/45/09  Rady Gminy Przystajń z dnia 26  października 2009 r. w sprawie  zatwierdzenia 
Planu Odnowy Miejscowości Przystajń   na lata 2009 - 2016 . (15 Radnych za) w głosowaniu 
jawnym przez podniesienie ręki.

8)  zmiany w budżecie Gminy Przystajń na 2013 r. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIX.223.2013 w sprawie zmiany w budżecie Gminy 
Przystajń na 2013 r. (13 Radnych za, 1 Radny nie głosował – H. Kapuścik, 1 radny nieobecny 
podczas głosowania – M. Kluba) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

 9) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013 – 2021.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXIX.224.2013  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013 - 2021. (11 Radnych za, 1 Radny przeciw – M. 
Kluba, 1 Radny nie głosował – H. Kapuścik, 2 Radnych wstrzymało się od głosu – E. Chamela, W. 
Woźny) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

Rada Gminy Przystajń nie podjęła uchwał w sprawie:

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie

1) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Irządze. (3 Radnych za – E. Chamela, B. Szymanek, J. 
Sas,  11 przeciw – M. Kluba,  M. Kwaśny,  J.Chrzęstek,  M. Jelonek,  J.  Leśniak,  M. Zabawa,  A. 
Biernacki, D. Sendal, W. Woźny, A. Tomziński, H. Kapuścik , 1 Radny wstrzymał się od głosu – K. 
Wiecha) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

 2) zmiany uchwały Nr XLV/35/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 października 2010 r. w sprawie 
zatwierdzenia   zmiany  Planu  Odnowy  Miejscowości  Bór  Zajaciński   na  lata  2010-2017 
(15 Radnych przeciw).  W uzasadnieniu  radni  nie  wyrażali  zgody na szacowany koszt  zadania: 
„Zagospodarowanie centrum wsi Bór Zajaciński poprzez budowę parkingu i chodnika” (300 tys. 
zł), wnioskując o zmniejszenie zakresu inwestycji do 150 tys. zł.

Ad 10 i Ad 11

Przewodnicząca H. Kapuścik przedstawiła pisma, które wpłynęły do Rady Gminy, dotyczące: 
- zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na rzecz Komisariatu Policji w 



Krzepicach, w celu wsparcia zakupu samochodu służbowego.
- wsparcia finansowego zakupu strojów ludowych dla członków zespołu „Lawenda”,
- wsparcia finansowego na wymianę samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Przystajni. 
Decyzje w w/w sprawach nie zostały podjęte, do tematu Radni powrócą podczas prac nad budżetem 
gminy na 2014r. 

Radna K. Wiecha wnioskuje o przygotowanie zestawienia inwestorów zastępczych, z którymi w 
ramach realizacji inwestycji była zawarta umowa w okresie ostatnich 10 lat.

Mieszkanka p. K. Labus-Stankiewicz przekazała, iż firma odbierająca odpady komunalne w m-cu 
październiku nie odebrała sprzed posesji wszystkich wystawionych koszy. Wójt poinformował, o 
październikowej kontroli prawidłowości segregowania odpadów przez mieszkańców, a koszy nie 
odebrano w przypadkach gdy stwierdzono, że ich zawartość (opady segregowane) jest niezgodna z 
przyjętymi w gminie zasadami segregacji.

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

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Justyna Stemplewska                                                                        mgr Henryka Kapuścik


