
PROTOKÓŁ Nr XXXII.2013

z XXXI Isesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 13.00 – 17.00

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

  - Sekretarz Gminy                                                         - Bogusław Leszczyński
- Skarbnik Gminy                                                        -  Ewa Kotarska
- dyr. GZOS                                                                  - Alina Piśniak

    - dyr. GOPS                                                                  - Aneta Maj-Desperak
    - dyr. GOKSiR                                                             - 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.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)  Przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych
Gminy Przystajń na 2014 rok.
2) Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
3) 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
finansowych ze środków z Unii Europejskiej z późn. zm. (Skarbnik Gminy)
4) zmiany uchwały Nr XIX.132.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r.  
w sprawie: podziału Gminy Przystajń na stałe obwody głosowania /Dz. Urz. woj. śląskiego z
2012 r. poz.4094/ (Sekretarz Gminy)
5) zmiany w budżecie Gminy Przystajń na 2013 r. (Skarbnik Gminy)
6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2024.
7) uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2014 rok (Skarbnik Gminy)
8) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014–2024 (Skarbnik
Gminy)

7. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych.
8. 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 stwierdziła prawomocność obrad – na sali obecnych jest 15 Radnych.
 

A d 3

Przewodnicząca zaproponowała dodanie do prządku obrad w punkcie 6 trzech projektów uchwał:
W  podpunkcie  1)  Przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych Gminy Przystajń na 2014 rok.  W podpunkcie 2)  Przyjęcia  Gminnego Programu
Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2014  rok.  W  podpunkcie  6) zmiany  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2024. Przewodnicząca poddała porządek obrad wraz ze
zmianami pod głosowanie - porządek został przyjęty przez Radę Gminy Przystajń (13 Radnych za,
2 radnych wstrzymało się od głosu).

Ad 4

Przewodnicząca poinformowała, że protokół z XXXI 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). 

A d 5

Wójt odczytał  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym,  stanowiące
załącznik do protokołu.  Radni zadali pytania w sprawie przeprowadzonego przetargu na zadanie
„Świadczenie usługi edukacyjnej dla szkół na terenie Gminy Przystajń współfinansowanej poprzez
Unię Europejską”.  Dyrektor GZOS wyjaśniła okoliczności ogłoszenia przetargu. Poinformowała
również, iż Gmina nie mogła przystąpić do w/w przetargu.

Ad 6

Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1)  Przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych
Gminy Przystajń na 2014 rok.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  Nr  XXXII.240.2013 w sprawie:  przyjęcia
Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  Gminy
Przystajń na 2014 rok jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie
ręki.

2)  Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXII.241.2013  w sprawie:  przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok  jednogłośnie (15 radnych za )
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

3)  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
finansowych ze środków z Unii Europejskiej z późn. zm.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXII.242.2013 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
finansowych ze środków z Unii Europejskiej z późn. zm. większością głosów (11 radnych za,
wstrzymało się 3, nie głosował 1 ) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

Za  głosowali  radni:  M.  Kluba,  E.  Chamela,  M.  Kwaśny,  B.  Szymanek,  J.  Chrzęstek,  M.
Zabawa, A. Biernacki, D. Sendal, K. Wiecha, A. Tomziński, H. Kapuścik,
Wstrzymali się od głosu: M. Jelonek, J. Leśniak, J. Sas,
Nie głosował: W. Woźny.

4) Zmiany uchwały Nr XIX.132.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r.  
w sprawie: podziału Gminy Przystajń na stałe obwody głosowania /Dz. Urz. Woj. Śląskiego z
2012 r. poz.4094/

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXII.243.2013 w sprawie:  zmiany uchwały
Nr  XIX.132.2012  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  1  października  2012  r.  
w sprawie: podziału Gminy Przystajń na stałe obwody głosowania /Dz. Urz. Woj. Śląskiego z
2012 r. poz.4094/ większością głosów (14 radnych za, nie głosował 1) w głosowaniu jawnym
przez podniesienie ręki.

Nie głosował: W. Woźny

5) zmiany w budżecie Gminy Przystajń na 2013 r.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXIi.244.2013  w  sprawie:  zmiany  w
budżecie Gminy Przystajń na 2013 r. większością głosów (9 radnych za, przeciw 2, wstrzymało
się od głosu 4 ) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

Za głosowali: M. Kluba, E. Chamela, M. Kwaśny, B. Szymanek, J. Chrzęstek,D. Sendal, W.
Woźny, A. Tomziński J. Sas, H. Kapuścik,
Przeciw: M. Zabawa, A. Biernacki, 
Wstrzymali się: M. Jelonek, J. Leśniak, K. Wiecha, M. Kluba.

6)  Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2024.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie

Rada Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXII.245.2013  w  sprawie:  zmiany
Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021  większością głosów



(10  radnych  za,  przeciw  2,  wstrzymało  się  od  głosu  3)  w  głosowaniu  jawnym  przez
podniesienie ręki)

Za głosowali: M. Kluba, E. Chamela, M. Kwaśny, B. Szymanek, J. Chrzestek,  D. Sendal, W.
Woźny, A. Tomziński, J. Sas, H. Kapuścik.
Przeciw: M. Zabawa, A. Biernacki.
Wstrzymali się: M. Jelonek, J. Leśniak, K. Wiecha.

7) Uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2014 rok 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie

Rada Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXII.246.2013  w  sprawie:  uchwalenia
budżetu Gminy Przystajń na 2014 rok  sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Przystajń na lata 2013-2021 większością głosów (6 radnych za, 7 wstrzymało się od
głosu, 1 nie głosował) w głosowaniu jawnym przez  podniesienie ręki).

Za głosowali: M. Kluba, E. Chamela, Sendal, W. Woźny, A. Tomziński, H. Kapuiścik.
Wstrzymali się: M. Kwasny, B. Szymanek,  M. Jelonek, J. Leśniak, M. Zabawa, K. Wiecha,
J. Sas.
Nie głosował: A. Biernacki.

8) Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014–2024 

Rada Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXII.24672013  w  sprawie:  uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014–2024  większością głosów (7
radnych za, 8 wstrzymało się od głosu) w głosowaniu jawnym przez  podniesienie ręki.

Za głosowali:M.  Kwaśny,  B.  Szymanek,  J.  Chrzestek,  D.  Sendal,  W.  Woźny,  A.  Tomziński
H. Kapuścik.
Wstrzymali  się: M. Kluba, E.  Chamela,  M. Jelonek, J. Leśniak,  M. Zabawa, A. Biernacki,
K. Wiecha, J. Sas.

Ad 7 i 8

Rany J.Sas zapytał  czy Wójt  określi,  kto ponosi winę w sprawie nie  otrzymania środków na
zadanie „Budowa Kanalizacji etap V”
Wójt przekazał iż musimy poczekać na decyzję z Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ jak już
wcześniej wspominał zostało złożone odwołanie w/w sprawie.
Radna  K.  Wiecha zauważyła  iż  zlecanie  pracy   Inspektorowi  Nadzoru  przy  niewielkich
inwestycjach jest niekonieczne, ponieważ Gmina z tego tytułu ponosi bardzo duże koszty. Uważa iż
pracownik  posiadający  wykształcenie  inżyniera  magistra  posiada  odpowiednią  wiedzę  do
nadzorowania wymienionych inwestycji.
Radny M. Zabawa zapytał czy w Urzędzie Gminy jest stanowisko bądź osoba odpowiedzialna za
składanie wniosków w dziale inwestycji.
Wójt  odpowiedział  iż  na  dzień  dzisiejszy nie  ma  w Urzędzie  Gminy odrębnego  stanowiska  z
zakresu inwestycji i promocji Gminy.  
Radny  J.  Sas zaproponował  rozważenie  kwestii  stworzenia  takiego  stanowiska,  które
zaprocentowało by w przyszłości uniknięciem różnego rodzaju „wpadek” jakie miały miejsce np.
podczas realizacji zadań takich jak: budowa gimnazjum czy budowa kanalizacji.



Radny  A.  Biernacki poprosił  o  zapoznanie  Rady  z  dokumentami  dotyczącymi  przyczyn
wstrzymania wypłaty środków finansowych na zadanie „Budowa kanalizacji etap V”
Skarbnik E. Kotarska przedstawił treść otrzymanych pism, które wpłynęły do Urzędu Gminy z
Urzędu Marszałkowskiego w sprawie wstrzymania wypłaty środków.
Radny J. Sas zauważył, że podczas układania budżetu na kolejny rok fundusze na drogi planuje się
na końcu. Zasugerował odwrotną sytuację - może wtedy przyniosło by to inny rezultat. 
Wójt przekazał  iż  Pani  Skarbnik  zabezpieczyła  środki  na  drogi  bez  wskazania,  która  ma  być
przeznaczona do realizacji w pierwszej kolejności. 
Radna D. Sendal zapytała o środki pieniężne ze sprzedaży świetlicy w miejscowości Mrówczak.
Ile  % zostało  zarezerwowane  w budżecie  na  przekazanie  mieszkańcom z  sołectwa  Mrówczak.
Dodała iż pieniądze te w dużym stopniu przyśpieszyłyby realizację  budowy drogi w miejscowości.
Radny J.  Sas  zasugerował iż na budowę tej  drogi powinna zostać przeznaczona kwota ok.  10
000,00 zł.
Część Radnych uznała, że powinno zostać przeznaczone 10 % kwoty ceny sprzedaży.
Radny  M.  Jelonek zapytał  czy  istnieje  możliwość  otrzymania  środków  z  budżetu  Gminy  po
uzyskaniu  pozytywnej opinii wniosków, które zostały złożone na remont mostów. 
Przewodnicząca  przedstawiła treść pisma złożonego przez Panią Sołtys Sołectwa Ługi-Radły w
sprawie remontu drogi. Pismo w załączeniu do protokołu.
Radny  E.  Chamela  poprosił  o  przedstawienie  bardziej  szczegółowych  informacji  w  kwestii
zimowego utrzymania dróg np. kto i za jaką kwotę ma świadczyć usługi.
Radny M. Zabawa wyraził  niezadowolenie z wykonywania obowiązków przez pracownika G.
Sokołowskiego.  Złożył  wniosek do Wójta  o  wyciągnięcie  konsekwencji  służbowych względem
pracownika  G.  Sokołowskiego  z  powodu  nie  zrealizowania  przez  niego  zadania  ze  środków
funduszu sołeckiego - to jest wykonania oświetlenia w miejscowości Dąbrowa. Ponadto podkreślił,
cyt.  „Urząd  Gminy  nie  może  być  inkubatorem  uzyskiwania  wynagrodzenia  potrzebnego  do
przeżycia”
Sekretarz wyjaśnił Radnemu przyczyny opóźnienia, które są niezależne od pracownika.
Przewodnicząca udzieliła głosu obecnej na sesji Rady mieszkance pani K. Labus -Stankiewicz.
Pani  K.  Labus  Stankiewicz  przedstawiła  trzy  kwestie  swojej  wypowiedzi.  Sprzeciwiła  się
zarzutom względem pracownika  G.  Sokołowskiego  dot.  niedbałego  wykonywania  obowiązków
służbowych.  Poinformowała,  że  niejednokrotnie  miała  kontakt  w  sprawie  służbowej  z  tym
pracownikiem i za każdym razem  sprawa została rzetelnie załatwiona. Wypowiedziała się również
w kwestii drugiej, która dotyczyła wniosku o dodatkowy punkt oświetleniowy. Oświadczyła iż w
miejscowości Dąbrowa z powodu braku dostatecznego oświetlenia czuje się zagrożona. Kwestia
trzecia dotyczyła cytat: „Bycie członkiem Rady Gminy nie może być inkubatorem dla własnych
planów i osiągania dochodów''.
Radny  M.  Zabawa wyraził  swoje  niezadowolenie  względem  Przewodniczącej  Rady,  która
udzieliła  głosu  mieszkance.  Cytat  1:  „Przywołuję  jako  Radny,  żeby  Pani  zaczęła  pracować  z
obowiązującym  Statutem  Gminy  Przystajń''.  Cytat  2:  „Jeżeli  Pani  pozwala  na  tego  typu
interpretację, więc nie nadaje się Pani do pełnienia tej funkcji''.
Przewodnicząca odpowiedziała, że każdy mieszkaniec ma prawo do wypowiedzi.
Radny J. Sas stwierdził, że Pani K. Labus-Stankiewicz nikogo nie obraziła i jako mieszkaniec ma
prawo do wypowiedzi.
Radna D. Sendal przypomniała, że Radny M. Zabawa już kilka razy krzyczał na sesjach na różne
osoby.
Przewodnicząca przedstawił  pismo  złożone  przez  Sołectwo  Ługi-Radły.  Dotyczy  prośby
mieszkańców  ul.  Kościelnej  w  sprawie  wybudowania  drogi  asfaltowej  (od  skrzyżowania  na
Sieraków w kierunku ul. Jeleniej i lasu) około 800 m drogi. Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Przedstawiła również wyjaśnienie zakupu strojów dla Orkiestry Dętej w Przystajni. W załączeniu
do protokołu.



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

Protokolant:                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń

Justyna Stemplewska                                                                        mgr Henryka Kapuścik


