
PROTOKÓŁ Nr XXXVI.2014

z XXXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
19 maja 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 13.00 – 16.30

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

  - Sekretarz Gminy                                                         - Bogusław Leszczyński
-dyr. GBP                                                                      -  Renata Małyska-Piśniak 
- 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. Sprawozdanie z działalności komisji Rady w okresie międzysesyjnym. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok,
2) uchylenia uchwały nr XXXIV.258.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Przystajń w roku 2014.
3)  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2014.
4) zmiany uchwały nr XXXV.264.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie
przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów obsługi
systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym
zwanym dalej „systemem sms”.
5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej za rok 2013.
 10. Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2013 r.
11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2013.
 12. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych.
13. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
3.
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  13  Radnych.
Nieobecny Radny J. Leśniak, A. Biernacki
 
A d 3

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

Ad 4 

Przewodnicząca poinformowała, że protokół z XXXV sesji Rady Gminy Przystajń wyłożony był 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).

Dołączył Radny J. Leśniak,A. Biernacki.
Ad 5

Wójt odczytał  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym  –  stanowiące
załącznik do protokołu. 
Radny E. Chamela zapytał na jakim etapie znajduje się Stacja  uzdatniania wody.
Wójt  odpowiedział,  iż  jesteśmy przy  końcu  realizacji  w  przygotowaniu  specyfikacji  istotnych
warunków zamówień. Termin uprawomocnienia się decyzji upływa 22 maja 2014 r. Do końca maja
zostanie ogłoszony przetarg.
Radna D. Sendal zapytała o termin remontu drogi w miejscowości Mrówczak.
Wójt odpowiedział iż powodem opóźnień jest nie sprzyjająca pogoda. 
Radny  M.  Zabawa  zapytał  o  remont  polegający  na  naprawie  dziur  na  drodze  ul.  Kluczna.
Pomimo,że problem ten wielokrotnie był zgłaszany u pracownika to nic w tym temacie nie zostało
zrobione. 
Ad 6

Sprawozdanie z działalności komisji Rady w okresie międzysesyjnym. 
Przewodniczący komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury M. Jelonek przeczytał sprawozdanie z
odbytego w dniu 7 kwietnia 2014 r. posiedzenia Komisji.
Radny J. Sas zaznaczył iż wykonanie przepustu, który był uzgodniony na Komisji  w dalszym
ciągu nie jest zrobiony.
Radna K. Wiecha sygnalizuje po raz kolejny iż odcinek drogi w miejscowości Wrzosy w kierunku
Boru  Zajacińskiego  jest  niebezpieczny  ze  względu  na  bardzo  małą  widoczność  z  powodu
całkowitego braku oświetlenia ulicznego.
Radny M. Jelonek zaproponował żeby zaprosić na przyszłą Sesję Starostę i podziękować mu, że
przez ostatnie cztery lata nic dla nas nie zrobił. Nie zajął się żadnym problemem dotyczącym dróg
a także poboczy na terenie naszej Gminy.
Radny  E.  Chamela zgłosił  iż  wykonywany  remont  na  drogach  jest  na  poziomie  bardzo
niezadowalającym.
Wójt  przekazał  iż  Firma  zapewniła  nas   że  wszystkie  niedoskonałości  po  równiarce  zostaną
naprawione.  

Ad 7
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

       1) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.



Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę Nr XXXVI.265.2014 w sprawie: zmian 
w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok. Jednogłośnie (15 Radnych za) w 
głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

2) uchylenia uchwały nr XXXIV.258.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 marca 2014
r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2014.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę Nr XXXVI.266.2014 w sprawie: 
uchylenia uchwały nr XXXIV.258.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 marca 
2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2014.. 
Jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

3) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2014.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę Nr XXXVI.267.2014 w sprawie: 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2014. Jednogłośnie (15 
Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

4) zmiany uchwały nr XXXV.264.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 kwietnia 2014 r. 
w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na 
dofinansowanie kosztów obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu 
przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanym dalej „systemem sms”

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę Nr XXXVI.268.2014 w sprawie: 
przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie 
kosztów obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed 
zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanym dalej „systemem sms” 
Jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę Nr XXXVI.269.2014 w sprawie: 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń 
Jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

Ad 8
 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013 – 
przedstawiła dyrektor A. Maj-Desperak.
GOPS Przystajń realizując powierzone  zadania w 2013 r. poniósł wydatki  w wysokości 
2 418 456,85 zł. co stanowi realizację planu rocznego w  wysokości  97,06%.



w tego na:  zadania  zlecone                      1.645.404,33       -   68,04  %  wydatków  w 2013 r. 
                   zadania własne                          454.718,00 -   18,80 %   wydatków  w 2013 r.          
                   dotacja  do zadań własnych        318.334,52      -   13,16  %   wydatków  w 2013 r.
 Świadczenia rodzinne.

Na zadania zrealizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 1.663.303,16 zł., tj.
96,39  %  planu rocznego.  Wydatki w kwocie  1.601138,28  zł  pochodziły z dotacji do zadań
zleconych, pozostała kwota  62.164,88 zł, to środki  własne gminy.

W roku 2013 r. wpłynęły do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 463 wnioski w sprawie
ustalenia prawa do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń
pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, a wydano 566 decyzji.
W 2013 r wydano 32 decyzje odmowne w sprawie świadczeń rodzinnych, było  6  odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie. Decyzje nasze  utrzymano w mocy,
lecz 3 osoba skorzystały z możliwości i odwołała się do sadu administracyjnego, do chwili obecnej
nie ma wyroku. 

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2013  rok wyniósł 1.882  zł.,  a za
poprzednie lata 2.255 zł.

W sprawie funduszu alimentacyjnego wpłynęły 41 wnioski i wydano 90 decyzji w tym  34
decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez
osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  
 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
W tym rozdziale  wykonanie wydatków było 0 %  .  Nie zrealizowano  wydatków ponieważ nie
zachodziła konieczność zatrudnienia opiekunki.  W stosunku do osób,  które zgłosiły chęć
korzystania z usług opiekuńczych  wykonano tylko pracę socjalną ,w wyniku której osobami tymi
zajęła się rodzina i nie zachodziła konieczność przyznania usług opiekuńczych.
W miesiącu maju 2014 r została podpisana umowa zlecenie z panią na usługi opiekuńcze.
Sprawozdanie  stanowi  załącznik  do  protokołu  ,publikacja  całości  znajduje  się  na  stronie  BIP
Urzędu Gminy Przystajń. 

Ad 9
Sprawozdanie  z  działalności  Gminnego  Zespołu  Oświaty  Samorządowej  za  rok  2013  –
przedstawiła  dyrektor  A.  Piśniak. Radni  nie  wnieśli  uwag  ani  zapytań  do  sprawozdania.
Sprawozdanie  stanowi  załącznik  do  protokołu  ,publikacja  całości  znajduje  się  na  stronie  BIP
Urzędu Gminy Przystajń. 

Ad 10
Sprawozdanie  z  działalności  Gminnego  Ośrodka  Kultury  Sportu  i  Rekreacji  za  2013  r –
przedstawiła dyrektor M. Izydorczyk
Radny  M.  Kluba zasugerował  aby  w  okresie  wakacyjnym  zorganizować  plenerowy  przegląd
filmowy reżysera Henryka Kluba. W ten sposób można by było przybliżyć młodzieży tą postać.
Zaproponował również udostępnienie bezpłatnego  dostępu do sieci WI-FI na rynku w Przystajni.
Spędzająca tam czas wolny młodzież mogłaby swobodnie korzystać z tego łącz internetowego.

Ad 11
Sprawozdanie  z  działalności  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  za  rok  2013  –  przedstawiła
dyrektor R.Małyska-Piśniak. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu ,publikacja całości
znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy Przystajń. 



Ad 12 i 13

Radna K. Wiecha zapytała  czy GOKSiR również  angażuje się  w organizację  otwarcia  boiska
sportowego w Szkole podstawowej w Borze Zajacińskim.
Dyrektor M. Izydorczyk przekazała że jest na etapie rozmowy z firmami, które posiadają namioty
i mogli by wstawić je w dniu festynu.
Przewodnicząca zapoznała Radnych z treścią otrzymanego pisma od II Wicewojewody Ślaskiego
dotyczące włączenia się gmin województwa śląskiego w proces repatriacji. 
Wójt przekazał iż temat zostanie omówiony na najbliższej Komisji Wspólnej.

Radny M. Zabawa przekazał  -  cyt.” Pisma których adresatem jest pani K. Labus-Stankiewicz i
wpłynęły  w  dniu  7.04.2014  r.  oraz  28.04.2014  r.  do  Urzędu  Gminy  są  w  posiadaniu
Przewodniczącej Rady. Są to pisma pod moim adresem. Korzystając z art. 25 z dnia 8 marca
1990 roku o Samorządzie Gminnym Ja poczułem się w tym piśmie znieważony a ta rzecz
reguluje właśnie ta ustawa i jest ścigana z Urzędu z art. 216 i 226 Kodeksu Karnego. Proszę
Panią Przewodnicząca o skierowanie w/w pisma do Prokuratury Rejonowej w Częstochowie, celem
ścigania  z  Urzędu  a  dotyczy  znieważenia  podczas  i  w  związku  z  pełnieniem  obowiązków
służbowych Radnego”.

Pani K. Labus-Stankiewicz powiedziała - cyt.” Toczyło się kilka postępowań karnych wobec
radnego M. Zabawy i to już nie jest kwestia prywatna przeciwko Rad. Zabawie. Następną rzecz
która wniknęła to, że mnie się grozi postępowaniem karnym, więc Ja zawiadamiam sygnatury dla
zainteresowanych do wglądu. Informuję również, że sprawy wcale nie są zakończone, butny Radny
Zabawa sadzi , że będzie go zawsze chronić immunitet radnego i uważam, że tu bardzo się myli, w
związku z tym powiem przy okazji jednoznacznie, że to czego nie mogłam w chaosie, że zaginęły
prywatne  dokumenty  już  wiemy  gdzie  są.  W  związku  z  tym  były  groźby  karalne  nękanie  i
niszczenie mienia napisane w piśmie z 7 kwietnia 2014 r. na okoliczność tej Sesji podtrzymuję w tej
chwili  i  ponieważ  Radny  tu  powoływał  ustawę  Ja  tylko  podam  tezę  i  sygnaturę  Wyroku
Europejskiego  Trybunału  Spraw  Człowieka  z  17.04.2014  r.  z  2000  981/10  gdzie  mamy
mniejszą ochronę wobec osób pełniących funkcję publiczne możliwe i dopuszczalne są w w
cywilizowanych krajach kpiny, szyderstwa i inne tego typu rodzaje”.

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

Protokolant:                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń

Justyna Stemplewska                                                                        mgr Henryka Kapuścik


