
PROTOKÓŁ Nr XXXVII.2014

z XXXVII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
30 czerwca 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
–Skarbnik Gminy                                                           - Ewa Kotarska

-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.
3. 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) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.                       
2) upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Przystajni do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących realizacji rządowego 
programu dla rodzin wielodzietnych.
3) zaciągnięcie pożyczki długoterminowej na budowę stacji uzdatniania wody w Przystajni.
4) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok.
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024.
8. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat PROW 2014-2020.
9.  Informacja  Starosty Powiatu  Kłobuckiego na temat  zrealizowanych,  planowanych inwestycji
remontów na terenie Gminy Przystajń.
 10. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych.
11. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
4.
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 przedstawiła  Radnym  propozycję  porządku  obrad.  Porządek  obrad  został
zaakceptowany przez Radę Gminy Przystajń jednogłośnie. 

Ad 4 

Przewodnicząca poinformowała, że protokół z XXXVI 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).

Ad 5

Wójt odczytał  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym  –  stanowiące
załącznik do protokołu. 
Radny A. Biernacki  zapytał kto z ramienia Gminy będzie nadzorował roboty budowlane Stacji
Uzdatniania Wody.
Wójt odpowiedział  iż  w drodze  zapytania  ofertowego została  wybrana  firma WZIR,  ponieważ
zaproponowała najkorzystniejszą cenę.
Radni zapytali  czy  inne  firmy  również  sprawowały  nadzór  inwestorski  inwestycji
wykonywanywanych na terenie Gminy Przystajń.
Wójt odpowiedział  że  firma  Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne  WUDIMEKS oraz
wiele innych firm.
Radny M. Jelonek zapytał, czy podczas remontu mostu będą również udrożnione rowy.
Zaznaczył również, że brak jest zabezpieczenia w formie oznakowania terenu budowy.
Wójt odpowiedział,  że  teren  budowy  został  przekazany  wykonawcy  i  to  on  odpowiada  za
bezpieczeństwo również wokół terenu budowy.

Ad 6

Sprawozdanie  z  działalności  komisji  Rewizyjnej w  okresie  międzysesyjnym  przedstawił
Przewodniczący A. Biernacki. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Skarbnik Gminy E. Kotarska przedstawiła dodatkowe wyjaśnienia do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za 2013 r.
Przedstawiła: Uchwałę Nr 4100/57/VII/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. VII Składu Orzekającego
Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Katowicach dotyczącą  pozytywnej opinii o  przedłożonym
przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.
oraz Uchwałę Nr 4100/VII/126/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącą  wydania pozytywnej
opinii o  wniosku Komisji rewizyjnej Rady Gminy Przystajń.

Ad 7

Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

  1) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  Nr  XXXVII.270.2014 w sprawie:
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2013 rok,
Jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

2)  upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Przystajni do
załatwiania  indywidualnych  spraw  z  zakresu  administracji  publicznej  dotyczących



realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

      Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  Nr  XXXVII.271.2014 w sprawie:
upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Przystajni do
załatwiania  indywidualnych spraw z  zakresu  administracji  publicznej  dotyczących
realizacji  rządowego  programu  dla  rodzin  wielodzietnych.(15  Radnych  za)  w
głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

3) zaciągnięcie  pożyczki  długoterminowej  na  budowę  stacji  uzdatniania  wody  w
Przystajni,

      Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  Nr  XXXVII.272.2014 w sprawie:
zaciągnięcie  pożyczki  długoterminowej  na  budowę  stacji  uzdatniania  wody  w
Przystajni.  Jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie
ręki.

4) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok

  Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę Nr XXXVII.273.2014 w sprawie:  zmian
w  budżecie  Gminy  Przystajń  na  2014  rok Jednogłośnie  (15  Radnych  za)  w
głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024.

  Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę Nr XXXVII.274.2014 w sprawie: zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024. Jednogłośnie
(15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

         Ad 8
         Informację na temat „Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”

przedstawiła obecna na Sesji Pani z ARIMR. 
        Ad 9

Z powodu nieobecności pana Starosty dyskusja na temat zrealizowanych, planowanych inwestycji
remontów na terenie Gminy Przystajń została odłożona na najbliższą Sesję.
Ad 10 i 11

Radny M. Jelonek poinformował iż na parkingu w miejscowości Bór Zajaciński został zładowany
piasek, ponieważ jest to teren szkoły czy fakt ten został uzgodniony z Dyrektorem?  

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

Justyna Stemplewska                                                                        mgr Henryka Kapuścik




