
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII.2014

z XXXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
25 sierpnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 13.00 – 16.00

W sesji uczestniczyło 14 Radnych (lista obecności w załączeniu).
Sesji przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przystajń – Radny Jan Sas

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.
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) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo 
rekreacyjnym tj. boisk sportowych, stanowiących własność Gminy Przystajń, a pozostających w 
trwałym  zarządzie  Zespołu  Szkół  w  Przystajni  i  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Borze 
Zajacińskim. 
2) przekazania środków finansowych dla Policji. 
3) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ługach-Radłach. 
4) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamińsku. 
5) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie. 
6) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Starej. 
7) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Górze. 
8) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Antonów – Kuźnica Nowa.
9) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy – Brzeziny. 
10) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu Szlacheckim. 
11) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach – Stanach. 
12) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni. 
13) zmiany Uchwały nr XXXVII.273.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 czerwca 2014 r. w 
sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok ,
14) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r.

A d 1

Otwarcia  sesji  dokonał  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  Przystajń,  Radny  Jan  Sas.  Powitał 
wszystkich obecnych na sali. 



A d 2

Wiceprzewodnicząca Rady stwierdził prawomocność obrad – na sali obecnych jest 14 Radnych. 
 
A d 3

Wiceprzewodniczący przedstawił  Radnym  propozycję  porządku  obrad.  Porządek  obrad  został 
zaakceptowany przez Radę Gminy Przystajń jednogłośnie. 

Ad 4 

Wiceprzewodniczący poinformował, że protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy Przystajń wyłożony 
był  w biurze  Rady Gminy,  można  było  się  z  nim zapoznać.  Poddał  pod głosowanie  przyjęcie 
protokołu  z  poprzedniej  sesji  bez  głośnego  czytania.  Protokół  został  przyjęty jednogłośnie  (14 
Radnych za).

Ad 5

Wójt odczytał  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym  –  stanowiące 
załącznik do protokołu. 
Radni nie zgłosili zapytań ani uwag do sprawozdania Wójta.

Ad 6

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia  w okresie międzysesyjnym 
przedstawił Przewodniczący Edward Chamela. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Radny J. Sas  zaproponował aby jeszcze raz przeanalizować temat pracy przedszkola w okresie 
wakacyjnym, wydłużyć do co najmniej sześciu tygodni.
Wójt odpowiedział  iż  temat  ten  był  już  wielokrotnie  analizowany.  Dyrektor  GZOS pani  Alina 
Piśniak przygotuje stosowne informację.
Radni zapytali  o  informację  na  jakim  etapie  jest  sprawa  dotycząca  połączenia  instytucji 
kulturalnych, dot. GOKSiR i Gminnej Biblioteki Publicznej.
Sekretarz odpowiedział, że procedura polegająca na połączeniu tych dwóch instytucji jest dosyć 
skomplikowana. Musimy między innymi uzyskać zgodę Ministra Kultury.
Radni zwrócili się do Pana Sekretarza o przygotowanie na najbliższą sesję Rady Gminy  projektu 
stosownej uchwały.

Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury  w  okresie 
międzysesyjnym przedstawił Przewodniczący Marek Jelonek. Sprawozdanie stanowi załącznik do 
protokołu. 
Radny  J.  Chrzęstek wyraził  niezadowolenie  swoje  oraz  mieszkańców  z  niewłaściwego 
zaprojektowania chodnika przy parkingu w miejscowości Bór Zajaciński. Chodnik jest położony w 
sposób utrudniający poruszanie się pojazdami mechanicznymi.
Radny J. Sas – jeszcze raz ponawiamy prośbę o uzgadnianie przez projektanta projektu budowy z 
Sołtysami, Radnymi tych miejscowości , których dotyczy budowa.
Radny W. Woźny zapytał kto jest opiekunem placu zabaw na ulicy J. Piłsudskiego.
Wójt odpowiedział, że w porozumieniu z Dyrekcją Zespołu Szkół zostało ustalone iż obowiązki 
utrzymania porządku na placu przejmuje szkoła.
Radny J. Leśniak zaproponował przestawienie zabawek w bardziej widoczne, oświetlone miejsca. 
Wójt przedstawił informację na temat budowy „Stacji Uzdatniania Wody”.
Ogłoszona została lista zadań kwalifikujących się do udzielenia dofinansowania z WFOŚiGW w 
Katowicach z zakresu gospodarka wodna – zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody o jakości 



odpowiadającej  normom  wody  do  picia.  Zakwalifikowano  16  zadań  spełniających  wymagania 
niezbędne  do  uzyskania  dofinansowania.  Wniosek  Gminy  Przystajń  o  dofinansowanie  zadania 
„Budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń” znalazł się na 
4 miejscu na w/w liście z proponowaną kwotą pożyczki 1.192.540,00 zł. Kwota pożyczki może ulec 
zmianie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków zagranicznych np. PROW. 
Wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody w 
miejscowości Przystajń” z PROW w ramach działania 321 ”Podstawowe usługi dla gospodarki i 
ludności wiejskiej”  jest w dalszym ciągu rozpatrywany, wg informacji udzielonej przez Wydział 
Terenów  Wiejskich  w  Urzędzie  Marszałkowskim  Województwa  Śląskiego  rozstrzygnięcia 
przewidywane są na połowę października 2014 r.

Ad 7

Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie: 

1) zasad  i  trybu  korzystania  z  gminnych  obiektów  użyteczności  publicznej  o  charakterze 
sportowo-rekreacyjnym  tj.  boisk  sportowych,  stanowiących  własność  Gminy  Przystajń, 
a  pozostających  w  trwałym  zarządzie  Zespołu  Szkół  w  Przystajni  i  Publicznej  Szkoły 
Podstawowej w Borze Zajacińskim.

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXVIII.275.2014  w sprawie zasad  i  trybu 
korzystania  z  gminnych  obiektów  użyteczności  publicznej  o  charakterze  sportowo- 
rekreacyjnym tj. boisk sportowych, stanowiących własność Gminy Przystajń, a pozostających w 
trwałym  zarządzie  Zespołu  Szkół  w  Przystajni  i  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Borze 
Zajacińskim jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

2) przekazania środków finansowych dla Policji.

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXVIII.276.2014  w sprawie przekazania 
środków  finansowych  dla  Policji  jednogłośnie  (14  Radnych  za) w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki. 

3) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ługach-Radłach.

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXVIII.277.2014  w sprawie udzielenia dotacji dla 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Ługach-Radłach  jednogłośnie  (14  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

4) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamińsku.

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXVIII.278.2014  w sprawie udzielenia dotacji dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamińsku jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki. 



5) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie.

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXVIII.279.2014  w sprawie udzielenia dotacji dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie jednogłośnie (14 Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki. 

6) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Starej.

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXVIII.280.2014  w sprawie udzielenia dotacji dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Starej jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym 
przez podniesienie ręki. 

7) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Górze.

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXVIII.281.2014  w sprawie udzielenia dotacji dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Górze jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym 
przez podniesienie ręki. 

8) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Antonów – Kuźnica Nowa.

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXVIII.282.2014  w sprawie udzielenia dotacji dla 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  Antonów-Kuźnica  Nowa  jednogłośnie  (14  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

9) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy – Brzeziny.

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXVIII.283.2014  w sprawie udzielenia dotacji dla 
Ochotniczej  Straży Pożarnej  Wrzosy-Brzeziny  jednogłośnie  (14  Radnych) w głosowaniu jawnym 
przez podniesienie ręki. 

10) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu Szlacheckim.

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXVIII.284.2014  w sprawie udzielenia dotacji dla 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Podłężu  Szlacheckim  jednogłośnie  (14  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 



11) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach – Stanach.

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXVIII.285.2014  w sprawie udzielenia dotacji dla 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Górkach-Stanach  jednogłośnie  (14  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

12) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXVIII.286.2014  w sprawie udzielenia dotacji dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki. 

13)  zmiany Uchwały  nr  XXXVII.273.2014  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  30  czerwca 
2014 r.

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXVIII.287.2014  w sprawie zmiany Uchwały 
nr XXXVII.273.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 czerwca 2014 r.  jednogłośnie (14 Radnych 
za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

14) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok.

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXVIII.288.2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Przystajń  na  2014  rok jednogłośnie  (14  Radnych  za) w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki. 

  
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Wiceprzewodniczący dokonał zamknięcia  XXXVIII sesji 
Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                              Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przystajń

Justyna Stemplewska                                                                            Jan Sas


