
PROTOKÓŁ Nr XXXIX.2014

z XXXIX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
12 września 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 13.00 – 14.30

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
- Radca Prawny                                                             - Dariusz Kowalski
- dyr. GZOS                                                                   - Alina Piśniak
- 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) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (Skarbnik Gminy),
2) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok (Skarbnik Gminy),
3) zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Przystajń  na lata  2014-2024  (Skarbnik 
Gminy).

8. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych.
9. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.

A d 1
Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń, Radna Henryka Kapuścik. Powitała 
wszystkich obecnych na sali, w szczególności przedstawicieli mediów, czyli Gazety Kłobuckiej – Pana 
Jarosława Jędrysiaka, Kanału Zielonego – Pana Macieja Zielonka i przedstawiciela Dragon Partners  
Pana Grzegorza Józefów. 

A d 2
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad – na sali obecnych jest 13 Radnych. 
Nieobecni: Radna Katarzyna Wiecha i Radny Adam Biernacki.

A d 3
Przewodnicząca przedstawiła Radnym propozycję porządku obrad. Zaproponowała wprowadzenie na 
wniosek Wójta dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII.276.2014 
Rady Gminy Przystajń z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla 
Policji, który zostanie wprowadzony w punkcie 7. Rozpatrzenie projektów uchwał jako podpunkt 4. 
Jest to tylko drobna zmiana do uchwały, która została już podjęta na poprzedniej sesji. 
Porządek obrad z wprowadzoną zmianą przyjęto jednogłośnie (13 Radnych za).
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A d 4
Przewodnicząca poinformowała,  że protokół  był  wyłożony w biurze  Rady Gminy,  można było się 
z  nim zapoznać.  Dlatego zadała  pytanie  kto  z  Pań i  Panów Radnych jest  za  przyjęciem protokołu 
z poprzedniej sesji bez głośnego czytania. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie (13 Radnych za).

A d 5
Wójt odczytał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym – stanowiące załącznik 
do protokołu. 
Dotarł Radny Adam Biernacki.
Przewodnicząca zapytała czy są jakieś uwagi i zapytania do sprawozdania Wójta.
Radny Jan Sas zapytał czy, aż tyle środków jest potrzebnych na stacje uzdatniania wody.
Wójt odpowiedział, że jeżeli otrzymamy środki z innego źródła to będziemy to weryfikować. 
Przewodnicząca  zapytała  czy  są  jeszcze  jakieś  uwagi  i  zapytania  do  sprawozdania  Wójta. 
W związku z brakiem uwag i zapytań przeszliśmy do punktu kolejnego.

Ad 6
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia przedstawił Przewodniczący Komisji 
- Radny Edward Chamela. 
Przewodnicząca zapytała czy kontener został dostarczony.
Wójt  odpowiedział, że tak. Dodał również, że w przedszkolach były przeprowadzone remonty i nie  
rozumie tego stwierdzenia, iż w przedszkolach nie było remontów. 
Przewodnicząca  wyjaśniła,  że komisja  tym stwierdzeniem, że nie było przeprowadzonych żadnych 
remontów odniosła się tylko do tego okresu pomiędzy komisjami. Obecnie nie było takiej potrzeby.
Wójt stwierdził, że to zabrzmiało tak jakbyśmy nic nie robili. Ten sprzęt na placach zabaw, który  jest  
w okresie gwarancji to nie powinien się psuć. Jeśli się okaże, że w okresie gwarancji jest coś nie tak to 
my  się  zwracamy  do  firmy,  żeby  to  naprawiła,  a  jeśli  chodzi  o  starszy  sprzęt  to  wiem,  że  jest  
konserwowany przez pracowników.   
Radny Marek Zabawa uważa, że trzeba przyjąć tezę, iż mimo, że coś jest na gwarancji to nie zwalnia 
nas to z bieżącej konserwacji, ponieważ gwarancja obejmuje inne rzeczy.
Radny Edward Chamela uważa, że place zabaw trzeba konserwować. Na każdym placu zabaw trzeba 
zrobić konserwację. Za te place zabaw odpowiada Pani Dyrektor przedszkola i my przekazaliśmy jej 
swoje uwagi.
Dotarła Radna Katarzyna Wiecha.
Radny Waldemar Woźny stwierdził, że należałoby zadbać o orkiestrę, ponieważ jest ona zapomniana 
i zaniedbana.
Przewodnicząca nie zgodziła się z tym stwierdzeniem, że orkiestra jest zaniedbana.
Wójt  poinformował,  że  w tym roku zakupiono stroje  dla  całej  orkiestry,  zakupiono również  nowe 
instrumenty. Orkiestrze chodziło o coś innego, czyli o to, że coś się zaczęło i trzeba to kontynuować.  
Można powiedzieć, że orkiestra się odbudowała, a teraz potrzebuje stabilizacji. 
Radny Marek Zabawa uważa, że w tej kadencji została odbudowana orkiestra, ale prowadzenie dalszej 
działalności  wymaga  czasu,  przygotowania,  jakiegoś  programu.  Jeżeli  się  to  wszystko  poukłada  to  
orkiestra będzie odnosiła sukcesy.
Radny Jan Sas stwierdził, że padł głos, żeby przygotować nagrody dla orkiestry, ale to nie tędy droga. 
Nagrody niech  zdobywają  na  zewnątrz.  Oprócz orkiestry  są  jeszcze  dwa zespoły śpiewacze.  Jeżeli  
miałyby być nagrody to trzeba byłoby pomyśleć o wszystkich.
Przewodnicząca  dodała,  że  Kapelmistrzowi  chodziło  o  to,  żeby dzieci  i  młodzież  przyciągnąć  do 
orkiestry. Te pieniądze miałyby iść do ogólnej kasy orkiestry. Taka polityka zachęca i taka właśnie była 
tego idea.
Radny Jan Sas uważa, że trzeba pomyśleć jeszcze o innej możliwości, czyli o sponsoringu, ponieważ 
wyjazd nad morze jest dużym wydatkiem.
Radny  Marek  Zabawa uważa,  że  naszym  podstawowym  obowiązkiem  jest  zadbanie  o  bieżącą 
działalność orkiestry. Trzeba zabezpieczyć dla orkiestry pomieszczenia, stroje, instrumenty, itd. i trzeba 
przyznać, że jest to zapewnione.
Radny Janusz Leśniak chciałby wiedzieć jaki jest efekt przetargu dot. budowy drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w miejscowości Przystajń – Antonów.
Wójt odpowiedział, że przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty.
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Przewodnicząca powiedziała, że na następnym posiedzeniu Rady będzie projekt nad, którym pracuje 
Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia dot. stypendium dla osób szczególnie uzdolnionych. Zapytała czy 
są jeszcze jakieś uwagi i zapytania do sprawozdania Komisji. W związku z brakiem uwag i zapytań  
przeszliśmy do punktu kolejnego.

Ad 7
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, zapytała czy ktoś ma jakieś pytania.
Radna  Katarzyna  Wiecha zapytała  przedstawiciela  Dragon  Partners  czy  zrobił  tą  symulację, 
o którą prosiliśmy.
Przedstawiciel Dragon Partners odpowiedział, że poprosił firmę o wykonanie symulacji odnośnie 
kosztów. W wyniku tej sumulacji wychodzimy na plus ok. 15 000,00 zł.
Przewodnicząca zapytała  czy  ktoś  ma  jeszcze  jakieś  zapytania.  W związku  z  brakiem pytań 
zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę Nr  XXXIX.289.2014 w  sprawie emisji  obligacji  oraz 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu większością głosów (14 Radnych za, 1 wstrzymał się od 
głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
Za  głosowali:  A.  Biernacki,  E.  Chamela,  J.  Chrzęstek,  M.  Jelonek,  H.  Kapuścik,  M.  Kluba,  
M. Kwaśny,  J. Sas, D. Sendal, B. Szymanek, A. Tomziński,  K. Wiecha, W. Woźny, M. Zabawa.
Wstrzymał się od głosu: J. Leśniak.

2) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok 

Przewodnicząca  poprosiła  Skarbnik  Gminy  o  przedstawienie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian 
w budżecie.
Skarbnik omówiła projekt uchwały.
Przewodnicząca powiedziała, że zmiany w budżecie są związane z przyjęciem tej uchwały w sprawie 
emisji obligacji i w związku z tym podejmowana jest ta uchwała. 
Radny Marek Zabawa stwierdził, że ma mieszane uczucia co do tej podjętej uchwały w sprawie emisji  
obligacji.
Przewodnicząca powiedziała, że każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie, ale Pan Radny głosował za 
przyjęciem tej uchwały. Myśli, że na wspólnym posiedzeniu komisji zostało to szczegółowo omówione.  
Zapytała czy są jeszcze jakieś uwagi i  zapytania do projektu uchwały. W związku z brakiem uwag 
i zapytań odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie. 

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXIX.290.2014  w  sprawie zmian w  budżecie 
Gminy Przystajń na 2014 rok większością  głosów (14  Radnych za,  1  wstrzymał  się  od głosu) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
Za  głosowali:  A.  Biernacki,  E.  Chamela,  J.  Chrzęstek,  M.  Jelonek,  H.  Kapuścik,  M.  Kluba,  
M. Kwaśny,  J. Sas, D. Sendal, B. Szymanek, A. Tomziński,  K. Wiecha, W. Woźny, M. Zabawa.
Wstrzymał się od głosu: J. Leśniak.

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

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXIX.291.2014 w  sprawie zmiany 
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2014-2024 większością 
głosów (14 Radnych za, 1 wstrzymał się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
Za  głosowali:  A.  Biernacki,  E.  Chamela,  J.  Chrzęstek,  M.  Jelonek,  H.  Kapuścik,  M.  Kluba,  
M. Kwaśny,  J. Sas, D. Sendal, B. Szymanek, A. Tomziński,  K. Wiecha, W. Woźny, M. Zabawa.
Wstrzymał się od głosu: J. Leśniak.
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4)  zmiany  uchwały Nr  XXXVIII.276.2014  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  25  sierpnia 
2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, wyjaśniła, że w poprzedniej uchwale nie było wpisane 
gdzie te środki trafią, na jakie konto, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXIX.292.2014 w  sprawie zmiany  uchwały 
Nr  XXXVIII.276.2014  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  25  sierpnia  2014  r.  w  sprawie 
przekazania środków finansowych dla Policji jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym 
przez podniesienie ręki. 

Ad 8 i Ad 9
Przewodnicząca przedstawiła uchwałę dot. podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach 
do  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  i  pismo  z  Biblioteki  Śląskiej  dot.  Gminnej  Biblioteki 
Publicznej w Przystajni, która odnotowała najwyższy wzrost liczby czytelników wśród bibliotek 
powiatu kłobuckiego.
Radny Waldemar Woźny zapytał czy jest coś takiego jak fundusz ochrony zabytków w naszej 
gminie.
Sekretarz odpowiedział, że nie ma.
Radny  Waldemar  Woźny stwierdził,  że  dobrze  byłoby  taki  fundusz  utworzyć,  ponieważ  na 
cmentarzu nagrobki Rodziny Krasuskich są strasznie zniszczone i zaniedbane. Warto byłoby o nie 
zadbać.
Sekretarz odpowiedział, że nie są to zabytki. Sprzątamy je, ale nie mamy pieniędzy na ich remont. 
Przewodnicząca uważa, że można się zwrócić do szkoły, żeby zadbali o te groby.
Radny Jan Sas stwierdził, że była mowa o połączeniu GOKSiR i Gminnej Biblioteki i chciał się 
dowiedzieć co się w tym kierunku dzieje, na jakim jest to etapie. Zapytał również o mostek między 
ul. Słoneczną, a ul. Przemysłową w Przystajni, kiedy można liczyć na zrobienie tego.
Wójt odpowiedział, że ten mostek zostanie zrobiony jeszcze w tym roku.
Sekretarz uważa, że temat jest dość mocno rozwinięty jeśli chodzi o instytucje kultury. Są dwie 
opcje połączenia tych instytucji albo 01.07.2015 r. albo 01.01.2016 r. Spróbujemy się przymierzyć 
do tego połączenia w terminie 01.07.2015 r.
Radny Jan Sas chciałby, żeby ta uchwała została podjęta jeszcze w tej kadencji.
Radny Marek Jelonek uważa,  że dobrze by było,  żeby komisja wspólna porozmawiała o tym 
czym będzie zajmowała się Biblioteka i GOKSiR.
Wójt odpowiedział, że organizacyjnie nic się nie zmieni. Będzie tylko inna nazwa i jeden dyrektor.
Sekretarz dopowiedział, że na najbliższej komisji przedstawimy założenia tej uchwały.
Radny Marek Zabawa zapytał na jakim etapie jest studium. Zapytał również o drogę szutrową 
w Dąbrowie i w Kamińsku.
Sekretarz odpowiedział, że studium jest na etapie uzgodnień. Planowany termin zakończenia to 
październik 2014 r.
Wójt  odpowiedział, że co do dróg to generalnego remontu nie da się zrobić, ale spróbujemy ten 
temat zanalizować.
Radny Mariusz Kluba chciałby wiedzieć komu ma służyć zamknięcie boiska o godzinie 18.00. Na 
teren  szkoły  nie  można  wjechać.  Parking  od  ul.  Nowej  jest  o  godzinie  15.00  zamknięty.  Nie 
rozumie tego. Warto byłoby to wyjaśnić dlaczego tak jest.  
Wójt odpowiedział,  że z nim nie było nic uzgadniane,  ani godzina,  ani zamknięcie bramy,  ale 
brama powinna być otwarta, gdy boisko jest udostępnione.
Dyrektor GZOS odpowiedziała, że jest to decyzja Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Przystajni.
Radny Jan Sas stwierdził, że sugestią Rady jest to, żeby boiska były otwarte do 20.00 i brama 
również, żeby nie była zamknięta.
Radny Mariusz Kluba uważa, że przynajmniej do 19.00 można korzystać z boiska, więc dlaczego 
to ograniczać.
Przewodnicząca stwierdziła,  że  na  najbliższą  sesję  zaprosimy  Panią  Dyrektor  Zespołu  Szkół 
w Przystajni, a na chwilę obecną poinformujemy ją o tym.
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Radny  Mariusz  Kluba  uważa,  że  otwarcie  parkingu  powinno  być  analogiczne  z  godzinami 
otwarcia hali sportowej.
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz jest  zdumiona,  że  otrzymaliśmy pismo  od 
Prof. Malickiego. Ma nadzieję, że to pismo zawiśnie w bibliotece.  Chciała powiedzieć, że Pani 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni jest bardzo miłą osobą. Stwierdziła, że ma 
pytanie odnośnie obligacji. Chciała, żeby przedstawiciel Dragon Partners wyjaśnił co to oznacza dla 
gminy, że obligacje nie są zabezpieczone.
Przedstawiciel Dragon Partners odpowiedział, że to, iż obligacje nie są zabezpieczone oznacza 
tyle, że gmina nie podpisuje żadnego weksla,  ani nie daje żadnej nieruchomości w zastaw. Jest 
udzielana pożyczka, która niczym nie jest zabezpieczona. 
Przewodnicząca  przypomniała  Radnym  o  oświadczeniach  majątkowych,  które  trzeba  złożyć 
dokładnie 22.09.2014 r. Oświadczenia złożone wcześniej nie zostaną przyjęte.
Radna Katarzyna Wiecha zapytała czy zostanie przygotowana informacja odnośnie diet.
Przewodnicząca odpowiedziała,  że  będzie  to  od  wtorku  do  odebrania  w  księgowości,  poprosi 
o przygotowanie tego dla każdego Radnego. 

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

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                          mgr Henryka Kapuścik
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