
PROTOKÓŁ Nr XL.2014

z XL sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
13 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 13.00 – 15.45

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
- dyr. GOPS                                                                                  - Aneta Maj-Desperak
- dyr. GOKSiR                                                                              - Małgorzata Izydorczyk
- dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej                                            - Renata Małyska-Pilśniak
- dyr. Zespołu Szkół w Przystajni                                                 - Monika Rabenda
- wicedyr. Zespołu Szkół w Przystajni                                         - Justyna Knopik
- dyr. Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim      - Bogdan Paprotny
- dyr. Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni              - Jolanta Berg 
- 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) rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Przystajń,
2)  uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń  z  Organizacjami  Pozarządowymi 
oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2015  r. 
(Podinsp. M. Okaj),
3)  obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta  do  celów  wymiaru  podatku  rolnego  (Podinsp.  
A. Kierat),
4)  zamiaru połączenia  samorządowych  instytucji  kultury:  Gminnego  Ośrodka  Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Przystajni oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni w jedną 
instytucję kultury o nazwie: Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Przystajń (Sekretarz),
5) uchwalenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie 
Przystajń,
6)  szczegółowych warunków  i  trybu  przyznawania  stypendiów  dla  uczniów  zdolnych 
zamieszkałych w Gminie Przystajń.

8. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych. 
9. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych.
10. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
11. Podsumowanie VI kadencji Rady Gminy Przystajń.
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A d 1
Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń, Radna Henryka Kapuścik. Powitała 
wszystkich obecnych na sali.

A d 2
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad – na sali obecnych jest 12 Radnych. 
Nieobecni: Radny Adam Biernacki, Radny Edward Chamela i Radny Janusz Leśniak.

A d 3
Przewodnicząca przedstawiła Radnym propozycję porządku obrad. 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie (12 Radnych za).

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 (12 Radnych za).

A d 5
Wójt odczytał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym – stanowiące załącznik 
do protokołu. 
Dotarł Radny Janusz Leśniak.
Przewodnicząca zapytała w jaki sposób Pan Wójt planuje rozpropagowanie tej wiadomości odnośnie 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko.     
Sekretarz odpowiedział,  że  informacja  o  zmianie  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Przystajń  wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko 
została zamieszczona w 2 gazetach, na stronie internetowej Gminy Przystajń i w Biuletynie Informacji  
Publicznej Urzędu Gminy Przystajń.
Przewodnicząca prosiła, żeby lepiej poinformować o tym fakcie mieszkańców, np. w postaci kurend.
Radny Marek Jelonek zapytał czy coś się zmieniło odnośnie przetargu na usługi związane z odbiorem 
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. 
Sekretarz  powiedział,  że dyskutowaliśmy już o tym na wspólnym posiedzeniu komisji.  Będzie jak 
poprzednio, poza tym, że doszły materiały budowlane.
Radny Jan Sas zapytał kto dostał nagrody Wójta.
Wójt odpowiedział, że te nagrody dostały 3 osoby.
Dyrektor GZOS dodała, że były złożone 3 wnioski (2 z Zespołu Szkół w Przystajni, 1 z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim). Z Zespołu Szkół w Przystajni, dostała nagrodę P. Dorota 
Sas i  P.  Agnieszka Leśniak z Publicznej  Szkoły Podstawowej w Borze  Zajacińskim nagrodę dostał  
P. Marek Jelonek.
Radny Marek Zabawa zapytał kto z Rady Gminy był typowany do komisji konkursowej.
Dyrektor GZOS odpowiedziała, że był w tej komisji Radny Edward Chamela.
Radny Jan Sas zapytał o Zarządzenie Nr 101/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie powołania 
Komisji Konkursowej do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektów 
z zakresu rozwoju kultury fizycznej.
Sekretarz  odpowiedział,  że  to  zarządzenie  jest  w  ramach  Gminnego  Programu  Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dot. przede wszystkim dotacji dla Klubu Sportowego.
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 przedstawiła  Wiceprzewodnicząca 
Komisji – Radna Danuta Sendal. 
Przewodnicząca  zapytała  czy  są  jakieś  uwagi  i  zapytania  do  sprawozdania  z  działalności  Komisji  
Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Radny Jan Sas stwierdził, że komisja powinna w protokole i w sprawozdaniach pisać tylko wnioski. 
Powiedział, że niepokoi go bardzo to, że zajmujemy dopiero 7 miejsce w powiecie jeśli chodzi o wyniki  
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z egzaminów. Nie uzyskał od dyrekcji żadnego planu zmiany i poprawy, nic się tu nie zmienia. Poziom 
angielskiego w Przystajni, a w Oleśnie to jest niebo, a ziemia. Prosił o przeanalizowanie niektórych  
rzeczy. Jest Rada Rodziców, nie ma Rady Szkoły. Rodzice nie mają nic do powiedzenia, rządzi Rada 
Pedagogiczna. Rodzice nie dostają ksero czy oryginału kartkówek i sprawdzianów. Wszystko to jest 
w szkole trzymane, a  Rodzice nie mają czasu chodzić do szkoły i oglądać kartkówki i sprawdziany.  
Twierdzi, że na naukę ma wpływ rodzic i nauczyciel (po połowie). Jest nowa dyrekcja i niech inaczej  
podejdzie do sposobu, metod nauczania.
Przewodnicząca  powiedziała, że jeśli chodzi o angielski to mamy 4 miejsce w powiecie kłobuckim. 
Dodała również, że dzisiaj nie będziemy tego omawiać ponieważ będzie to omawiane na wspólnym 
posiedzeniu komisji 21.11.2014 r. 
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Przystajni dodała, że jeżeli chodzi o gimnazjum to zajmujemy 3 i 4 
miejsce w powiecie kłobuckim. Nasze dzieci nie piszą gorzej, piszą tak samo, niektóre lepiej, a niektóre  
gorzej. Wyniki są bardzo zróżnicowane.
Wójt dodał, że u nas były i są realizowane projekty z dotacją unijną skierowane na edukację dzieci. 
Przewodnicząca powiedziała, że z roku na rok jest lepiej i tego się trzymajmy.
Radny Jan Sas uważa, że tych zajęć z języków można zrobić więcej.
Radny Marek Zabawa zastanawia się nad tym skąd są te nagrody, jeżeli jest niski poziom i nie ma 
wyników. Nasze dzieci nie są głupie, mają dobre warunki. Trzeba będzie ukierunkować pewne zasady 
dla słabszych dzieci, ponieważ nie wszyscy będą lekarzami, prawnikami i inżynierami.
Radna Danuta Sendal  zapytała czy jest  przygotowany ten harmonogram, o który prosiła  Komisja 
Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dyrektor Zespołu Szkół w Przystajni odpowiedziała,  że wstępna wersja jest.  Pozostał tylko jeden 
znak zapytania.
Przewodnicząca poprosiła o przygotowanie tej informacji na kolejny piątek, na posiedzenie komisji.
Radny Waldemar Woźny pochwalił P. Dyr. Zespołu Szkół w Przystajni za zamknięcie bram.
Wójt stwierdził, że parkingów w pobliżu szkoły jest dużo i nie wie dlaczego ten temat parkingów się 
tak podnosi. W tej chwili jest zrobiony porządek z komunikacją na terenie placu szkoły.
Dotarł Radny Edward Chamela.
Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury przedstawił Przewodniczący 
Komisji – Radny Marek Jelonek. 
Przewodnicząca zapytała czy są jakieś uwagi i zapytania do sprawozdania Komisji Budżetu, Rolnictwa 
i Infrastruktury. W związku z brakiem uwag i zapytań przeszliśmy do punktu kolejnego.

Ad 7
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Przystajń

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały, zapytała czy ktoś ma jakieś pytania. Powiedziała, 
że temat tej skargi został przez Radnych omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady 
Gminy Przystajń.
Mieszkaniec  gminy  Pan  Krzysztof  Kubat powiedział,  że  on  od  dnia  wybudowania  tego 
wodociągu cały czas pisze pisma, żeby gmina to przejęła. Od innego mieszkańca gmina przejęła, 
a od niego nie chce. Pyta czy nie powinni zostać poinformowani o tym, że gmina przejmuje ten 
wodociąg od sąsiada. Na jakiej podstawie gmina przejęła wodociąg od innego właściciela. Sprawa 
będzie w sądzie odnośnie tego czy należy nam się odszkodowanie, czy też nie.
Przewodnicząca powiedziała,  że  do  Rady  Gminy  wpłynęła  skarga  o  nierównym  traktowaniu 
i omawiamy tylko ten temat.
Wójt stwierdził,  że dopiero w momencie kiedy Pan Klimek wybudował przyłącze to przyłącze 
Pana Kubata stało się przesyłowe dla przyłącza Pana Klimka. Wcześniej to było typowe przyłącze, 
które dostarczało wodę tylko do jednej posesji. W tej chwili przyłącze pełni dodatkową funkcję na 
tym odcinku,  pełni  rolę  sieci  przesyłowej,  czego nie  było  wcześniej.  Docelowo planujemy ten 
odcinek połączyć z drugiej strony ul. Krasuskiego z wodociągiem w ul. Kolejowej w Przystajni. 
Chcemy  zamknąć  w  pierścień  wodociąg,  po  to,  żeby  nie  było  zastoisk  wody  na  końcówce 
wodociągu.
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Radny Marek Zabawa powiedział, że zaproponowano Państwu Kubat większe pokrycie kosztów 
niż połowę, więc jemu się wydaje, że kwestia wypłacenia nie jest stronnicza. Na dzień dzisiejszy 
nie widzimy, że Państwo są nierówno traktowani. W tej chwili rozpatrzenie dotyczyło tylko kwoty.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XL.293.2014  w sprawie  rozpatrzenia  skargi 
dotyczącej  działalności  Wójta  Gminy  Przystajń większością  głosów  (12  Radnych  za, 
2 wstrzymało się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
Za  głosowali:  E.  Chamela,  J.  Chrzęstek,  M.  Jelonek,  H.  Kapuścik,  M.  Kluba,  M.  Kwaśny,  
J. Sas, D. Sendal, B. Szymanek, A. Tomziński,  K. Wiecha, M. Zabawa.
Wstrzymał się od głosu: J. Leśniak, W. Woźny.

2)  uchwalenia Programu  Współpracy  Gminy  Przystajń  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. 

Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały,  stwierdziła,  że  jest  pozytywna  opinia  Komisji 
Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury  odnośnie  tego  projektu  uchwały,  po  czym  zarządziła 
głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XL.294.2014  w sprawie uchwalenia Programu 
Współpracy  Gminy  Przystajń  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi 
podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2015  r.  jednogłośnie 
(14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

3) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały,  stwierdziła,  że  jest  pozytywna  opinia  Komisji 
Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury  odnośnie  tego  projektu  uchwały,  po  czym  zarządziła 
głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XL.295.2014  w sprawie obniżenia  średniej  ceny 
skupu żyta  do  celów  wymiaru  podatku  rolnego jednogłośnie  (14  Radnych  za) w  głosowaniu 
jawnym przez podniesienie ręki. 

Przewodnicząca stwierdziła, że podatki zostają na tym samym poziomie co w roku poprzednim.

4)  zamiaru połączenia  samorządowych  instytucji  kultury:  Gminnego  Ośrodka  Kultury,  Sportu 
i Rekreacji w Przystajni oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni w jedną instytucję kultury 
o nazwie: Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Przystajń

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały, zapytała czy ktoś ma jakieś pytania. Powiedziała, 
że jest to uchwała intencyjna. Podejmowanie tej uchwały nie stanowi jeszcze o tym, że te instytucje 
będą połączone. 
Radny Marek Zabawa stwierdził, że po uzyskaniu nowej nazwy Ośrodek Kultury i Biblioteka 
Gminy  Przystajń,  zniknie  nam  sport  i  rekreacja  w  nagłówku.  Czy  to  nie  ograniczy  nam 
funkcjonowania  tej  placówki  w jakiś  sposób.  Czy to  nie  wpłynie  na  okrojenie  działalności  tej 
instytucji.
Dyrektor GOKSiR odpowiedziała, że nic to nie zmieni, zmieni się tylko nazwa.
Sekretarz dopowiedział,  że jeśli chodzi o GOKSiR to nie jest to klasyczna działalność kultury. 
Uwaga jest dość słuszna, bo nam znika nagle nazwa Sport i Rekreacja, jednak jeśli tego nie będzie, 
a będzie to w statucie to też tak może być.
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Przewodnicząca  zapytała  czy  opinie  Biblioteki  Śląskiej  w  Katowicach  i  Krajowej  Rady 
Bibliotecznej są wiążące. 
Sekretarz odpowiedział, że nie są wiążące. Jednak jak są dwie negatywne opinie to raczej Minister 
Kultury nie zezwoli na połączenie tych instytucji. Póki co jest to uchwała intencyjna, która jeszcze 
nic nie przesądza. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XL.296.2014  w sprawie zamiaru połączenia 
samorządowych  instytucji  kultury:  Gminnego  Ośrodka  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji 
w  Przystajni  oraz  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Przystajni  w  jedną  instytucję 
kultury  o  nazwie:  Ośrodek  Kultury  i  Biblioteka  Gminy  Przystajń jednogłośnie 
(14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

5)  uchwalenia Programu  Wspierania  Edukacji  Uzdolnionych  Dzieci  i  Młodzieży  w  Gminie 
Przystajń

Przewodnicząca odczytała  projekt  uchwały,  stwierdziła,  że  uwagi  do projektu uchwały zostały 
naniesione, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XL.297.2014  w sprawie uchwalenia Programu 
Wspierania  Edukacji  Uzdolnionych  Dzieci  i  Młodzieży  w  Gminie  Przystajń  jednogłośnie 
(14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

6)  szczegółowych warunków  i  trybu  przyznawania  stypendiów  dla  uczniów  zdolnych 
zamieszkałych w Gminie Przystajń

Przewodnicząca  odczytała projekt uchwały, zapytała czy ktoś ma jakieś pytania. Stwierdziła, że 
w tej uchwale nie ma zmian merytorycznych. Zmiany jedynie występują jeśli chodzi o wysokość 
środków, bo faktycznie uwaga była, że się to źle czyta i byłoby to dziwne przyznawać stypendia 
z groszami i dlatego jest to zaokrąglenie do pełnych setek. Uwaga Komisji Budżetu, Rolnictwa 
i Infrastruktury, była taka, żeby była tylko jedna kwota, ale tutaj jednak Wójt musi mieć jakieś pole 
manewru i po to ujęte są te widełki, żeby zadowolić obie strony. 
Radny Marek Zabawa stwierdził, że to Wójt będzie wykonawcą tego projektu i opinii w sprawie 
tego projektu uchwały nie słyszeliśmy.
Wójt odpowiedział, że projekt nie jest jego tylko Rady, ale pomysł ten jest słuszny i zasadny. Miał 
okazje wcześniej zapoznać się z tym projektem uchwały i nie ma do projektu uwag.
Radny Janusz Leśniak powiedział, że zaznaczone było na Komisji, żeby była tylko jedna kwota, 
a teraz jest od – do. Dzieciom tego nie wytłumaczymy, jeżeli raz dostaną więcej, a raz mniej.
Przewodnicząca powiedziała, że jest to po to, żeby Wójt miał pole manewru.
Sekretarz odpowiedział,  że  widełki  są  dobrze  zrobione,  jest  to  dobry projekt  uchwały.  Jest  to 
sklejenie prac dwóch Komisji Rady Gminy Przystajń.
Radny Janusz Leśniak powiedział, że chwalebna jest ta uchwała, ale ustaliliśmy, że ma być jedna 
kwota. 
Dyrektor GOKSiR powiedziała, że ma rozumieć, że orkiestra jest również ujęta w tym projekcie 
uchwały.
Przewodnicząca odpowiedziała, że tak, ale z zaznaczeniem tego, że uchwała dot. uczniów szkół 
podstawowych,  gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych,  odczytała  projekt  uchwały,  po  czym 
zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XL.298.2014  w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie 
Przystajń jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
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Ad 8 
Dotarł Radny Adam Biernacki.
Informację w  sprawie  oświadczeń  majątkowych  radnych przedstawiła  Przewodnicząca. 
Powiedziała, że w związku z tym, że w dniu 3 listopada 2014 r. Urząd Skarbowy w Kłobucku 
przesłał pismo do Urzędu Gminy Przystajń, dot. oświadczeń majątkowych Radnych Gminy nie było 
możliwości  w  ustawowym  terminie  przedłożenia  Radzie  informacji  w  sprawie  oświadczeń 
majątkowych Radnych Gminy Przystajń. Wszyscy Radni Gminy Przystajń złożyli  oświadczenia 
majątkowe  w  ustawowym  terminie.  Oświadczenia  majątkowe  zostały  przekazane  do  Urzędu 
Skarbowego w Kłobucku celem przeprowadzenia analizy danych zawartych w oświadczeniach. 
W  7  analizowanych  oświadczeniach  majątkowych  Radnych  Gminy  Przystajń  stwierdzono 
nieprawidłowości (są to Radni: Chamela Edward, Jelonek Marek, Kluba Mariusz, Sendal Danuta, 
Szymanek Benon, Tomziński Andrzej  i  Zabawa Marek). Wszyscy Radni u których stwierdzono 
nieprawidłowościami w analizowanych oświadczeniach majątkowych zostali poinformowani o tym, 
że trzeba wyjaśnić powstałe rozbieżności, jednak był zbyt krótki czas na poprawę tych oświadczeń 
majątkowych.  W wyniku  dokonanej  analizy  oświadczeń  majątkowych  Wójta  Gminy  Przystajń 
Andrzeja Kucharczyka i Przewodniczącej Rady Gminy Przystajń Henryki Kapuścik stwierdzono, 
że  przedmiotowe  oświadczenia  zostały  złożone  w  ustawowym  terminie  i  w  wyniku  analizy 
oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości.
Radny  Marek  Zabawa  stwierdził,  że  jego  oświadczenie  majątkowe  zostało  sporządzone 
prawidłowo i to Urząd Skarbowy się pomylił.
Informację w  sprawie  oświadczeń  majątkowych  pracowników  samorządowych przedstawił 
Wójt Gminy. Powiedział  że w związku z tym, że w dniu 3 listopada 2014 r. Urząd Skarbowy 
w  Kłobucku  przesłał  pismo  do  Urzędu  Gminy  Przystajń,  dot.  oświadczeń  majątkowych 
pracowników samorządowych  nie było możliwości w ustawowym terminie przedłożenia Radzie 
informacji  w  sprawie  oświadczeń  majątkowych  pracowników  samorządowych.  Wszystkie 
zobowiązane  osoby  złożyły  oświadczenia  majątkowe  w  ustawowym  terminie.  Oświadczenia 
majątkowe zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Kłobucku celem przeprowadzenia analizy 
danych  zawartych  w  oświadczeniach.  W  analizowanych  oświadczeniach  majątkowych 
pracowników samorządowych stwierdzono nieprawidłowości (są to Pani Małgorzata Izydorczyk 
i  Pani  Jolanta  Kotarska)  Wszyscy  pracownicy  samorządowi  u  których  stwierdzono 
nieprawidłowościami w analizowanych oświadczeniach majątkowych zostali poinformowani o tym, 
że trzeba wyjaśnić powstałe rozbieżności. 

Ad 9 i Ad 10
Przewodnicząca  przedstawiła pismo i uchwałę w sprawie przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 
2015 Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945.
Radny Mariusz Kluba zapytał na jakim etapie jest budowa stacji uzdatniania wody i czy firma 
wywiąże się z terminu.
Wójt odpowiedział, że nie mamy podstaw sądzić, że firma nie wywiąże się z terminu. Było małe 
opóźnienie jeśli chodzi o obiekt, ponieważ jest on dosyć skomplikowany. Na tą chwilę trudno jest 
powiedzieć,  czy  wykonawca  wykona  prace  do  końca  listopada  2014  r.,  czy  też  będzie  miał 
opóźnienie.
Radny Jan Sas podziękował za dobrą współpracę, po czym opuścił posiedzenie.
Przewodnicząca podziękowała Panu Radnemu za współpracę. 
Sołtys Dariusz Kulej zapytał o wykonanie oświetlenia ul. 40-Lecia PRL w Przystajni i o wiatę 
przystankową na rynku w Przystajni.
Wójt  odpowiedział,  że  te  zadania  będą  zrealizowane  do  końca  roku,  przystanek  miał  stanąć 
w piątek, ale będzie po niedzieli.
 
Ad 11
Wójt podsumował  VI  kadencję  Rady  Gminy  Przystajń  –  2010  -2014.  Nawiązał  do  tego  co 
zrobiono, a zrobiono: wybudowano kanalizację sanitarną w Przystajni, ul. Kolejowa i w Kuźnicy 
Starej  oraz  rozbudowano  oczyszczalnię  ścieków  wspólnie  z  Gminą  Panki;  wybudowano  drogi 
o  nawierzchni  asfaltowej  w  miejscowościach:  Ługi-Radły  (ul.  Jelenia  i  Łąkowa),  Stany 
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(ul.  Galińskie),  Przystajń  (ul.  Polna  i  Rynek),  Siekierowizna,  Bór  Zajaciński  (ul.  Węzina); 
wyremontowano  most  na  rzece  Liswarcie  w  Ługach-Radłach;  wybudowano  parkingi  wraz 
z chodnikami w Przystajni i Borze Zajacińskim; przeprowadzono remonty w remizo-świetlicach 
w  miejscowościach:  Wrzosy,  Wilcza  Góra,  Kuźnica  Stara,  Kuźnica  Nowa,  Górki,  Ługi-Radły, 
Podłęże Szlacheckie, Dąbrowa i Kamińsko; odnowiono centrum wsi Kuźnica Stara; wybudowano 
kompleksy boisk sportowych przy szkołach: w Przystajni i w Borze Zajacińskim; wybudowano lub 
rozbudowano place zabaw w miejscowościach: Kuźnica Stara, Wrzosy, Przystajń, Kostrzyna, Bór 
Zajaciński, Górki;  wybudowano siłownię na powietrzu oraz boisko do piłki plażowej w Przystajni; 
inwestowano  w  edukację  i  wychowanie  w  szkołach  i  przedszkolach,  w  tym:  zrealizowano 
6 projektów dofinansowanych z funduszy unijnych; zakupiono instrumenty i stroje dla Orkiestry 
Dętej;  zakupiono  dwa  samochody  pożarnicze  dla  OSP w  Przystajni  i  OSP Wrzosy-Brzeziny; 
współfinansowano termomodernizację  Ośrodka Zdrowia  w Przystajni;  rozbudowano oświetlenie 
uliczne w miejscowościach: Mrówczak,  Siekierowizna,  Dąbrowa, Przystajń (ul.  Sojczyńskiego); 
w budowie  znajduje  się  stacja  uzdatniania  wody w Przystajni,  droga  o  nawierzchni  asfaltowej 
w Przystajni, ul. Boczna. Pozyskano dotację z funduszy Unii Europejskiej, jak również z funduszy 
krajowych: na budowę kompleksu boisk w Przystajni (koszt całkowity: 671 187,00 zł) otrzymano 
dofinansowanie w wysokości, aż 97 %, w tym: z Ministerstwa Sportu: 221 400,00 zł, z funduszu 
unijnego  PROW:  432  107,00  zł;  w  szkołach  i  przedszkolach  zrealizowano  6  programów 
skierowanych  na  edukację  dzieci  i  młodzieży,  wartość  wszystkich  projektów  to  kwota: 
2  418 134,00 zł,  a  dofinansowanie  z  funduszu unijnego (EFS)  wyniosło:  2  168 225,00 zł;  na 
budowę kanalizacji  sanitarnej  w Przystajni,  ul.  Kolejowa i  w Kuźnicy Starej  (koszt  całkowity: 
5 272 832,00 zł), dotacja z funduszu unijnego (PROW) wyniosła: 2 991 312,00 zł; na rozbudowę 
oczyszczalni  ścieków  (koszt:  1  875  000,00  zł),  dotacja  z  funduszu  unijnego  (RPO)  wyniosła: 
1 195 850,00 zł, na budowę drogi w Ługach-Radłach, ul. Jelenia i Łąkowa (koszt 452 634,00 zł), 
dotacja wyniosła: 214 515,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych; na remont 
mostu  w  Ługach-Radłach  na  Liswarcie  (koszt  całkowity:  121  494,00  zł),  otrzymano  dotację 
z budżetu państwa w wysokości: 97 190,00 zł; na modernizację remizo-świetlicy w Wilczej Górze 
(całkowity koszt: 71 663,00 zł) otrzymano dofinansowanie z programu „Odnowa i Rozwój Wsi” 
w  ramach  osi  LEADER  w  wysokości:  36  474,00  zł;  na  budowę  parkingu  i  chodnika  przy 
ul. Krótkiej w Przystajni (całkowity koszt: 103 244,00 zł) dotacja z programu „Odnowa i Rozwój 
Wsi” wyniosła:  62 953,00 zł;  na budowę parkingu i  chodnika w Borze Zajacińskim (całkowity 
koszt:  135  667,00  zł)  dotacja  z  programu  „Odnowa  i  Rozwój  Wsi:  wyniosła  82  723,00  zł;  
otrzymano  także  dotacje  na  wiele  innych  mniejszych  zadań  jak,  np.  place  zabaw,  stroje 
i  instrumenty  dla  orkiestry,  siłownia  na  powietrzu.  Na  początek  kadencji  zadłużenie  wyniosło 
6 851 850,00 zł, a zmniejszyło się do  kwoty 4 941 051,00 zł (stan na koniec września 2014 r.).  
Inwestowaliśmy w tej kadencji, ale nie wpłynęliśmy na powiększenie zadłużenia, zadłużenie uległo 
zmniejszeniu.  Nie wszystko udało się zrealizować, ale  do końca roku jest  jeszcze 1,5 miesiąca 
i pozostałe zadania powinny być zrealizowane. Podziękował za współpracę, za te wszystkie lata, za 
to,  że  udało  się  zrealizować  tyle  zadań  i  pozyskać  fundusze.  Życzył  powodzenia  i  satysfakcji 
z wykonywania zawodu, a także za pracę na rzecz społeczności lokalnej, której wszyscy się podjęli 
jak widać z dobrymi efektami.
Przewodnicząca powiedziała, że Rada Gminy Przystajń odbyła 40 posiedzeń sesji i 93 posiedzeń 
komisji (Komisja Rewizyjna – 23,  Komisja Budżetu,  Rolnictwa i Infrastruktury – 16,  Komisja 
Oświaty,  Kultury i Zdrowia – 23,  wspólne posiedzenie komisji – 31.  W ciągu VI kadencji Rady 
Gminy Przystajń zostało podjętych -  305  uchwał.  Podziękowała wszystkim za współpracę – 
Radnym  (przede  wszystkim  Wiceprzewodniczącemu  Rady  Gminy  Przystajń  P.  Janowi  Sas, 
Przewodniczącemu  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  P.  Edwardowi  Chamela, 
Przewodniczącemu  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury  P.  Markowi  Jelonek, 
Przewodniczącemu Komisji  Rewizyjnej  P.  Adamowi Biernackiemu za  pomoc w organizowaniu 
pracy  Rady  Gminy  Przystajń),  Wójtowi,  Sekretarzowi,  Skarbnikowi,  dyr.  gminnych  jednostek 
organizacyjnych,  Sołtysom (przede wszystkim P.  Halinie Habrajskiej,  P.  Dariuszowi Kulej, 
P.  Edwardowi Chamela i P.  J.  Chrzęstek,  którzy byli prawie na każdym posiedzeniu sesji), 
mieszkańcom Gminy Przystajń,  Radcy Prawnemu i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy 
Przystajń.
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Radca Prawny serdecznie podziękował za współpracę i życzył tym, którzy kandydują  sukcesów 
w wyborach,  a tym,  którzy nie kandydują wszelkich innych sukcesów.  Stwierdził,  że Państwo 
Radni przez te 4 lata byli twórcami prawa i jest to bardzo ważne. Chciałby, żeby Radni zakończyli 
tą kadencję ze świadomością, że to wykonywanie, stanowienie prawa wypadło bardzo dobrze.
Radny Marek Zabawa podziękował za bardzo miły czas. 
Przewodnicząca życzyła powodzenia osobom, które kandydują w wyborach i wspólnie z Wójtem 
wręczyła podziękowania zaproszonym gościom, Sołtysom i Radnym.

Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodnicząca  dokonała  zamknięcia  XL,  ostatniej  sesji 
VI kadencji Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                          mgr Henryka Kapuścik
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