
PROTOKÓŁ Nr I.2014

z I sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
1 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 13.00 – 14.40

W sesji uczestniczyło 15 Radnych (lista obecności w załączeniu).
Sesji przewodniczyli: najstarszy wiekiem Radny – Radny Edward Chamela  i Przewodnicząca Rady 
Gminy Przystajń – Radna Henryka Kapuścik.

Ponadto w sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy                                                                               - Henryk Mach
- Sekretarz Gminy                                                                        - Bogusław Leszczyński
- Skarbnik Gminy                                                                         - Ewa Kotarska
- Radca Prawny                                                                            - Dariusz Kowalski
- dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej                                           - Renata Małyska-Pilśniak 
- Sołtysi - według załączonej listy obecności

P o r z ą d e k   o b r a d :

1. Otwarcie  sesji  przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji  i  stwierdzenie  jej 
prawomocności.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze.
4. Złożenie ślubowania przez radnych.
5. Złożenie ślubowania przez Wójta.
6. Ustalenie porządku obrad.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Przystajń.
8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przystajń.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

A d 1
Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym najstarszy wiekiem Radny Edward 
Chamela otwarł  I  sesję  VII  kadencji  Rady Gminy Przystajń.  Stwierdził,  że  zgodnie  z  ustawą 
o samorządzie gminnym jako najstarszy wiekiem Radny ma zaszczyt prowadzić niniejszą sesję do 
czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przystajń.
Powitał wszystkich obecnych na sali. Szczególnie serdecznie powitał nowo wybranych: Radnych 
i  Wójta Pana Henryka Macha oraz Wójta Pana Andrzeja Kucharczyka.  Powitał  przedstawicieli: 
Gminnej  Komisji  Wyborczej  w  Przystajni  oraz  sołtysów,  pracowników  samorządowych 
i dziennikarzy.  
Stwierdził  prawomocność  obrad  -  na  sali  obecnych  jest  15  Radnych,  co  uprawnia  Radę  do 
obradowania i podejmowania uchwał.

A d 2
Radny Edward  Chamela  poprosił  Pana  Mariusza  Klubę  Przewodniczącego  Gminnej  Komisji 
Wyborczej  w  Przystajni   o  wręczenie  Radnym  zaświadczenia  o  wyborze  na  Radnego  Gminy 
Przystajń. 
Przewodniczący  Gminnej  Komisji  Wyborczej  Pan  Mariusz  Kluba wręczył  kolejno 
15 Radnym zaświadczenie o wyborze na Radnego Gminy Przystajń.
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A d 3
Radny Edward  Chamela poprosił  Pana  Mariusza  Klubę  Przewodniczącego  Gminnej  Komisji 
Wyborczej w Przystajni o wręczenie Panu Henrykowi Machowi zaświadczenia o wyborze na Wójta 
Gminy Przystajń. 
Przewodniczący Gminnej Komisji  Wyborczej  Pan Mariusz Kluba wręczył  Panu Henrykowi 
Machowi zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Przystajń.

A d 4
Radny  Edward  Chamela  poinformował,  że  zgodnie  z  art.  23a  ustawy  o  samorządzie 
gminnym  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  mandatu  Radni  składają  ślubowanie. 
Ślubowanie  odbywa  się  w  ten  sposób,  że  po  odczytaniu  roty  wywołani  kolejno  Radni 
wstają  i  wypowiadają  słowo „ŚLUBUJĘ”.  Ślubowanie  może  być  złożone z  dodaniem zdania: 
„TAK MI DOPOMÓŻ BÓG”. 
Poprosił wszystkich o powstanie i odczytał treść roty:
„Wierny  Konstytucji  i  prawu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję  uroczyście  obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców”
Poprosił, żeby usiąść. Stwierdził, że po wywołaniu Radny wstaje i wypowiada słowo „ślubuję”. 
Następnie wywołał kolejno Radnych do złożenia ślubowania:
1. EDWARD  CHAMELA
2. ROBERT  BASTRZYK
3. JÓZEF CHRZĘSTEK 
4. JADWIGA  JELONEK
5. HENRYKA  KAPUŚCIK
6. GRZEGORZ  KIERAT
7. ZBIGNIEW  KMIEĆ
8. ZDZISŁAWA  KULEJ
9. JANUSZ  LEŚNIAK
10. ZBIGNIEW  MARCZAK
11. JACEK  PILARZ
12. ZENON  PIŚNIAK
13. JAN  SAS
14. WALDEMAR WOŹNY
15. REMIGIUSZ  WRĘCZYCKI
Po złożeniu ślubowania przez wszystkich Radnych pogratulował Radnym i stwierdził, że Radni, 
składając ślubowanie objęli mandat Radnego Gminy Przystajń.

A d 5
Radny Edward Chamela poinformował, że zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym 
objęcie obowiązków Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania. Poprosił 
wszystkich o powstanie.  Poprosił  Pana Henryka Macha,  wybranego na Wójta  Gminy Przystajń 
w wyborach powszechnych – o złożenie ślubowania.
Pan Henryk Mach złożył  ślubowanie o następującej  treści:  „Obejmując urząd wójta gminy, 
uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę 
tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.”
Radny Edward Chamela poinformował, że zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa  od tej 
chwili objął Pan obowiązki Wójta Gminy Przystajń. Zapytał czy Pan Wójt chce zabrać głos.
Wójt  Henryk  Mach  powiedział,  że  na  początku  chciałby serdecznie  pogratulować  wszystkim 
Radnym otrzymania mandatu Radnego, a nie było to łatwe, ponieważ konkurencja była dość duża 
i  każdy Radny musiał  się  z  nią  zmierzyć.  Życzył  zawsze  merytorycznych  i  rzeczowych obrad 
i oczywiście satysfakcji z pełnienia mandatu. Prosił, żeby nie zapominać o społecznym wymiarze 
tej funkcji. Dodał również, że liczy na współpracę.
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Ad 6

Radny Edward Chamela poinformował,  że przystępujemy do ustalenia porządku obrad I sesji 
Rady  Gminy  Przystajń.  Powiedział,  że  proponowany  porządek  obrad  dzisiejszej  sesji  został 
przygotowany przez zwołującego sesję t.j. Komisarza Wyborczego w Częstochowie Pana Tomasza 
Pidzika.  Stwierdził,  że  proponowany  porządek  obrad  Państwo  Radni  otrzymali  wraz 
z zaproszeniem na sesję. Zapytał czy ktoś z Radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego 
porządku obrad.  Nie zgłoszono uwag. Stwierdził,  że Rada Gminy będzie obradowała na I  sesji 
w dniu 1 grudnia 2014 r. według  zaproponowanego porządku obrad.

Ad 7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Przystajń.
Radny Edward Chamela zaproponował, aby ten punkt składał się z następujących podpunktów: 

1) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy oraz ewentualnie ich
przedstawienie,

    2)  powołanie Komisji Skrutacyjnej,
    3)  przeprowadzenie głosowania tajnego,
    4)  odczytanie uchwały stwierdzającej wybór.
Zapytał  czy  są  inne  propozycje.  Innych  propozycji  nie  było,  w  związku  z  czym  poprosił 
o  zgłaszanie  kandydatów  na  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Przystajń  oraz  ewentualnie 
o ich przedstawienie. Przypomniał, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, 
dlatego każdorazowo będzie zwracał się z zapytaniem do zgłoszonej osoby, czy wyraża zgodę.
Radny Waldemar Woźny zgłosił kandydaturę Radnego Jana Sasa.
Radny  Edward  Chamela  zapytał  czy  Radny  wyraża  zgodę  na  kandydowanie  na 
Przewodniczącego Rady.
Radny Jan Sas wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radny Janusz Leśniak zgłosił kandydaturę Radnej Henryki Kapuścik. 
Radny  Edward  Chamela  zapytał  czy  Radna  wyraża  zgodę  na  kandydowanie  na 
Przewodniczącego Rady.
Radna Henryka Kapuścik wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Radny Edward Chamela poprosił o dalsze zgłoszenia. W związku z brakiem dalszych zgłoszeń, 
stwierdził  zamknięcie  listy  kandydatów  na  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Przystajń. 
Poinformował, że zgodnie z art. 19 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy wybiera 
ze  swego  grona  Przewodniczącego  i  Wiceprzewodniczącego  Rady  bezwzględną  większością 
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
W  celu  przeprowadzenia  głosowania  tajnego  należy  powołać  Komisję  Skrutacyjną  w  liczbie 
3  osób  (zgodnie  ze  Statutem  Gminy).  W  związku  z  powyższym  poprosił  o  podanie 
3 nazwisk kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Do Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni:
1. Robert Bastrzyk,
2. Józef Chrzęstek,
3. Zenon Piśniak.
Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Radny Edward Chamela zapytał kto z Radnych jest za przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej 
w takim składzie – Komisja Skrutacyjna została wybrana jednogłośnie – 15 Radnych za.
Radny Edward Chamela stwierdził, że do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani:
1. Robert Bastrzyk,
2. Józef Chrzęstek,
3. Zenon Piśniak.
Poinformował,  że  Komisja  Skrutacyjna,  powinna  wybrać  ze  swego  grona  przewodniczącego 
komisji.  Poprosił  Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania tajnego tj.  przygotowanie 
kart  do  głosowania,  przeprowadzenie  głosowania,  ustalenie  wyników  i  ogłoszenie  wyników 
poprzez odczytanie protokołu.

Ogłoszono przerwę na czas przygotowania kart do głosowania. 
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Komisja  Skrutacyjna  przygotowała  karty  do  głosowania.  Przed  przystąpieniem  do  głosowania 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Robert Bastrzyk wyjaśnił procedurę głosowania: 
„Głosując  za  wybranym kandydatem,  stawia  się  znak  "x"  w  kratce  z  lewej  strony obok  jego 
nazwiska. Postawienie znaku "x" w więcej niż 1 kratce lub niepostawienie znaku ”x” w żadnej 
kratce oznacza także głos wstrzymujący się”.
Po  przeprowadzeniu  głosowania  i  obliczeniu  wyników  Przewodniczący  Komisji 
Skrutacyjnej,  Radny  Robert  Bastrzyk   przedstawił  protokół  z  przebiegu  wyborów  (protokół 
w  załączeniu  do  uchwały  Nr  I.1.2014.  (Głosowało  15  Radnych,  9  głosów  było  za  Radną 
Henryką Kapuścik, 6 głosów było za Radnym Janem Sas).

Przewodniczącą Rady Gminy Przystajń została wybrana Radna Henryka Kapuścik.

Prowadzący  obrady,  Radny  Edward  Chamela odczytał  uchwałę  Nr  I.1.2014  Rady  Gminy 
Przystajń z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Radny Edward Chamela przez przekazaniem głosu Przewodniczącej, oddał głos Panu Andrzejowi 
Kucharczykowi. 
Pan Andrzej Kucharczyk podziękował za udzielenie głosu, chciał pogratulować Radnym wyboru 
do Rady Gminy, Przewodniczącej wyboru na Przewodniczącą Rady Gminy, Panu Wójtowi wyboru 
na Wójta Gminy i życzył powodzenia w realizacji poszczególnych zadań, które czekają, żeby były 
zrealizowane jak najszybciej i jak najmniejszym kosztem i jeszcze raz życzył powodzenia. 
Wójt Henryk Mach podziękował w imieniu społeczności Gminy Przystajń za te 24 lata pracy. 
Powiedział,  że Andrzej Kucharczyk może być dumny z dokonań, które były jego udziałem. Na 
zakończenie  jeszcze  raz  podziękował  w  imieniu  mieszkańców  Gminy  Przystajń  i  życzył 
wszystkiego dobrego.

Ad 8 
Radny  Edward  Chamela złożył  nowo  wybranej  Przewodniczącej  serdeczne  gratulacje 
przekazując  prowadzenie  dalszej  części  obrad.  Jako  symbol  sprawowania  tej  funkcji  przekazał 
„łańcuch Przewodniczącego Rady”.
Przewodnicząca Henryka Kapuścik podziękowała za to, że została wybrana na Przewodniczącą 
Rady Gminy Przystajń.  Podziękowała  za  okazane  zaufanie  oświadczając,  że  postara  się  pełnić 
powierzoną funkcję rzetelnie  i  godnie dla  dobra Gminy.  Przypomniała,  że zgodnie ze Statutem 
Gminy Przystajń rolą Przewodniczącego Rady jest organizowanie jej pracy i prowadzenie obrad. 
Wyraziła  nadzieję  na  współpracę  opierającą  się  na  wzajemnym  szacunku,  respektowaniu 
kompetencji  oraz  konstruktywnym dialogu.  Przypomniała  Radnym,  że  sprawują  swoją  funkcję 
z woli wyborców i dla wspólnego dobra. Powiedziała, że ma nadzieję, że nie będzie konfliktów. 
Pogratulowała Panu Wójtowi Henrykowi Mach sukcesu wyborczego, życzyła wytrwałości, dobrej 
współpracy  z  Radą  i  zdrowia.  Podziękowała  również  bardzo  serdecznie  Panu  Andrzejowi 
Kucharczykowi za współpracę.

Ogłosiła 10 minut przerwy w celu umożliwienia przygotowania się do prowadzenia dalszych obrad.

Ad 9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przystajń.
Przewodnicząca  poprosiła  o  zgłaszanie  kandydatów  na  Wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy 
Przystajń   oraz  ewentualnie  o  ich  przedstawienie.  Przypomniała,  że  zgłoszony  kandydat  musi 
wyrazić  zgodę  na  kandydowanie,  dlatego  każdorazowo  będzie  zwracała  się  z  zapytaniem  do 
zgłoszonej osoby, czy wyraża zgodę. Poinformowała, że zgodnie ze Statutem Gminy Rada Gminy 
wybiera jednego Wiceprzewodniczącego. 
Radny Janusz Leśniak zgłosił kandydaturę Radnego Zbigniewa Kmiecia. 
Przewodnicząca  zapytała czy Radny wyraża zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego 
Rady.
Radny Zbigniew Kmieć wyraził zgodę na kandydowanie. 
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Przewodnicząca poprosiła  o  dalsze  zgłoszenia.  W  związku  z  brakiem  dalszych  zgłoszeń, 
stwierdziła  zamknięcie  listy  kandydatów  na  Wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy  Przystajń. 
Zaproponowała, aby głosowanie przeprowadziła Komisja Skrutacyjna w składzie jak poprzednio 
podczas wyboru Przewodniczącego. Zapytała kto jest za takim rozwiązaniem, tj. aby głosowanie 
przeprowadziła  Komisja  Skrutacyjna  powołana  wcześniej  do  przeprowadzenia  wyboru 
Przewodniczącego Rady – Radni jednogłośnie stwierdzili,  że Komisja Skrutacyjna zostanie taka 
sama jak podczas wyboru Przewodniczącego – 15 Radnych za.

Ogłoszono przerwę na czas przygotowania kart do głosowania. 

Przewodnicząca  podczas  przerwy powiedziała,  że  jest  mieszkanką  Gminy  Przystajń,  mieszka 
w Kuźnicy Starej, jest nauczycielem i Prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pankach, za 
rok pójdzie na emeryturę.
Wójt  Henryk  Mach stwierdził,  że  jego  zamiarem  jest  dobro  tej  gminy,  żeby  ona  się  dalej 
rozwijała, żeby mieszkańcom żyło się dobrze i przyjaźnie. Będzie chciał poprawić komfort życia 
mieszkańców.  Wg  niego  kontakt  ze  społeczeństwem  jest  zbyt  mały.  Chciałby,  żeby  kontakt 
z samorządem gminnym był większy. Chciałby rozszerzyć ofertę dla młodzieży, ponieważ ona jest 
niewystarczająca.  Ważny  jest  dla  niego  Klub  Sportowy,  Zespoły  Śpiewacze  (Koniczynki 
i Lawendy), ochotnicze straże pożarne. Inicjatywy będzie wspierał, jeśli to będzie tylko możliwe. 
Stwierdził,  że  jako  gmina  jesteśmy  w  trakcie  zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń. Uważa, że brakuje terenów inwestycyjnych, 
np. na ul. Powstańców Śląskich w Przystajni. Musimy działać odnośnie ochrony środowiska, czyli 
budować kanalizację, trzeba będzie podjąć działania odnośnie pozyskania środków, trzeba będzie 
zmierzać do tego, żeby było więcej przydomowych oczyszczalni ścieków. Chciałby, żeby zostały 
wyremontowane  Sukiennice.  Powiedział,  że  nie  mówi  o  infrastrukturze  drogowej,  ponieważ 
w  projekcie  budżetu  są  ponad  2  km  dróg  dojazdowych  do  pól  do  wykonania.  Będziemy 
współpracować z powiatem odnośnie dróg powiatowych, ponieważ w ubiegłej kadencji na drogach 
powiatowych  znajdujących  się  na  terenie  Gminy  Przystajń  nie  zrobiono  nic.  Poinformował 
również, że jest też taki ciekawy projekt odnośnie „Powołania Rady Gospodarczej przy Powiecie”.
Komisja  Skrutacyjna  przygotowała  karty  do  głosowania.  Przed  przystąpieniem  do  głosowania 
Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Robert  Bastrzyk wyjaśnił  procedurę  głosowania: 
Z uwagi tylko na jednego kandydata Radni głosując stawiają znak "x" w kratce z lewej strony 
(zaznaczają – „głosuję za” lub „głosuję przeciw” lub „wstrzymuję się od głosu”).
Po  przeprowadzeniu  głosowania  i  obliczeniu  wyników  Przewodniczący  Komisji 
Skrutacyjnej,  Radny  Robert  Bastrzyk   przedstawił  protokół  z  przebiegu  wyborów  (protokół 
w załączeniu do uchwały Nr I.2.2014. (Głosowało 15 Radnych, 14 głosów było za,  1 głos był  
wstrzymujący się).

Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Przystajń został wybrany Radny Zbigniew Kmieć.

Przewodnicząca odczytała uchwałę Nr I.2.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 grudnia 2014 r. 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przystajń Radny Zbigniew Kmieć podziękował za wybór na 
Wiceprzewodniczącego  i  za  duże  zaufanie,  zapewnił,  że  postara  się  pomóc  Przewodniczącej 
w prowadzeniu Rady.

Ad 10
Przewodnicząca przedstawiła  informację  na  temat  komisji  działających  w  Radzie:  powołanie 
Komisji Rewizyjnej jest obligatoryjne,  ponadto Rada powołuje ze swego grona 2 komisje stałe 
tj.  Komisję  Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury  oraz  Komisję  Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia. 
Zaproponowała, aby każdy Radny zastanowił się, w której komisji stałej chce pracować, ponieważ 
na następnej sesji będą powołane składy osobowe komisji. Kolejna sesja odbędzie się 10 grudnia 
2014 r. (w środę) o godz. 14.00. Przewodnicząca poinformowała, że w poprzedniej kadencji sesje 
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Rady  i  komisje  odbywały  się  zazwyczaj  w  poniedziałki  o  godz.  13.00,  aby  mogli  w  nich 
uczestniczyć pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy oraz mieszkańcy Gminy.
Wójt Elekt Gminy Miedźno Pan Piotr Derejczyk pogratulował wyboru Pana Henryka Macha na 
Wójta Gminy Przystajń, Radnym i Przewodniczącej Rady Gminy Przystajń.
Wójt Henryk Mach podziękował Wójtowi Elektowi Gminy Miedźno za miłe i ciepłe słowa.
Mieszkanka Gminy Przystajń Pani Krystyna Labus-Stankiewicz pogratulowała wyboru Panu 
Wójtowi i wszystkim Radnym. Ma nadzieję, że będzie jej się miło rozmawiało i działało z nowym 
Wójtem. Życzyła  sobie jako mieszkaniec,  żeby protokoły były pisane w sposób faktyczny.  Ma 
nadzieję, że każdy będzie mógł wnosić swoje impulsy, uwagi i wnioski bez limitów. Ma również 
nadzieję, że jej obecność raczej na każdej sesji będzie równie mile widziana jak przez większość 
Radnych poprzedniej kadencji (za pewnymi wyjątkami). Powiedziała, że cieszy ją to, że policjant 
pełni  rolę  Wiceprzewodniczącego.  Ma  nadzieję,  że  będzie  on  stał  na  straży  prawa  i  pilnował 
nienaruszania go na sesjach. Życzyła wszystkiego dobrego.

Ad 11
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodnicząca dokonała zamknięcia I sesji VII kadencji Rady 
Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                          mgr Henryka Kapuścik

6


