
PROTOKÓŁ Nr II.2014

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

Czas trwania sesji: 14.00 – 17.15

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                                                                               - Henryk Mach
- 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
- dyr. Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim      - Bogdan Paprotny
- dyr. Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni              - Jolanta Berg 
- Sołtysi - według załączonej listy obecności

P r o p o n o w a n y  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. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)  zmiany uchwały nr  XVI/67/07  Rady Gminy Przystajń  z  dnia  28  grudnia  2007 roku 
w  sprawie  ustalenia  liczby  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  zawierających 
powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Przystajń (Dz. Urz. Nr 30, Poz.671 
z dnia 20.02.2008 r.) z późn. zm. (Dz. Urz. Nr 112, poz. 2300) (Podinsp. M. Okaj),
2) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przystajń,
3)  wyznaczenia  przedstawicieli  Gminy  Przystajń  do  Zgromadzenia  Związku 
Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód,
4) powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury,
5) powołania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia,
6) powołania Komisji Rewizyjnej,
7) wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

7. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych.
8. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
9. Zamknięcie sesji.
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P r z y j ę t y  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. Wystąpienie Wójta Gminy Przystajń.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)  zmiany uchwały nr  XVI/67/07  Rady Gminy Przystajń  z  dnia  28  grudnia  2007 roku 
w  sprawie  ustalenia  liczby  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  zawierających 
powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Przystajń (Dz. Urz. Nr 30, Poz.671 
z dnia 20.02.2008 r.) z późn. zm. (Dz. Urz. Nr 112, poz. 2300) (Podinsp. M. Okaj),
2) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przystajń,
3)  wyznaczenia  przedstawicieli  Gminy  Przystajń  do  Zgromadzenia  Związku 
Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód,
4) powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury,
5) powołania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia,
6) powołania Komisji Rewizyjnej,
7) wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

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

A d 1
Otwarcia  sesji  dokonała  Przewodnicząca  Rady  Gminy  Przystajń, Radna  Henryka  Kapuścik. 
Powitała wszystkich obecnych na sali: Radnych Gminy Przystajń, Wójta, Sekretarza, Skarbnika, 
Radcę  Prawnego;  w  sposób  szczególny powitała  i  przedstawiła:  Dyrektora  Gminnego  Zespołu 
Oświaty Samorządowej  Panią Alinę Piśniak,  Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Panią Anetę Maj-Desperak,  Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni  Panią Renatę 
Małyska-Pilśniak, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury,  Sportu i Rekreacji w Przystajni  Panią 
Małgorzatę  Izydorczyk, Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  im.  Adama  Mickiewicza  w  Borze 
Zajacińskim  Pana  Bogdana  Paprotnego,  Dyrektora  Zespołu  Szkół  w  Przystajni  Panią  Monikę 
Rabenda, Dyrektora  Gminnego  Przedszkola  Publicznego  w  Przystajni  Panią  Jolantę  Berg; 
sołtysów: Sołtysa z Przystajni Pana Dariusza Kulej, Sołtysa z Wilczej Góry Pana Ireneusza Okaj, 
Sołtysa z Podłęża Szlacheckiego Pana Stanisława Kwaśnego, Sołtysa z Kuźnicy Starej Panią Halinę 
Habrajską. Później przedstawiła kolejno wszystkich Radnych Gminy Przystajń celem zapoznania 
się.

A d 2
Przewodnicząca  Rady  Gminy stwierdziła  prawomocność  obrad  –  na  sali  obecnych  jest 
15 Radnych. 

A d 3
Przewodnicząca przedstawiła  Radnym  propozycję  porządku  obrad.  Zapytała  czy  ktoś  zgłasza 
jakieś propozycje do porządku obrad.
Radny  Waldemar  Woźny złożył  wniosek,  żeby  przenieść  punkt  6  podpunkt  2)  ustalenie 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przystajń na posiedzenie komisji.
Przewodnicząca zapytała co Radca Prawny na to.
Radca Prawny powiedział, że jest to wniosek formalny i trzeba go przegłosować.
Radny Edward Chamela  poruszył temat działki na Mrówczaku. Stwierdził,  że można zmienić 
przeznaczenie tej działki w studium pod coś innego, można ją przeznaczyć np. pod fotowoltaikę, bo 
są tam 4 ha. Zmiany możemy do studium wnosić tylko do 23.12.2014 r. i dlatego chciałby się tym 
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tematem  zająć.  Porusza  ten  temat  ponieważ  widzi,  że  działka,  która  przez  25  lat  nie  była 
przeznaczona do sprzedaży teraz jest ujęta do sprzedaży w budżecie gminy na 2015 rok.
Wójt stwierdził, że żeby działkę sprzedać to musi zostać podjęta uchwała Rady Gminy Przystajń, 
więc jeśli nie będzie woli to jej nie sprzedamy.
Przewodnicząca  powiedziała,  że  na  dzisiaj  nie  jest  to  przygotowane.  Możemy  na  ten  temat 
porozmawiać na wspólnym posiedzeniu komisji.
Radny  Jan  Sas  stwierdził,  że  jeżeli  wniosek  Radnego  Waldemara  Woźnego  nie  zostanie 
pozytywnie  rozpatrzony  to  on  chciałby,  żeby  Pan  Wójt  przedstawił  wizję  co  planuje, 
dot. konkretnych rozwiązań, czy budżet będzie przyjęty, czy widzi jakieś autopoprawki. Stwierdził, 
że jeśli komuś mamy ustalić płacę to musimy wiedzieć za co.
Przewodnicząca  podsumowując  stwierdziła,  że  wniosek formalny jest  jeden.  Radny Waldemar 
Woźny wnioskuje o przeniesienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 
Gminy Przystajń do komisji. Zarządziła głosowanie odnośnie tego wniosku: 
6 Radnych było za, 7 Radnych było przeciw, 2 Radnych wstrzymało się od głosu.
Wniosek formalny został odrzucony.
Radny Jan Sas stwierdził, że chciałby wiedzieć jakie są Pana Wójta plany na przyszłość, miałby to 
być dodatkowy punkt do porządku obrad.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie punkt pod tytułem wystąpienie Wójta Gminy Przystajń 
w punkcie 6. Rozpatrzenie projektów uchwał jako podpunkt 2) przed podpunktem 2) dot. ustalenia 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przystajń.
Sekretarz przerwał  głosowanie  i  powiedział,  że  w punkcie  rozpatrzenie  projektów uchwał  nie 
można wprowadzić wystąpienia Wójta Gminy Przystajń.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie odnośnie tego, kto jest za tym, żeby wprowadzić punkt pod 
tytułem: Wystąpienie Wójta Gminy Przystajń jako punkt 6, pozostałe punkty zostaną przesunięte 
o punkt: 8 Radnych było za, 1 Radny był przeciw, 6 Radnych wstrzymało się od głosu.
Wprowadzono dodatkowy punkt, jako punkt 6, pozostałe punkty zostały przesunięte o punkt. 
Po wprowadzeniu tej zmiany porządek obrad został ustalony jednogłośnie (15 za).

A d 4
Przewodnicząca poinformowała, że protokół był wyłożony w biurze Rady Gminy, można było się 
z nim zapoznać. Dlatego poprosiła o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji bez głośnego czytania. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie (15 Radnych za).

A d 5
Wójt powiedział, że na sam początek spłynęły na niego 2 sprawy bieżące, czyli stacja uzdatniania 
wody i śmieci. Chce przeprosić mieszkańców Gminy Przystajń za to, że ciśnienie nie jest takie jak 
powinno być. Co do śmieci to unieważniliśmy już 3 przetarg. Są to bardzo duże koszty, z którymi 
trzeba się  zmierzyć,  a  umowę mamy tylko do końca 2014 r.  Odczytał  sprawozdanie ze swojej  
działalności w okresie międzysesyjnym – stanowiące załącznik do protokołu. 
Radny Waldemar Woźny zapytał o zarządzenie 118/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie 
ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  – działki  w Podłężu Szlacheckim 
o nr ewid. 377 – kto ustalił cenę.
Wójt odpowiedział, że cenę ustalił z całą pewnością rzeczoznawca majątkowy. Musimy się opierać 
na wycenach rzeczoznawców.
Radny Edward Chamela zapytał o zarządzenie 122/2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania 
środków nietrwałych stanowiących własność Gminy Przystajń.
Skarbnik  odpowiedziała,  że  to  zarządzenie dotyczy koszy na śmieci.  Kosze zostały zakupione 
i przekazane nieodpłatnie jednostkom organizacyjnym Gminy Przystajń.
Wójt powiedział, że co do tematu przetargu na śmieci to najniższą ofertę złożył Zbigniew Strach. 
Oferta wynosi 650,00 zł za 1 tonę.
Radny Zbigniew Marczak uważa, że jest to zmowa cenowa. 
Wójt powiedział, że tak daleko by nie poszedł, ale coś jest na rzeczy. Wg niego ten przetarg został 
zbyt późno ogłoszony. Teraz trzeba się zastanowić co z tym zrobić, żeby płacić za te śmieci jak 
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najmniej. Z całą pewnością finał tego będzie taki, że będziemy musieli podnieść koszty za śmieci. 
Wie,  że  to  dotyczy każdego mieszkańca.  18.12.2014 r.  firma Zbigniew Strach  będzie  odbierać 
pierwsze  pojemniki,  dlatego  do  tego  czasu  musimy  coś  z  tym  tematem  zrobić.  Dlatego  jutro 
będziemy  chcieli  przeprowadzić  negocjacje  cenowe.  Otwarty  konkurs  będzie  realizowany  od 
stycznia do grudnia 2015 r. Wcześniej był problem z płatnościami, ponieważ umowa była dopiero 
od marca. Udało się to jednak zmienić. Co do stacji uzdatniania wody to według niego firma zbyt  
późno weszła na teren budowy. Uważa, że tą inwestycję należało zrobić z nowym zbiornikiem, 
a ten, który jest byłby zbiornikiem dodatkowym, byłby w przypadku awarii. Wg niego on jeszcze 
być może w tej kadencji będzie do wymiany. Koszt takiego zbiornika to około 150 000,00 zł.
Radny Janusz Leśniak zapytał czy w związku z tym opóźnieniem dotacja będzie zachwiana.
Wójt  odpowiedział,  że  nie.  Będziemy ją  tylko aneksować.  Do czerwca 2015 r.  mamy czas  na 
rozliczenie tej inwestycji.
Radny Edward Chamela uważa, że nie pierwszy raz z tym WZIR-em jest problem. Już w czerwcu 
pytał co jest z tą stacją uzdatniania wody. Wójt powiedział, że wszystko jest w porządku. On nie 
wie co ten inwestor zastępczy, projektant i inspektor nadzoru robi. Stwierdził, że Radni nie mieli 
powiedziane, że coś jest nie tak. Wszystko było w porządku. Do końca listopada 2014 r. inwestycja 
miała zostać zakończona.
Wójt  powiedział,  że 28.11.2014 r.  wpłynęło pismo z prośbą o aneksowanie umowy.  Ta wiedza 
w październiku, czy listopadzie była, że ten termin jest nie do obronienia i tutaj Pan Radny ma 
rację.  W dodatku  okazało  się,  że  jedna  pompa się  popsuła  i  będziemy chcieli  ją  wypożyczyć,  
ponieważ ona później nie będzie potrzebna. 
Radny Edward  Chamela zapytał  czy  nadal  jest  mieszana  woda  z  Przystajni  z  wodą  z  Boru 
Zajacińskiego. 
Wójt odpowiedział, że jest nadal mieszana.
Radny Edward Chamela zapytał  czy  Pan  Łukasz  Grajcar  pytał  ile  1  tona  niesegregowanych 
śmieci kosztuje w Sobuczynie.
Wójt  odpowiedział,  że  w  Sobuczynie  i  w  Konopiskach  trzeba  zapłacić  230,00  zł  za  1  tonę 
niesegregowanych śmieci, ale to nie ma znaczenia ile oni tam biorą, ponieważ to firma, która bierze 
udział w przetargu wyznacza cenę. 
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał dlaczego my nie możemy postawić firmy wykonującej stację 
uzdatniania wody pod ścianą za to, że nie wywiązała się z umowy. Może udałoby się kupić ten 
nowy zbiornik. Wtedy za 2 czy 3 lata nie musielibyśmy się tym zajmować.
Wójt  odpowiedział, że bierze głos Radnego pod uwagę. Wie jednak, że i tak to on będzie za to 
odpowiedzialny jaką decyzję podejmie, ponieważ jest to odpowiedzialność jednoosobowa.
Radny Remigiusz Wręczycki uważa, że można ich przycisnąć, żeby było to z korzyścią dla gminy.
Radny Jan Sas uważa, że nasza gmina nie ma szczęścia albo nie dopilnowane są sprawy związane 
z inwestycjami. Zapytał czy WZIR i projektanta nie można byłoby obciążyć kosztami. Uważa, że 
zbiornik wytrzyma jeszcze dużo.  Firma po prostu szuka teraz pretekstu,  żeby ich  nie  obciążać 
dodatkowymi kosztami. 
Wójt stwierdził,  że  jest  to  bardzo skomplikowana inwestycja,  nie  jest  to  takie  proste,  żeby to 
wykonać. Musielibyśmy mieć inspektora nadzoru z 4 branż, ponieważ jest aż 4 podwykonawców, 
z 4 różnych dziedzin, którzy tą pracę wykonują. Na pewno Radni zostaną poinformowani jakie będą 
konsekwencje wg inwestora zastępczego. 
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
Wójt powiedział, że to co on będzie robił to będzie wyznaczała Rada Gminy Przystajń, ale będzie 
miał  również  swoje  inicjatywy.  Cieszy  się,  że  jest  9  nowych  Radnych.  Uważa  jednak,  że 
doświadczenie  Radnych,  którzy  są  ponownie  wybrani  jest  również  bardzo  potrzebne.  Pani 
Przewodnicząca zaprosiła go, żeby porozmawiać na temat wynagrodzenia dla Wójta. Uważa, że nie 
jest mniej kompetentny niż jego poprzednik i dlatego powiedział, że chciałby mieć podobną pensję 
jak poprzednik. Jest jedynie mniej doświadczony. Powiedział również, że sprawą stacji uzdatniania 
wody nie powinien się zajmować, ponieważ mamy inwestora zastępczego, jednak się nią zajmuje.
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Mieszkanka  Gminy  Przystajń  Pani  Krystyna  Labus-Stankiewicz  zapytała  kto  jest  tym 
inwestorem zastępczym.
Wójt odpowiedział, że firma WZIR – Wojewódzki Zakład Inwestycji Rolniczych. Stwierdził, że nie 
wie co ma jeszcze powiedzieć. Zapytał czy są może jakieś konkretne pytania.
Radny Jan Sas zapytał co Wójt zamierza zrobić ze śmieciami.
Wójt powiedział,  że  odbył  się  3  przetarg.  Zbigniew  Strach  podał  najniższą  ofertę,  dał  cenę 
650,00 zł  za 1 tonę odpadów niesegregowanych. Stwierdził,  że jeśli  znacząco firma nie obniży 
kosztów to podpiszemy umowę z wolnej ręki na okres 3 miesięcy i będziemy rozpisywać kolejne 
przetargi. 
Radny  Jan  Sas zapytał  czy  jeżeli  ceny  nie  uzyskamy  mniejszej,  to  czy  będą  podwyżki  dla 
mieszkańców.
Wójt odpowiedział, że nie jest powiedziane, że będą podwyżki, ale od kwietnia 2015 r. będziemy 
musieli podwyższyć opłaty. Pan Łukasz Grajcar ma przeanalizować temat i jutro przedstawić nam 
informację.
Radny Jan Sas zapytał  czy Wójt planuje jakieś zmiany do projektu budżetu na 2015 rok, czy 
planuje jakieś autopoprawki.
Wójt odpowiedział, że nie brał udziału w tworzeniu tego budżetu, ale naniesie swoje autopoprawki 
i da je na komisje. Stwierdził, że jego ocena budżetu nic nie zmienia, bo to i tak Rada Gminy o nim 
decyduje.
Radny Jan Sas zapytał czy Wójt będzie dążył do tego, żeby coś zmienić, jeżeli tak to czy to będą 
jakieś większe zmiany.
Wójt odpowiedział, że przewiduje zatrudnienie w Urzędzie 2 osób. 
Radny Jan Sas zapytał czy Pan Wójt widzi jakieś oszczędności.
Wójt powiedział, że nie zrobił takiej głębokiej analizy. Na połączonych komisjach da odpowiedź.
Radny Jan Sas zapytał o wizję na temat dróg.
Wójt  powiedział,  że  w  naszym  budżecie  jest  zaplanowana  droga  powiatowa,  która  będzie 
współfinansowana  naszymi  środkami  w  kwocie  79 000,00  zł  (droga  od  szkoły  w  Borze 
Zajacińskim, aż do lasu w Kamińsku). Chciałby zrobić również drogę powiatową Górki – Stany – 
Galińskie. Wystąpi z tym wnioskiem do powiatu. Wie, że bez naszych środków taka inwestycja nie 
zostanie zrealizowana. Jeśli chodzi o drogi gminne to jest na etapie przygotowania wieloletniego 
planu inwestycyjnego na drogach gminnych i dojazdowych do pól. Będziemy robili 2 takie plany. 
Będzie to zrobione po to, żeby się nie sprzeczać. Jak się posprzeczamy to tylko raz. 
Radny Jan Sas zapytał czy będą robione jakieś chodniki.
Skarbnik  odpowiedziała,  że będzie robiony chodnik na ul.  Szkolnej  i  ul.  Nowej w Przystajni. 
Przesłała  informację do Starostwa Powiatowego w Kłobucku,  że mamy zaplanowane środki  na 
realizację chodnika na ul. Nowej w Przystajni.
Wójt  powiedział,  że  będziemy szukać  programów unijnych,  z  których  będzie  można wykonać 
różne inwestycje.
Radny Jan Sas zapytał o budynek przedszkola w Kuźnicy Nowej.
Wójt stwierdził, że z tego co wie to oddział przedszkolny jest tam zawieszony. Dodał również, że 
nikt nie zrobi jakiejś nieprzemyślanej decyzji, która uderzyłaby w mieszkańców.
Radny Janusz Leśniak zapytał o studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń, czy 
Rada będzie je jakoś opiniować i czy jest możliwość przesunięcia tego terminu.
Sekretarz powiedział, że musimy robić wszystko według procedury. W tej chwili czeka nas kolejny 
etap, czyli zamknięcie studium.
Wójt  dodał, że studium jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przystajń. 
Można  się  z  nim  zapoznać.  Prosi  o  informację  jeśli  Radni  mają  jakieś  uwagi.  Uważa,  że 
potrzebujemy więcej terenów inwestycyjnych. 
Radny Edward Chamela stwierdził,  że jeżeli właściciel nie złoży wniosku to my nie możemy 
czegoś ująć w studium. 
Sekretarz odpowiedział, że formalnie możemy to zrobić, ale taka osoba może złożyć protest. Temat 
jest bardzo skomplikowany i nie możemy teraz nanosić już jakichś wielkich zmian.
Radny  Remigiusz  Wręczycki stwierdził,  że  w  studium  naniesione  są  strefy  obserwacji 
archeologicznej i chciałby wiedzieć dlaczego tak jest.
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Sekretarz powiedział, że te strefy obserwacji archeologicznej zaznaczał Wojewódzki Konserwator 
Zabytków. Jest coś takiego jak ustawa o zabytkach i tam mamy 3 kategorie zabytków. Na terenie 
gminy mamy 6 zabytków, są to zabytki objęte Wojewódzką Ewidencją Zabytków. Konserwator ma 
w swojej ewidencji kilkadziesiąt takich miejsc na terenie gminy. 
Radny Janusz Leśniak stwierdził, że mówił właśnie o tym przesunięciu podjęcia tego studium po 
to, żeby obecna Rada mogła się z nim lepiej zapoznać. 
Wójt powiedział, że my w tym studium nie zrobimy jakiejś rewolucji. Jeśli byłaby wizja całkiem 
inna to możemy to studium zmienić, nie ma przeszkód. Po to jesteśmy.
Radny Edward Chamela stwierdził, że mamy 100 000,00 zł zaplanowane na samochód dla straży. 
Uważa on jednak, że o 2 samochody za mało.
Sekretarz powiedział,  że  ma  być  ogłoszony konkurs  z  dotacją  wynoszącą  85  %.  Jeśli  chodzi 
o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to my nie mamy pewności kiedy 
ten program będzie uruchomiony. Kwota w budżecie jest zasygnalizowana, ponieważ nie chcemy, 
żeby nam ten temat umknął.
Przewodnicząca podziękowała Panu Wójtowi za wystąpienie.

Ad 7
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany  uchwały  nr  XVI/67/07  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  28  grudnia  2007  roku 
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 
4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak 
i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Przystajń (Dz. Urz. Nr 30, Poz.671 z dnia 20.02.2008 r.) 
z późn. zm. (Dz. Urz. Nr 112, poz. 2300)

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  II.3.2014  w  sprawie zmiany  uchwały 
nr XVI/67/07 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia liczby  
punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  zawierających  powyżej  4,5  %  alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 
sprzedaży  na  terenie  Gminy  Przystajń  (Dz.  Urz.  Nr  30,  Poz.671  z  dnia  20.02.2008  r.) 
z późn. zm. (Dz. Urz. Nr 112, poz. 2300) jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki. 

2)  ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przystajń

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, powiedziała, że uważa, że to wynagrodzenie powinno 
być porównywalne do wynagrodzenia poprzedniego Wójta. 
Radny  Jan  Sas  zapytał  dlaczego  ustawodawca  ustalił  4  takie  widełki.  Uważa,  że  Pani 
Przewodnicząca  nie  mówi  prawdy.  Przedstawił  3  kwoty otrzymane  przez  poprzedniego  Wójta. 
Uważa, że nie jest podobnie, ponieważ obecny Wójt płacę zasadniczą, dodatek funkcyjny i dodatek 
specjalny ma większy niż poprzednik.
Radny Edward Chamela powiedział,  że Radni podniosą rękę, ale to Pani Przewodnicząca nas 
oszukała.
Przewodnicząca  odpowiedziała, że ona nie mówiła o składnikach tylko o całości płacy. Obecnie 
zaproponowała 8 989,00 zł, a wcześniejszy Wójt miał 9 128,00 zł. Płaca brutto jest porównywalna. 
Radny Waldemar Woźny zapytał kiedy będzie uchwała odnośnie podwyżki dla Radnych. 
Przewodnicząca powiedziała,  że  jeżeli  jest  taka  wola  to  można  przygotować  projekt  uchwały 
w sprawie diet dla Radnych, następnie odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę Nr  II.4.2014 w  sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
Wójta Gminy Przystajń jednogłośnie (15 Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez podniesienie 
ręki. 
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3) wyznaczenia  przedstawicieli  Gminy  Przystajń  do  Zgromadzenia  Związku  Międzygminnego 
Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Sekretarz powiedział,  że  mamy  z  Gminą  Panki  wspólnie  oczyszczalnię  ścieków. 
Od Przewodniczącego Zarządu Wójta Gminy Panki otrzymaliśmy pismo w sprawie wyznaczenia 
2 przedstawicieli wchodzących w skład Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki-Przystajń 
ds. Ochrony Wód. 
Przewodnicząca  powiedziała,  że  naszym  zadaniem  było  wyznaczenie  i  wytypowanie 
2 przedstawicieli. Zaproponowała 1 doświadczoną osobę z Rady, czyli Radnego Edwarda Chamela.
Radny Janusz Leśniak zaproponował Radną Zdzisławę Kulej. 
Radni wyrazili zgodę.
Wójt  powiedział,  że  na  Zgromadzeniu  Związku wyniknął  problem diet  dla  członków Związku 
Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód, ponieważ Radni będącymi przedstawicielami 
w Związku Międzygminnym nie mają wypłacanych żadnych diet.
Sekretarz stwierdził, że spróbujemy przygotować na kolejną sesję projekt uchwały w sprawie diet 
dla Radnych, który będzie ten temat uwzględniał.
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę Nr  II.5.2014 w  sprawie wyznaczenia przedstawicieli 
Gminy Przystajń do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony 
Wód większością głosów  (14 Radnych za, 1 wstrzymał się od głosu)  w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki. 

Za  głosowali:  R.  Bastrzyk,  J.  Chrzęstek,  J.  Jelonek,  H.  Kapuścik,  G.  Kierat,  Z.  Kmieć,  
Z. Kulej, J. Leśniak, Z. Marczak, J. Pilarz, Z. Piśniak, J. Sas, W. Woźny, R. Wręczycki. 
Wstrzymał się od głosu: E. Chamela

4) powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury

Przystąpiono do ustalenia składu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury.
Przewodnicząca odczytała  nazwiska  Radnych,  którzy zadeklarowali  pracę  w Komisji  Budżetu, 
Rolnictwa i Infrastruktury:
1. Chamela Edward,
2. Chrzęstek Józef, 
3. Jelonek Jadwiga,
4. Kierat Grzegorz,
5. Kmieć Zbigniew,
6. Leśniak Janusz,
7. Marczak Zbigniew,
8. Pilarz Jacek, 
9. Piśniak Zenon
10. Sas Jan,
11. Woźny Waldemar.
Stwierdziła,  że  do  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa i  Infrastruktury zapisało  się  11  Radnych,  a  do 
Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 4. Nie może tak być, ponieważ musi być w komisji stałej co 
najmniej 5 Radnych.
Radny Zenon Piśniak powiedział, że on się przeniesie do Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia. 
Wszyscy Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę Nr  II.6.2014 w  sprawie powołania Komisji Budżetu, 
Rolnictwa i Infrastruktury jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie 
ręki. 
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5) powołania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia

Przystąpiono do ustalenia składu Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Przewodnicząca  odczytała  nazwiska  radnych,  którzy  zadeklarowali  pracę  w  Komisji  Oświaty, 
Kultury i Zdrowia: 
1. Bastrzyk Robert,
2. Kapuścik Henryka,
3. Kulej Zdzisława,
4. Piśniak Zenon
5. Wręczycki Remigiusz.
Wszyscy Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę Nr  II.7.2014 w  sprawie powołania Komisji  Oświaty, 
Kultury i Zdrowia jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

6) powołania Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca  zarządziła  zgłaszanie  kandydatur  do  Komisji  Rewizyjnej.  Radni  zgłosili 
następujących kandydatów:
- Kierat Grzegorz
- Pilarz Jacek
- Leśniak Janusz
- Marczak Zbigniew
- Woźny Waldemar.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem dalszych propozycji 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie odnośnie zamknięcia listy zgłoszeń. Lista została zamknięta 
jednogłośnie – (15 za). 
Przewodnicząca  poddała  pod  głosowanie  wniosek  o  przeprowadzenie  wyboru  składu  Komisji 
Rewizyjnej za pomocą kart do głosowania. Wniosek został przyjęty jednogłośnie (15 za).
Przewodnicząca stwierdziła, że Statut daje możliwość głosowania za pomocą kart do głosowania, 
karty będą imienne,  a oddane przez poszczególnych Radnych głosy będą ujęte w protokole. 
Następnie zaproponowała na członków komisji (do przeprowadzenia głosowania):
1. Bastrzyka Roberta,
2. Chamela Edwarda,
3. Piśniaka Zenona.
Radni oddali głosy na kartach do głosowania zawierających nazwiska 5 kandydatów.
Komisja  przystąpiła  do zliczania głosów. Radny Robert  Bastrzyk odczytał  protokół  głosowania 
(protokół w załączeniu do protokołu z sesji). 
Radni oddali głosy następująco:
1. Bastrzyk Robert -  oddał głos na Radnych: Leśniak Janusz, Marczak Zbigniew, Pilarz Jacek.
2.  Chamela  Edward  -  oddał  głos  na  Radnych:  Kierat  Grzegorz,  Marczak  Zbigniew,  Woźny 
Waldemar.
3.  Chrzęstek  Józef   -  oddał  głos  na  Radnych:  Kierat  Grzegorz,  Marczak  Zbigniew,  Woźny 
Waldemar.
4. Jelonek Jadwiga – oddała głos na Radnych: Kierat Grzegorz, Leśniak Janusz, Pilarz Jacek.
5. Kapuścik Henryka - oddała głos na Radnych: Kierat Grzegorz, Leśniak Janusz, Pilarz Jacek.
6.  Kierat  Grzegorz  -  oddał  głos  na  Radnych:  Kierat  Grzegorz,  Marczak  Zbigniew,  Woźny 
Waldemar.
7. Kmieć Zbigniew – oddał głos na Radnych: Kierat Grzegorz, Leśniak Janusz, Pilarz Jacek.
8. Kulej Zdzisława - oddała głos na Radnych: Leśniak Janusz, Marczak Zbigniew, Pilarz Jacek.
9. Leśniak Janusz – oddał głos na Radnych: Kierat Grzegorz, Leśniak Janusz, Pilarz Jacek.
10.  Marczak  Zbigniew -  oddał  głos  na  Radnych:  Kierat  Grzegorz,  Marczak  Zbigniew,  Woźny 
Waldemar.
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11. Pilarz Jacek oddał głos na Radnych: Leśniak Janusz, Marczak Zbigniew, Pilarz Jacek.
12. Piśniak Zenon - oddał głos na Radnych: Leśniak Janusz, Pilarz Jacek, Woźny Waldemar.
13. Sas Jan - oddał głos na Radnych: Kierat Grzegorz, Marczak Zbigniew, Woźny Waldemar.
14.  Woźny  Waldemar  -  oddał  głos  na  Radnych:  Kierat  Grzegorz,  Marczak  Zbigniew,  Woźny 
Waldemar.
15.  Wręczycki  Remigiusz -  oddał  głos  na Radnych:  Leśniak  Janusz,  Marczak Zbigniew,  Pilarz 
Jacek.

Radni otrzymali następującą ilość głosów:
1. Kierat Grzegorz  – 10 głosów
2. Leśniak Janusz – 9 głosów
3. Marczak Zbigniew – 10 głosów
4. Pilarz Jacek – 9 głosów
5. Woźny Waldemar – 7 głosów.

Do składu Komisji Rewizyjnej zostali wybrani następujący Radni:
1. Kierat Grzegorz
2. Marczak Zbigniew
Pomiędzy  Leśniakiem  Januszem,  a  Pilarzem  Jackiem  zostało  przeprowadzone  dodatkowe 
głosowanie. W wyniku głosowania członkiem Komisji Rewizyjnej został wybrany Radny Leśniak 
Janusz (14 Radnych za, 1 wstrzymał się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
Za  głosowali:  R.  Bastrzyk,  E.  Chamela,  J.  Chrzęstek,  J.  Jelonek,  H.  Kapuścik,  G.  Kierat,  
Z. Kmieć, Z. Kulej, Z. Marczak, J. Pilarz, Z. Piśniak, J. Sas, W. Woźny, R. Wręczycki. 
Wstrzymał się od głosu: J. Leśniak.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr II.8.2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
większością głosów w głosowaniu jawnym przy użyciu kart do głosowania i przez podniesienie ręki. 

7) wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Komisja  Rewizyjna wytypowała  ze  swojego  składu  kandydata  na  przewodniczącego  Komisji 
Rewizyjnej Radnego Leśniaka Janusza, który wyraził zgodę na kandydowanie. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  II.9.2014  w  sprawie wyboru  przewodniczącego 
Komisji  Rewizyjnej  większością  głosów  (14  Radnych  za,  1  wstrzymał  się  od  głosu) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
Za  głosowali:  R.  Bastrzyk,  E.  Chamela,  J.  Chrzęstek,  J.  Jelonek,  H.  Kapuścik,  G.  Kierat,  
Z. Kmieć, Z. Kulej, Z. Marczak, J. Pilarz, Z. Piśniak, J. Sas, W. Woźny, R. Wręczycki. 
Wstrzymał się od głosu: J. Leśniak.

Ad 8 i Ad 9
Przewodnicząca  powiedziała,  że  dyżur  w  biurze  Rady  Gminy  Przystajń  pełni  w  poniedziałki 
w godzinach 13.30 – 15.30 i  wtedy można złożyć oświadczenie majątkowe, bądź też w innym 
dogodnym terminie. Jak będzie na dyżurze to przeanalizuje złożone oświadczenia.
Wójt podziękował za przychylność jeśli chodzi o wynagrodzenie Wójta. Stwierdził, że będzie starał 
się przekonać do siebie wszystkich Radnych. Na bieżąco będzie informował Radnych o swoich 
poczynaniach.
Radny Jan Sas powiedział, żeby przyjrzeć się wykorzystaniu funduszu sołeckiemu, ponieważ jest 
koniec roku.
Sekretarz odpowiedział, że mamy nadzieję, że wszystko zostanie zakończone. 
Mieszkanka  Gminy  Przystajń  Pani  Krystyna  Labus-Stankiewicz  stwierdziła,  że  powietrze 
powoduje ruch wskazówek i pracują wodomierze, więc prosiłaby o przekazanie tej informacji Panu 
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Pawłowi Antczakowi. Zdumiał ją fakt, że na BIP nie ma tytułowania. Znikło ono u Pana Wójta,  
u Pana Sekretarza i u Pani Przewodniczącej. Dodała, że nie była zwolenniczką takiego tytułowania.
Wójt odpowiedział,  że zrobił  to świadomie,  gdyż to osoba jest Wójtem i cieszy się,  że spełnił 
oczekiwania.
Radny Grzegorz Kierat stwierdził, że będą Stoły Bożonarodzeniowe i w związku z tym zapytał, 
czy Pan Wójt planuje jakieś finansowe wsparcie dla Koła Gospodyń Wiejskich.
Wójt  powiedział,  że  jesteśmy  współorganizatorami  tej  prezentacji.  Koła  Gospodyń  Wiejskich 
finansuje jednak Starostwo Powiatowe w Kłobucku. Jeżeli tych pieniędzy nie wystarczy to może 
obiecać,  że postara  się  dofinansować Koło Gospodyń Wiejskich Ługi-Radły,  które reprezentuje 
Gminę Przystajń. Każdy będzie mógł przyjść i skosztować potraw.
Sołtys Dariusz Kulej chciał zaprosić na 6.01.2015 r. na turniej w piłce nożnej o puchar sołtysa. 
Odbędzie się on na hali sportowej w Przystajni.
Skarbnik poprosiła o wypełnienie i dostarczenie oświadczenia do celów podatkowych, które Radni 
otrzymali do wypełnienie na I sesji Rady Gminy Przystajń.
 
Ad 10
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodnicząca  dokonała  zamknięcia  II  sesji 
VII kadencji Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                          mgr Henryka Kapuścik
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