
PROTOKÓŁ Nr XII.2011

z XII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
05 grudnia 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń.

Czas trwania sesji: 13.00 - 17.30.
W sesji uczestniczyło 15 radnych (lista obecności w załączeniu).
Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń – Henryka Kapuścik.

Ponadto w sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy                                                                 - Andrzej Kucharczyk
- Sekretarz Gminy                                                          - Bogusław Leszczyński
- Skarbnik Gminy                                                           - Ewa Kotarska
- Radca Prawny                                                              - Dariusz Kowalski
- 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 problemowych Rady Gminy.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (p. Kierat),
2. zwolnień od podatku rolnego (p. Kierat),
3. określenia wzorów formularzy informacji podatkowych i deklaracji podatkowych 

(p. Kierat),
4. udzielenia dotacji Gminie Panki na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego 

przedszkola dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń (p. Dyr. GZOS),
5. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012  rok 
(p. Stemplewska),

6. diet dla radnych Rady Gminy Przystajń (p. Mrozek).
8. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych.
9. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.

A d 1
Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń,  Henryka Kapuścik.  Powitała 
wszystkich obecnych na sali. W szczególności nową Panią Skarbnik – Panią Ewę Kotarską.

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

A d 3
Przewodnicząca przedstawiła radnym propozycję porządku obrad. 
Radny Marek Zabawa zgłosił wniosek o wprowadzenie jako punkt 8  informacji odnośnie 
wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej.
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Skarbnik Gminy powiedziała,  że ostateczny termin na odpowiedź odnośnie wystąpienia 
pokontrolnego mamy do 06 stycznia 2012 r. 
Przewodnicząca zaproponowała omówienie wystąpienia pokontrolnego na wspólnym 
posiedzeniu komisji stałych, które odbędzie się jeszcze w grudniu 2011 r.
Radny Marek Jelonek również zaproponował przedstawienie tej informacji na wspólnym 
posiedzeniu komisji.
Radny Marek Zabawa wyraził zgodę na przesunięcie tego na wspólne posiedzenie komisji.
Sekretarz powiedział,  że Pani Czesława Małyska wyjaśniła niejasności,  o których mówiła Pani 
Olga Gruca – poprzednia Pani Skarbnik, na XI sesji Rady Gminy Przystajń.
Przewodnicząca Rady Gminy Henryka Kapuścik zarządziła głosowanie nad porządkiem obrad. 
Porządek  obrad został przyjęty jednogłośnie (za - 15 radnych).

A d 4
Przewodnicząca zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji bez czytania. 
Protokół został przyjęty (za - 13 radnych, wstrzymujących się - 2).

A d 5
Wójt odczytał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. 
Po przedstawieniu sprawozdania okazało się, że trzy projekty uchwał nie zostały wprowadzone 
do porządku obrad.
Przewodnicząca zapytała Radcę Prawnego czy można to teraz zrobić. 
Radca Prawny odpowiedział, że można. Powiedział, że w każdej chwili można zmienić porządek 
obrad. 
Do porządku obrad wprowadzono w punkcie 7  trzy projekty uchwał jako podpunkt 7, 8  i 9 
autopoprawką Przewodniczącej Rady Gminy, czyli projekty uchwał w sprawie: 

7. korekty Uchwały Nr XI.66.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych (p. Skarbnik),

8. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok,
9. rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Przystajń.

Po przeczytaniu sprawozdania i wprowadzeniu zmian w porządku obrad Przewodnicząca 
zapytała, czy są jakieś pytania do sprawozdania Wójta.
Radny Jan Sas zapytał,  czy nie można by zaoszczędzić na 1  etacie i nie zatrudniać nowego 
pracownika.
Wójt odpowiedział, że my jako gmina w 2010 r. byliśmy na 46 miejscu na 751 gmin wiejskich, 
które mają od 5.000  do 10.000  mieszkańców,  a na 2  miejscu w województwie śląskim pod 
względem najniższych wydatków na mieszkańca na administrację.  Powiedział,  że mamy 
dopracowany model jeśli chodzi o ilość stanowisk pracowniczych i z obserwacji wynika,  że 
poszczególne stanowiska pracy są odpowiednio  dociążone.  Stwierdził,  że nas w związku 
z wprowadzeniem ustawy śmieciowej czeka konieczność zatrudnienia przynajmniej jednego 
pracownika więcej i informatyka.
Radny Jan Sas zapytał, czy w oświacie również trzeba uzupełniać pracowników.
Wójt odpowiedział, że trzeba.
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej Alina Piśniak stwierdziła, że oświacie dwa 
lata temu zostało już zabrane pół etatu.
Radny Marek Zabawa stwierdził,  że informatyka powoduje,  że mamy mniej pracy.  Co do 
kolejnych zatrudnień to uważa,  że nie wie czy podołamy finansowo.  Stwierdził również,  że 
Gmina Lipie tnie wydatki na oświatę.
Wójt powiedział, że w Urzędzie Gminy po śmierci Komendanta mamy pół etatu mniej.
Radna Katarzyna Wiecha-Zając zapytała czy w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia wydatki 
się zmniejszą.
Wójt powiedział,  że to wyjdzie na pewno w sprawozdaniu.  Powiedział,  że stworzyliśmy 
stanowisko Głównego Księgowego,  ale zniknęło stanowisko inne,  które było przypisane Pani 
Ewie Kotarskiej. Musieliśmy stworzyć stanowisko Głównego Księgowego chociażby po to, żeby 
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poprawić pracę jednostki i odciążyć Skarbnika. Dzięki temu Skarbnik będzie miał więcej czasu 
na kontrolę. 
Radny Edward Chamela zapytał co on zmieni ten Główny Księgowy.
Wójt odpowiedział,  że Główny Księgowy przejmuje częściowo pracę Skarbnika,  którą do tej 
pory wykonywał Skarbnik. Skarbnik będzie miał więcej czasu na to co jest związane ze strategią 
finansową i z kontrolowaniem pracy referatu księgowości. 
Radny Edward Chamela stwierdził, że zmieni się tyle, że koszty będą wyższe.
Wójt powiedział,  że Głównemu Księgowemu nie może dać takiej samej  pensji jak 
podinspektorowi, ale pensja nie będzie rażąco wysoka.
Radny Edward Chamela powiedział, że Pani Kaczorek była zastępcą Skarbnika.
Wójt powiedział, że była, ale nie była Głównym Księgowym.
Skarbnik Gminy powiedziała, że osobowo zostaje tak samo jak było.
Sekretarz stwierdził, że na kasę pójdzie Pani Parkitna.
Radny Edward Chamela zapytał co ten Główny Księgowy będzie robił. 
Radny Mariusz Kluba powiedział, że to jest udawadnianie, że białe jest czarne.
Wójt powiedział,  że Skarbnik może kontrolować Głównego Księgowego, a skoro Skarbnik był 
głównym księgowym to jak mógł siebie kontrolować w tym zakresie.
Radny Jan Sas zapytał po co RIO przyjeżdżało.
Sekretarz powiedział, że wszystkie gminy już dawno przechodziły kontrole RIO. 
Radny Adam Biernacki powiedział, że trzeba było dawno temu to zrobić. Powiedział, że gmina 
jako jednostka budżetowa powinna mieć Głównego Księgowego. 
Skarbnik Gminy powiedziała,  że mamy urząd gminy i organ.  Skarbnik prowadzi dochody 
i wydatki,  korespondencję z urzędami,  a Główny Księgowy księguje całe wydatki budżetu 
gminy, sprawuje nadzór, ustala plany finansowe, współpracuje ze Skarbnikiem, jest prawą ręką 
Skarbnika. Poprzednia Pani Skarbnik parę lat się do tej zmiany przymierzała.   
Sekretarz powiedział, że poprzednia Pani Skarbnik chciała na tą zmianę dodatkowy etat. 
Radny Adam Biernacki stwierdził, że nie ma celowości robić gminnej jednostki budżetowej.
Wójt powiedział,  że jeśli chodzi o stanowisko Głównego Księgowego, o czym wspomniała już 
wcześniej Pani Skarbnik to rzeczywiście tak było, że jeszcze za czasów Pani Skarbnik Czesławy 
Małyski była próba stworzenia tego stanowiska, ale Wójt nie zgodził się na zwiększanie etatów. 
Mogłoby powstać to stanowisko jedynie w ramach istniejących etatów, jednak  Pani Czesława 
Małyska  nie znalazła rozwiązania,  nie zaproponowała  pracownika,  który by przejął obowiązki 
Głównego Księgowego. Powiedział, że w Urzędzie Gminy w tym roku nie zwiększyliśmy ilości 
etatów,  wręcz  odwrotnie,  mamy pół etatu mniej.  Owszem utworzenie  stanowiska Głównego 
Księgowego wiąże się z tym, że ten pracownik będzie trochę więcej zarabiał.
Sekretarz oraz Wójt powiedzieli, że w tym roku nie chcą podwyżki. Powiedzieli, że to jest nasza 
publiczna deklaracja.
Radny Mariusz Kluba powiedział, że to wynika z naiwności ówczesnej rady. Powiedział, że on 
w tej radzie był i to inaczej wyglądało,  w ten sposób została wyłączona Biblioteka, wyłączony 
GOKSiR, itd. 
Radny Adam Biernacki powiedział, że gmina może tworzyć jednostki budżetowe.
Sekretarz zapytał kiedy został utworzony Urząd Gminy jako jednostka budżetowa.
Wójt powiedział, że w 1990 r. 
Sekretarz powiedział,  że wedle ustawy o finansach publicznych był wymagany statut.  Nowa 
ustawa o finansach publicznych  nie przewiduje statutu dla jednostki budżetowej. 
Wójt powiedział, że nie było w 1990 r. instytucji kultury: GOKSiR i Biblioteki. Gminny Zespół 
Oświaty Samorządowej powstał później, tak jak przedszkola, szkoły i GOPS. 
Radny Jan Sas zapytał czy muszą być czy mogą.
Radca Prawny odpowiedział, że nie odpowie na to pytanie w tej chwili, bo musiałby to ustalić, 
ale te to muszą być.
Radny Jan Sas stwierdził,  że sztucznie wytwarzamy urzędników i tworzenie dodatkowych 
jednostek jest niepotrzebne. Powiedział, że w Urzędzie Gminy pracują 4 - 5 księgowych.
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Wójt powiedział,  że GZOS ma jedną Główną Księgową,  GOPS ma drugą,  Urząd Gminy teraz 
będzie miał trzecią, i te księgowe, które na umowę obsługują GOKSiR i Bibliotekę. Stwierdził, 
że to już wynika z ustawy. 
Radny Jan Sas powiedział, że jeśli tak musi być to musi.
Sekretarz powiedział,  że kończymy projekt e-urząd i zostaje nam część starych komputerów, 
część została przekazana do szkoły,  przedszkoli,  dla Klubu Sportowego i jeśli jakieś jednostki 
OSP chciałyby nieodpłatnie komputery to prośba o zgłoszenie się do urzędu w tym celu.
Przewodnicząca zapytała czy są jeszcze jakieś zapytania do sprawozdania Wójta.  W związku 
z brakiem zapytań przeszliśmy do punktu kolejnego.

Ad 6
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji 
– Mieczysław Kwaśny. 
Przewodnicząca powiedziała,  że Komisja przygotowała projekt uchwały,  który zostanie 
przedstawiony w punkcie 7  podpunkt 9.  Zapytała również,  czy są jakieś zapytania. 
W związku z brakiem zapytań zarządziła przerwę.

Ad 7
Po przerwie przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (p. Kierat)

Podinspektor Aleksandra Kierat przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.  Powiedziała,  że projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie przez Śląską Izbę Rolniczą na kwotę 50,00  zł za 1  dt.  Jednak na 
wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Przystajń w dniu 27 października 2011 r. na 
podstawie § 29  pkt 3  Statutu Gminy Przystajń została przegłosowana poprawka do projektu 
uchwały obniżającą średnią cenę skupu żyta do kwoty 40,00 zł za 1 dt. 
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie dotyczące poprawki projektu uchwały przez Radę 
z 50,00 zł za 1 dt na 40,00 zł za 1 dt.
Rada Gminy Przystajń zdecydowała,  że pod głosowanie w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego będzie poddana kwota 40,00  zł za 1  dt 
większością głosów (11 za, 3  wstrzymujące się, 1  nie głosowała)  w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki.
Za głosowali radni: E. Chamela, J. Chrzęstek, M. Jelonek, H. Kapuścik, M. Kluba, M. Kwaśny,  
J. Sas, D. Sendal, B. Szymanek, A. Tomziński, W. Woźny.
Wstrzymali się: A. Biernacki, J. Leśniak, M. Zabawa.
Nie głosowała: K. Wiecha-Zając.

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XII.71.2011 w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego większością głosów (11 za, 4  wstrzymujące 
się) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali radni: E. Chamela, J. Chrzęstek, M. Jelonek, H. Kapuścik, M. Kluba, M. Kwaśny,  
J. Sas, D. Sendal, B. Szymanek, A. Tomziński, W. Woźny.
Wstrzymali się: A. Biernacki, J. Leśniak, K. Wiecha-Zając, M. Zabawa.

2. zwolnień od podatku rolnego (p. Kierat)

Podinspektor Aleksandra Kierat przedstawiła projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku 
rolnego. Powiedziała, że proponowane zwolnienia od podatku rolnego dotyczą przede wszystkim 
użytków rolnych,   dla których Gmina,  bezpośrednio lub pośrednio,  byłaby płatnikiem tego 
podatku,  czyli użytki rolne nie objęte zwolnieniami ustawowymi przeznaczone na potrzeby: 
ochrony przeciwpożarowej,  gospodarki wodno-ściekowej,  działalności kulturalnej i sportowej, 
świadczenia pomocy społecznej.
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Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XII.72.2011  w sprawie zwolnień od podatku 
rolnego jednogłośnie (15 za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

3. określenia wzorów formularzy informacji podatkowych i deklaracji podatkowych 
(p. Kierat)

Podinspektor Aleksandra Kierat przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji podatkowych i deklaracji podatkowych.  Powiedziała,  że formularze 
zawierają dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, a konieczność zmiany formularzy 
informacji podatkowych i deklaracji podatkowych wynika ze zmiany przepisów ustawy. Z dniem 
1  stycznia 2012  r.  osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL nieprowadzące działalności 
gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT będą podatkowo 
identyfikowane za pomocą numeru PESEL – zostanie ostatecznie zniesiony NIP. W przypadku 
przedsiębiorców NIP nadany na podstawie przepisów dotychczasowych nadal obowiązuje 
i automatycznie przekształca się w numer identyfikacji podatkowej w myśl ustawy o NIP po 
nowelizacji. Ulega zmianie również termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości do 
dnia 31  stycznia.  Dlatego też należy dostosować zapisy zawarte w formularzach do 
obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 
Radny Marek Zabawa zapytał czy to są zmiany kosmetyczne.
Podinspektor Aleksandra Kierat odpowiedziała powiedzmy, że tak.

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XII.73.2011  w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji podatkowych i deklaracji podatkowych jednogłośnie (15  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

Podinspektor Aleksandra Kierat przedstawiła również informację w sprawie podatku leśnego, 
który w 2012 r. wyniesie 41,0696 zł. Jest to spowodowane ogłoszeniem przez Prezesa GUS dnia 
20 października 2011 r.  komunikatu w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg 
średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2011  r., 
tj.  186,68  za 1  m³.  Powiedziała,  że nie podejmujemy uchwały,  ponieważ co roku jest 
przyjmowana kwota podana przez Prezesa GUS. 
Radny Edward Chamela zapytał co w przypadku wyłamania 70 % drzew. Podatek był płacony 
z 1 ha i co teraz.
Podinspektor Aleksandra Kierat powiedziała, że jeżeli jest las to naliczymy podatek, a jeżeli nie 
ma lasu to nie naliczymy. To zależy od tego co jest w ewidencji gruntów. Jeżeli ktoś nie ma lasu 
to powinien jechać do Starostwa i zmienić z lasu na rolę. 

4. udzielenia dotacji Gminie Panki na pokrycie kosztów uczęszczania do 
niepublicznego przedszkola dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń 
(p. Dyr. GZOS)

Przewodnicząca powiedziała,  że w tytule uchwały powinno być punkt przedszkolny,  a nie 
niepubliczne przedszkole.
Sekretarz zapytał czym się różni przedszkole od punktu przedszkolnego. Powiedział, że nie ma 
pojęcia punktu przedszkolnego w ustawie.
Przewodnicząca powiedziała, że jest. Są to inne formy przedszkolne. 
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej powiedziała, że uchwała jest następstwem 
wystąpienia Gminy Panki do Gminy Przystajń. Powiedziała, że jest to spowodowane tym, że do 
niepublicznego przedszkola w Gminie Panki chodzi dwoje dzieci z terenu Gminy Przystajń. My 
nie możemy nic na to powiedzieć,  bo rodzice podjęli taką decyzje,  poszli do Gminy Panki, 
zgłosili dzieci i dzieci zostały przyjęte. Wpływu na wysokość dotacji również nie mamy, bo robi 
to gmina, w której jest przedszkole.
Radny Jan Sas zapytał jaka jest kwota tej dotacji.
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Dyrektor GZOS powiedziała, że w zależności od ilości dni w miesiącu, np. za miesiąc wrzesień 
jest to kwota 293,26 zł.  Kwota ta ustalana jest comiesięcznie. Płatność od września do grudnia 
2011 r. za 1 dziecko wynosi 1.666,25 zł.
Sekretarz zapytał, czy jeżeli do publicznego przedszkola wyślemy dziecko np. w Gminie Olesno, 
czy my musimy na nie zapłacić dotację.
Dyrektor GZOS odpowiedziała, że nie. Jeżeli dziecko chodzi do publicznego przedszkola to nie, 
a jeżeli do niepublicznego to tak, w ramach dotacji. 
Radny Adam Biernacki stwierdził, że wykonujemy zadania własne Gminy Panki. 
Dyrektor GZOS powiedziała, że ustawa tak mówi i nic na to nie możemy poradzić.
Sekretarz powiedział, że my mamy obowiązek pieniądze zwrócić, nawet jeżeli nie podejmiemy 
tej uchwały.
Przewodnicząca powiedziała, że uchwała posiada błąd, bo jest zła podstawa prawna.
Radny Marek Zabawa powiedział, że on wie, iż w Gminie Przystajń są miejsca w przedszkolach. 
Powiedział,  ze ustawodawca nie daje nam innej możliwości,  daje nam tylko furtkę,  że mamy 
płacić. 
Radny Jan Sas powiedział, że jeśli można podejmować uchwałę to można podjąć uchwałę na nie 
i co wtedy. Radny zaproponował podjąć uchwałę na nie.
Radca Prawny powiedział,  żeby nie podejmować uchwały na nie,  tylko po prostu nie 
podejmować jej wcale.
Sekretarz zaproponował przesunięcie podjęcia tej uchwały na kolejną sesję. 
Sołtys Dariusz Kulej zapytał jaka jest kwota do zapłaty, czy zostało to już wyliczone.
Dyrektor GZOS powiedziała, że tak. Jedno dziecko chodzi od września, a drugie od listopada.
Przewodnicząca powiedziała,  że dane,  które podaje Pani Dyrektor są nieaktualne,  ponieważ na 
posiedzeniu Rady Gminy Panki została podjęta uchwała,  która mówi o dotowaniu przedszkoli 
przez Gminę Panki 60 %. Panki zwiększyły dotację i nas to też obowiązuje.
Radny Adam Biernacki przeczytał art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty.
Dyrektor GZOS powiedziała,  że to są przedszkola publiczne prowadzone przez inne podmioty 
niż gmina.
Sekretarz powiedział, że osoby fizyczne mogą prowadzić przedszkola publiczne i niepubliczne, 
a gmina może prowadzić tylko przedszkola publiczne.
Radny Jan Sas zaproponował,  żeby napisać pismo do Rodziców,  żeby przenieśli dziecko do 
naszej gminy, bo jest miejsce w przedszkolu w Gminie Przystajń.
Przewodnicząca zaproponowała zwrócić projekt uchwały wnioskodawcy ze względu na błędy.
Wójt zapytał czy uchwała może działać wstecz.
Radca Prawny powiedział, że jest to płatność z mocy ustawy i my płacić i tak będziemy musieli.
Przewodnicząca powiedziała, że żeby przedszkole mogło istnieć to trzeba było podjąć uchwałę 
i gmina Panki taką uchwałę podjęła.
Radny Jan Sas zaproponował przedstawić propozycje przeniesienia dziecka do przedszkola 
w Gminie Przystajń.
Radny Mariusz Kluba stwierdził, że jest to przedszkole dla bogatych, a Rodzic może nawet nie 
wiedzieć, że gminę to tyle kosztuje. 
Przewodnicząca Rady zwróciła projekt uchwały wnioskodawcy. 

5. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2012 rok (p. Stemplewska)

Młodszy referent Justyna Stemplewska przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Okazało się, że pojawiły się błędy. 
Sekretarz powiedział,  że uchwała ta jest potrzebna po to,  żeby ogłosić konkurs na przekazanie 
zadania publicznego i przekazania pieniędzy, chodzi tu o Klub Sportowy „PŁOMIEŃ” Przystajń 
i po to jest ta uchwała, co roku jest taka sama, co roku powtarzalna.
Radny Marek Zabawa powiedział, że prosi o przełożenie tej uchwały i poprawienie błędów.
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Sekretarz powiedział, że ok, ale konkurs zostanie później ogłoszony. Co roku jest podejmowana 
taka sama uchwała i błędy wyniknęły ze względu na metodę kopiuj wklej.
Radny Marek Zabawa powiedział, że wycofuje to co powiedział. 
Młodszy referent Justyna Stemplewska przeczytała protokół z przeprowadzonych konsultacji 
społecznych,  które zostały przeprowadzone w dniach od 18  listopada 2011  r.  do 01  grudnia 
2011  r.  w celu poznania opinii i uwag na temat projektu.  Ogłoszenie o konsultacjach,  wraz 
z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji i projektem 
Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012  rok zostało umieszczone 
na stronie BIP Urzędu Gminy Przystajń oraz na tablicy ogłoszeń.  Zainteresowane podmioty 
otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną,  tradycyjną 
i osobiście.  W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji,  termin,  formę i miejsce 
przeprowadzenia konsultacji.  W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie 
zgłoszono żadnych uwag,  opinii i wniosków do przedstawionego do konsultacji projektu 
Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
Po naniesieniu poprawek na projekt uchwały i Program Współpracy Gminy Przystajń 
z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2012 rok Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XII.74.2011  w sprawie uchwalenia Programu 
Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012  rok większością głosów (14  za, 
1 nie głosował) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali radni: A. Biernacki, J. Chrzęstek, M. Jelonek, H. Kapuścik, M. Kluba, M. Kwaśny,  
J.  Leśniak,  J.  Sas,  D.  Sendal,  B.  Szymanek,  A.  Tomziński,  K.  Wiecha-Zając,  W.  Woźny,  
M. Zabawa.
Nie głosował: E. Chamela.

6. diet dla radnych Rady Gminy Przystajń (p. Mrozek)

Radny Marek Zabawa poprosił o skierowanie  tej uchwały na wspólne posiedzenie komisji 
stałych celem porozmawiania na ten temat.
Przewodnicząca powiedziała,  że inicjatorem pierwotnym tej uchwały był Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy - Radny Jan Sas.
Radny Jan Sas powiedział,  że owszem,  ale nikt z nim dalej na ten temat nie dyskutował.  On 
rzucił hasło i otrzymał projekt uchwały w materiałach.
Sołtys Ireneusz Okaj poruszył problem tego, że Pan Radny, jeżeli chodzi o pieniądze wydawane 
na dzieci 2.000,00 zł nie chce wydać,  a koszt komisji jest podobny i przychodzi mu to bardzo 
lekko.
Radny Marek Zabawa powiedział, że diety dla Radnych być może będą niższe niż obecnie.
Przewodnicząca Rady powiedziała,  że wspólne posiedzenie komisji i tak się musi odbyć do 
15  grudnia 2011  r.  Jest to potrzebne celem przedstawienia i opiniowania projektu budżetu na 
2012 rok.  
Sekretarz zapytał z czego to wynika, że do 15 grudnia 2011 r.
Przewodnicząca powiedziała, że wynika to z uchwały Rady Gminy.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie odnośnie skierowania tego projektu uchwały na wspólne 
posiedzenie komisji.
Wszyscy Radni byli za.
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7. korekty Uchwały Nr XI.66.2011  Rady Gminy Przystajń z dnia 7  listopada 2011  r. 
w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych (p. Skarbnik)

Skarbnik Gminy powiedziała,  że stawka w grupie 36-40  została zakwestionowana przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową i dlatego jest zrobiona ta korekta.  W podziale „Trzy osie” 
wiersz 2 dostosowano stawkę podatku do wysokości górnych granic stawki maksymalnej do 36 
ton, tj. kwoty 2.302,20 zł.
Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XII.75.2011  w sprawie korekty Uchwały 
Nr XI.66.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 listopada 2011 r. większością głosów (13 za, 
2 nie głosowało) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali radni: A. Biernacki, J. Chrzęstek, H. Kapuścik, M. Kluba, M. Kwaśny,  J. Leśniak,  
J. Sas, D. Sendal, B. Szymanek, A. Tomziński, K. Wiecha-Zając, W. Woźny, M. Zabawa.
Nie głosował: E. Chamela, M. Jelonek.

8. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok

Dyrektor GZOS przedstawiła projekt uchwały odnośnie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2011 rok. Zmiany te dotyczą aneksu od Wojewody, który do nas dotarł i dlatego dopiero teraz 
jest ta zmiana. Trzeba zabezpieczyć na ostatnią chwilę 20 % wkładu własnego, są to pieniądze 
na stypendia socjalne dla uczniów. 

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XII.76.2011  w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Przystajń na 2011  rok większością głosów (11  za,  4  nie głosowało)  w głosowaniu 
jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali radni: A. Biernacki, J. Chrzęstek, H. Kapuścik, M. Kluba, M. Kwaśny,  J. Leśniak,  
J. Sas, D. Sendal, B. Szymanek, K. Wiecha-Zając, W. Woźny.
Nie głosował: E. Chamela, M. Jelonek, A. Tomziński, M. Zabawa.

9. rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Przystajń

Przewodnicząca Rady przeczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem autorstwa Komisji 
Rewizyjnej.
Przewodnicząca zapytała czy Wójt chce zabrać głos.
Wójt odpowiedział, że nie. Powiedział jedynie, że to jest skarga na organ. 
Radny Jan Sas zapytał jakie są konsekwencje podjęcia tej uchwały.
Radca Prawny powiedział, że żadne.
Wójt stwierdził, że sprawą trzeba się zająć, bo skarga jest skargą. 
Sekretarz powiedział,  że toczy się ponownie postępowanie i Pani Zabawa prowadzi tą sprawę, 
ponieważ Pani Brzęczek znów złożyła pismo.  Chciał zwrócić również uwagę na sprzeczność 
opinii prawnych. 
Wójt dopowiedział, że w imieniu organu całe postępowanie prowadziła Pani Anna Mrozek pod 
kontrolą Sekretarza, a i tak oceniany jest organ Wójt Gminy.  
Radny Jan Sas zapytał czy Komisja Rewizyjna wyciągnęła konsekwencje względem kogoś.
Radny Marek Zabawa powiedział czy został wskazany winny.
Radny Jan Sas powiedział, że nie chciał tego powiedzieć wprost, chciał to tak bardziej oględnie 
powiedzieć, ale wie, że ktoś bezpośrednio za to odpowiada. 
Radny Adam Biernacki powiedział,  że Wójt nie jest w stanie sam tego robić,  ale jest 
przełożonym i powinien to nadzorować.
Radny Jan Sas stwierdził, że Pan Wójt powinien być wezwany na Komisję.
Radny Adam Biernacki powiedział, że Pan Wójt był na komisji.
Przewodnicząca powiedziała,  że my nie rozstrzygamy merytorycznego sporu między Panią 
Brzęczek, a Państwem Izydorczyk. My rozstrzygamy czy sprawa była pod względem formalnym 
prowadzona właściwie.  
Radny Edward Chamela powiedział, że był tam nawet dzielnicowy i nic nie stwierdził.
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Sekretarz powiedział,  że jakieś nieprawidłowości mogły być,  ale zapytał co jest przedmiotem 
skargi,  brak kontroli,  brak badań.  Powiedział,  że w tej chwili jest pismo Pani Brzęczek, 
w którym pisze, że badania nic nie dają, bo jak się spala wszystko to one nic nie wykryją.
Wójt powiedział,  że w takich przypadkach gminę będą czekały koszty.  Powiedział,  że 
interwencja w miastach jest łatwiejsza, bo są straże miejskie, a my jej nie mamy.
Radny Adam Biernacki powiedział,  że w miastach przychodzi straż gminna czy miejska,  która 
może sprawdzić czym się pali, otwiera piec i kontroluje.
Radny Jan Sas stwierdził, że trzeba mieć nakaz sądowy.
Przewodnicząca powiedziała, że nie. Straż sprawuje kontrole i trzeba ją wpuścić. 
Radny Jan Sas stwierdził,  że problem głębiej siedzi i to się bierze stąd,  że ludzie nie mają 
pieniędzy, bo węgiel jest coraz droższy. 
 
Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XII.77.2011  w sprawie rozpatrzenia skargi 
dotyczącej działalności Wójta Gminy Przystajń większością głosów (8 za, 6 wstrzymało się, 
1 nie głosował) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali radni:  A.  Biernacki,  M.  Kluba,  M.  Kwaśny,  J.  Leśniak,  D.  Sendal,  
K. Wiecha-Zając, W. Woźny, M. Zabawa.
Wstrzymali sie: E. Chamela, J. Chrzęstek, H. Kapuścik, J. Sas, B. Szymanek, A. Tomziński.
Nie głosował: M. Jelonek.

Ad 8 i Ad 9

Przewodnicząca Rady poinformowała radę o możliwości pojechania na szkolenie.  Jest to 
szkolenie 2  dniowe,  darmowe,  finansowane przez Unię Europejską.  Powiedziała,  że trzeba się 
indywidualnie zgłosić.  Szkolenie jest 12-13  stycznia 2012  r.  (czwartek,  piątek)  lub 
13-14  stycznia 2012  r.  (piątek,  sobota).  Stwierdziła,  że lepiej byłoby jechać 13-14  stycznia 
2012 r. W ramach własnych środków trzeba zapewnić sobie tylko dojazd. 
Mieszkańcy Kuźnicy Nowej przyszli na sesje Rady Gminy.
Przewodnicząca przeczytała pismo odnośnie skargi mieszkańców Kuźnicy Nowej na Pana 
Herberta Krupę. Podpisało się pod nim 25 mieszkańców.
Mieszkanka Gminy zapytała w czyim zakresie jest zakopanie 22  m działek będących jej 
własnością. Są to działki nr 118, 119, 120.
Podinspektor Agnieszka Zabawa powiedziała,  że we wrześniu 2011  r.  otrzymała pismo ze 
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach,  że ma zająć się 
gospodarką wodno-ściekową w miejscowości Kuźnica Nowa.  Wezwała mieszkańców,  którzy 
mieszkają wzdłuż  cieku wodnego „Ciek od Przystajni”.  Była tam kilka razy - 08.09.2011  r., 
16.09.2011 r. i 10.10.2011 r. i niczego nie stwierdziła, a woda była klarowna. Napisała do tych 
wszystkich osób,  które mogłyby wylewać te ścieki,  wezwała je i pouczyła.  Pan Krupa dzisiaj 
również był.  Złożył rachunek za wywóz szamba,  które wywozi 1  raz do roku.  Przyszedł ze 
zdjęciami, które pokazywały, że woda jest mętna, nieklarowna. Jak powiedziała, że pojedzie to 
sprawdzić to Pan Krupa zadzwonił i powiedział,  że nie trzeba przyjeżdżać,  bo woda jest już 
klarowna. 
Mieszkanka Gminy zapytała dlaczego Pan Krupa przywłaszczył sobie ich teren.
Mieszkaniec Gminy powiedział, że od 1960 r. nie zmieniło się prawo wodne. 
Podinspektor Agnieszka Zabawa odczytała pismo ze Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
Mieszkanka Gminy powiedziała, że ten staw jest na gruncie gminnym. 
Przewodnicząca powiedziała,  że jest to pismo jest z 29.11.2011  r.  i żeby się mieszkańcy nie 
dziwili, że nie ma na ten temat wszystkich odpowiedzi.
Wójt powiedział,  że jest to własność też  inna,  nie tylko  gminna.  Nie wiadomo gdzie granica 
przebiega. Gminna działka jest tam tylko w części. Powiedział, że wie na czym problem polega, 
bo zna temat.
Radny Marek Zabawa zapytał o sprawy terenowo-prawne,  czy są możliwe do sprawdzenia. 
Powiedział, że gmina powinna być zainteresowana granicą działek. 
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Radny Jan Sas miał propozycję, żeby wziąć geodetę, tylko stwierdził, że problem jest jeden, kto 
ma za to zapłacić. Powiedział, że wszyscy powinni się tymi kosztami podzielić. 
Radny Janusz Leśniak powiedział, że Kodeks Cywilny to reguluje.
Radny Jan Sas wspomniał o Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24.07.2006  r.,  które 
dopuszcza wywożenie ścieków i szamb na pole. 
Wójt powiedział, że trzeba mieć pozwolenie wodno-prawne.
Radny Jan Sas powiedział,  że nie trzeba mieć żadnego pozwolenia.  Prosił o sprawdzenie tej 
informacji i poinformowanie mieszkańców.
Podinspektor Agnieszka Zabawa powiedziała,  że żądała tylko oświadczenia od mieszkańców 
odnośnie wywozu nieczystości ciekłych, bo wie jaki jest problem ze ściekami.  Powiedziała,  że 
wszystkie osoby złożyły oświadczenia. 
Przewodnicząca przeczytała art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Radny Jan Sas powiedział, że to dotyczy tylko tych mieszkańców którzy nie mają własnego pola 
i prosi sprawdzić Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24.07.2006 r. i dopiero wtedy zabierać 
głos.
Sekretarz powiedział,  że mówimy teraz o dwóch różnych sprawach,  czyli o tzw.  rolniczym 
użytkowaniu i nawożeniu gruntów.
Radny Edward Chamela zapytał czemu Pani Agnieszka żądała oświadczeń od mieszkańców 
Kuźnicy Nowej, a nie od mieszkańców ul. Szkolnej.
Wójt odpowiedział, że tam była złożona skarga i dlatego.
Przewodnicząca powiedziała,  że staw i piętrzenie wody to jest kompetencja Starostwa 
Powiatowego, a informacja odnośnie zasad wywozu ścieków została przedstawiona dzisiaj. 
Sekretarz powiedział, że jest to pozwolenie wodno-prawne na rolnicze użytkowanie ścieków.
Przewodnicząca zapytała o drogę,  o przywłaszczenie sobie części drogi publicznej przez Pana 
Krupę.
Sekretarz powiedział,  że Pan Sokołowski złożył zawiadomienie na policję i przyszło pismo 
z policji,  że zostało wszczęte postępowanie w sprawie i jako poszkodowany występuje Gmina 
Przystajń reprezentowana przez Pana Sokołowskiego.
Wójt powiedział,  że oprócz tego Pan Krupa oddał ludzi do sądu, którzy w świetle jego wiedzy 
jeżdżą po jego drodze.
Sekretarz stwierdził,  że droga ta została zaliczona do dróg publicznych i nie jest własnością 
prywatną Pana Krupy.
Wójt powiedział,  że gmina może wydać pieniądze na ustalenie granic pomiędzy gminą, 
a Panem Krupą, a nie w całości. Pozostałe działki trzeba wymierzyć na własny koszt. Stwierdził, 
że my jako gmina możemy wydzielić tylko swoją granicę.
Przewodnicząca zapytała, czy Wójt zobowiązuje się wytyczyć granicę między gminą,  a Panem 
Krupą.
Wójt odpowiedział, że oczywiście.
Radny Waldemar Woźny zapytał odnośnie ziemi dla Pani Klubowej. Syn Pani Klubowej z nim 
rozmawiał i powiedział, że mieli dostać ziemię z kanalizacji, a nie dostali.
Podinspektor Agnieszka Zabawa powiedziała,  że zostało tam zawiezione 15 aut i cały czas,  na 
bieżąco jest z Panią Klubą w kontakcie.  Pani Kluba powiedziała,  że jeżeli będzie ziemia to 
chciałaby ziemię z kanalizacji.  Nie miała tylko pojęcia,  że Pani Kluba będzie chciała ziemię 
z całej kanalizacji.
Radny Marek Zabawa zapytał czy mamy ziemię, żeby coś jeszcze zawieźć Pani Klubowej.
Podinspektor Agnieszka Zabawa powiedziała, że mamy. 
Radny Marek Zabawa powiedział, że ziemię trzeba wozić.
Radny Edward Chamela powiedział, żeby ziemię wozić na boisko, a z rozmowy z Panią Zabawą 
zrozumiał, że Pani Klubowa dostanie ziemię tylko ze swoich gruntów, a z tego co wie to ziemia 
jest wożona nie tam gdzie ma. On wie, że ziemię z gruntów Pani Klubowej firma wozi do kogoś 
innego i sołtys z Kuźnicy może coś na ten temat powiedzieć.
Sołtys Kuźnicy Starej Halina Habrajska powiedziała, że jak ludzie pytali czy mogą brać ziemię 
to powiedzieli im, że nie mogą.
Radny Jan Sas zapytał ile jest samochodów dziennie.
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Podinspektor Agnieszka Zabawa powiedziała,  że nie wie,  ponieważ w różne dni robią różne 
rzeczy. Powiedziała, że Pani Klubowa chce, żeby zostało podpisane oświadczenie, że zostanie jej 
przywiezione 100 ciężarówek.
Radny Jan Sas twierdzi, że coś jest nie tak robione jak trzeba, chociaż Pani Agnieszka twierdzi, 
że jest wszystko w porządku, a wszyscy twierdzą, że jest inaczej. Powiedział, że ziemia powinna 
być wożona do szkoły na boisko.
Podinspektor Agnieszka Zabawa powiedziała,  że Dyrektor jej tego nie zgłosił,  nikt jej nie 
powiedział, że potrzebuje tej ziemi. Ona się pytała. 
Przewodnicząca powiedziała,  żeby wziąć od Pana Dyrektora oświadczenie czy chce tą ziemię 
czy też nie.
Radny Edward Chamela stwierdził, że trzeba wyjaśnić ile jest w projekcie podsypki pod rurę, ile 
nadsypki nad rurę.  Zapytał również,  czy nie wie Pani Zabawa,  że w Gminie Panki jest 
wywożona ziemia do kogoś kto dziko wybrał piach. Twierdzi, że wykonawca ma wozić ziemię 
tam gdzie chce Pani Agnieszka.
Sekretarz powiedział, że wynika z tego, że firma wywiozła ziemię nie tam gdzie trzeba i powinni 
oddać tą ziemię.  Mają napisać oświadczenie że wywieźli bez zgody Pani Agnieszki gdzie 
indziej. Niech się przyznają do błędu.
Przewodnicząca powiedziała,  że jeżeli widzi ktokolwiek z osób,  że coś się nie tak dzieje to 
trzeba to zgłaszać. 
Radny Edward Chamela stwierdził, że on nie mówił tego złośliwie do Pani Agnieszki. Nie chce 
tylko pomówień.
Radny Marek Zabawa zapytał czy coś wiadomo w sprawie Pani Labus.
Podinspektor Agnieszka Zabawa powiedziała, że zostało wszczęte postępowanie. 
Radny Marek Zabawa powiedział,  że on może Pani Agnieszce udostępnić dokumentację 
fotograficzną.
Przewodnicząca powiedziała,  że wpłynęły 3  pisma od Pani Labus-Stankiewicz.  Przeczytała 
jedno z nich. Co do 2 kolejnych pism to musimy się dowiedzieć czy możemy te wszystkie dane 
udostępnić i musi się na ten temat wypowiedzieć Radca Prawny.
Przewodnicząca przeczytała również informację odnośnie Poczty Polskiej.  Zapytała czy 
podnosimy czynsz Poczcie Polskiej.  Powiedziała,  że planowane jest podniesienie czynszu 
o 0,30 zł od 1 m².
Radny Marek Zabawa powiedział,  że było to już dyskutowane wcześniej.  Znów do tego 
wracamy, lepiej porozmawiajmy czy jest plan odśnieżania. 
Sekretarz powiedział, że te 6,40 zł za 1 m² to jest bardzo niska stawka. Jest to wzrost o wskaźnik 
inflacji. 
Przewodnicząca zadała pytanie kto jest za tym, żeby podnieść Poczcie Polskiej czynsz.
8 za, 2 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował  – większość za.
Wójt powiedział, że nie może się doprosić o naprawę schodów na wejściu do Poczty Polskiej.
Przewodnicząca powiedziała, że otrzymaliśmy pozytywną opinię w sprawie opinii o możliwości 
spłaty przez Gminę Przystajń kredytu w kwocie 160.000,00  zł na przebudowę drogi ul.  Polna 
w Przystajni i pozytywną opinię o możliwości spłaty przez Gminę Przystajń pożyczek 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
w łącznej kwocie 4.120.000,00  zł na zadanie:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni 
ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej – etap V”.
Radny Marek Zabawa odczytał pismo,  które otrzymał z Urzędu Gminy odnośnie nazwania 
strażnicy imieniem zmarłego Wiesława Drynda.  Stwierdził,  że można zrobić tablicę 
upamiętniającą.  Przeczytał również pismo,  które otrzymał od Pana Sokołowskiego.  Stwierdził, 
że zaprasza Pana Sokołowskiego,  żeby przyjechał na Dąbrowę po deszczu i zobaczył jak tam 
jest.
Sekretarz powiedział, żeby to przedyskutował z Panią sołtys co chcą jeszcze zrobić. 
Radny Edward Chamela stwierdził,  że na zarządzie zostało podjęte,  że będzie tablica 
upamiętniająca.  Trzeba się tylko zastanowić gdzie to będzie czy na strażnicy OSP 
Antonów-Kuźnica Nowa, czy też OSP Wilcza Góra.
Radny Jan Sas powiedział, że sprawa jest w toku.
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Wójt powiedział, że rozmawiał z Panią Małgosią Drynda i prosił, żeby zastanowiła się w gronie 
rodzinnym jaka propozycja jest do zaakceptowania przez nich,  na chwilę obecną nie uzyskał 
odpowiedzi.
Radny Jan Sas powiedział,  że on również rozmawiał z Panią Bożeną,  ale też nie dała mu 
odpowiedzi.
Radny Jan Sas powiedział,  że weszła ustawa o korzystaniu z oświadczeń i zapytał czy 
w Urzędzie Gmin są te oświadczenia respektowane. 
Wójt powiedział, że odpowie na kolejnej sesji.
Radny Jan Sas zapytał czy Wójt przewiduje naprawę mostku na Galińskim,  bo są tam jakieś 
ubytki, on nie jest zrobiony tak jak powinien być.
Wójt powiedział, że jeżeli coś jest nie tak to wykonawca to naprawi. 
Radny Jan Sas powiedział, że tam trzeba dołożyć 1 rurę.
Wójt powiedział, że nic tam nie będziemy dokładać.
Radny Janusz Leśniak powiedział, że dostał odpowiedź od Pana Sokołowskiego, że do 
30.12.2011 r. dostanie odpowiedź odnośnie budowy dróg. Prosi o krótką adnotację, że to pismo 
do kogoś trafiło. On wie, że ten temat jest rozbudowany, ale chciałby chociaż uzyskać 
informację, że to jest robione.
Radny Marek Zabawa podziękował za dopilnowanie i zrobienie rowu.
Wójt podziękował za pochwałę i przedstawił jeszcze sprawę ocieplenia budynku Urzedu Gminy. 
Stwierdził,  że stopniowo będziemy się starali poprawiać wygląd tego budynku,  jednak budżet 
mamy ograniczony i dlatego część ocieplenia – dół budynku robimy własnymi siłami - zrobili go 
pracownicy techniczni Urzędu Gminy.

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

Protokolant:                                      Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                   Henryka Kapuścik
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