
PROTOKÓŁ Nr XIX.2012

z XIX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
01 października 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń.

Czas trwania sesji: 13.00 – 16.40

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
- Radny Powiatowy                                                        - Jerzy Kiepura
- 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. Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawa Sukiennic – spotkanie z Księdzem Proboszczem.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2012 r.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) podziału Gminy Przystajń na stałe obwody głosowania (Sekretarz Gminy).
2) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości  położonej  w miejscowości Podłęże Szlacheckie, 

stanowiącej własność Gminy Przystajń (podinsp. M. Drynda).
3) sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości 

Przystajń, stanowiącej własność Gminy Przystajń (podinsp. M. Drynda).
4) wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy (podinsp. M. Drynda).
5) zmiany uchwały Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie 

poboru łącznego zobowiązania  pieniężnego,  podatku leśnego oraz  podatku  od nieruchomości 
w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów (podinsp. R. Kośny).

6) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok (Skarbnik Gminy).
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021 (Skarbnik Gminy).

10.  Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych.
11.  Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.

A d 1
Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń, Radna Henryka Kapuścik. Powitała 
wszystkich obecnych na sali. W szczególności Radnego Powiatowego Pana Jerzego Kiepurę i nową  
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Anetę Maj-Desperak.

A d 2
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad – na sali obecnych jest 14 Radnych. 
Nieobecny Radny Marek Zabawa. 
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A d 3
Przewodnicząca przedstawiła Radnym propozycję porządku obrad. Poinformowała, że punkty 4 i 7 są 
bezprzedmiotowe ze względu na fakt, iż zaproszone osoby nie będą mogły przybyć na sesję i w związku  
z tym zostaną one usunięte z porządku obrad. Poinformowała również, że organ nadzoru stwierdził, że 
podjęta uchwała Nr XVIII.126.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. istotnie narusza 
prawo poprzez przekroczenie kompetencji i w związku z tym otrzymaliśmy zawiadomienie o wszczęciu  
postępowania.  W związku z tym Przewodnicząca  wprowadziła autopoprawkę do porządku obrad w 
punkcie 7 jako podpunkt 8 i 9 - 2 projekty uchwał w sprawie:  uchylenia uchwały Nr XVIII.126.2012 
Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,  
których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników 
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników 
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
Radny Edward Chamela: Prosiłbym o poinformowanie w ostatnim punkcie porządku obrad czy będą 
jakieś odszkodowania w związku z gradobiciem.
Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:
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 wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2012 r.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) podziału Gminy Przystajń na stałe obwody głosowania (Sekretarz Gminy).
2) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Podłęże Szlacheckie, 

stanowiącej własność Gminy Przystajń (podinsp. M. Drynda).
3) sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości 

Przystajń, stanowiącej własność Gminy Przystajń (podinsp. M. Drynda).
4) wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy (podinsp. M. Drynda).
5) zmiany uchwały Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie 

poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości 
w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów (podinsp. R. Kośny).

6) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok (Skarbnik Gminy).
7) zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2012-2021  (Skarbnik  

Gminy).
8) uchylenia  uchwały  Nr  XVIII.126.2012  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  27  sierpnia  2012  r.  

w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  jest  Gmina 
Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków (podinsp. M. Okaj).

9) określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  jest  Gmina  Przystajń 
udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania 
z tych przystanków (podinsp. M. Okaj).

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

Dotarł Radny Marek Zabawa.

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 (15 Radnych za).
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A d 5
Wójt odczytał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym – stanowiące załącznik 
do protokołu.
Przewodnicząca:  Czy  osoba,  która  została  wybrana  w  zadaniu  pod  nazwą  Usługi  edukacyjne 
obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Indywidualnie znaczy lepiej” będzie jeździła 
z Rzeszowa?
Dyrektor  GZOS: Jest  to  firma  z  Rzeszowa,  ale  będzie  to  zadanie  wykonywała  nauczycielka 
z Przystajni. Firma ją tylko wynajmie. Będzie to logopedia.
Wójt nawiązał do sprawy utrudnień komunikacyjnych na trasie Przystajń – Lubliniec. Poinformował, że  
mamy problem, ponieważ niektórzy kierowcy skracają sobie drogę i nie jeżdżą objazdem, który jest  
wyznaczony tylko jeżdżą ul. Kościelną w Ługach-Radłach przez most, który może zostać uszkodzony 
przy dużym obciążeniu. Będziemy musieli zastanowić się nad postawieniem znaków wprowadzających 
ograniczenie tonażu, ponieważ jeżdżą tam nawet samochody ciężarowe, np. „gruszki”. 
Radny Marek Jelonek: Po pierwsze niektórzy mieszkańcy wiedzą, że jest tam droga gminna, więc 
jeżdżą nią, ponieważ mają bliżej. Jadąc objazdem muszą nadkładać ponad 20 km. Mieszkańcy Ługów-
Radeł  służą  również  jako  informacja  turystyczna.  Na  remontowanym  moście  barierki  były  już  
2 miesiące wcześniej zwężone, a teraz zamknęli go całkowicie. Najbardziej przerażające  jest to, że  
z dnia na dzień zamknęli  ten  most  i  wyznaczyli  objazd.  Są drogi  gminne,  więc  dlaczego nimi  nie 
jeździć. Na tej drodze gminnej dziury natomiast są „do kolan” i dlatego niektórzy jeżdżą po polach.  
Może by porozmawiać z Wójtem Gminy Ciasna i wysypać tę drogę. Nie mówię, że miałyby tam jeździć 
samochody ciężarowe, ale zwykli mieszkańcy. Od Wędziny jest wysypana droga dojazdowa do pól. Do  
mostu trzeba zrobić i od mostu 300 m w prawo na Wędzinę też trzeba byłoby zrobić tę drogę. Trzeba  
byłoby troszkę o nią zadbać. 
Przewodnicząca: Jakie są plany Panie Wójcie odnośnie remontu tej drogi? 
Wójt: Ta droga nie jest przeznaczona na objazd. Ja powiedziałem o wprowadzeniu ograniczenia na 
moście, żeby tego mostu nie zarwano. Ta droga była wysypywana kamieniem (mówię o całym naszym 
odcinku),  była  naprawiana,  były  również  czyszczone  rowy.  Z  gminy  na  tę  drogę  pieniądze  były 
przeznaczane. Droga jest przejezdna, a przy zwiększonym ruchu pojawią się dziury. W tym roku nie 
planowaliśmy środków, żeby wyremontować tę drogę, jest to droga dojazdowa do pól. 
Radny Józef  Chrzęstek: Starostwo Powiatowe w Lublińcu  wyremontowało  w tym roku 3  mosty, 
a nasze Starostwo Powiatowe w Kłobucku nie wyremontowało ani jednego.
Wójt: Z moich informacji wynika, że był wyremontowany most w Kamińsku na Brzegi.
Radny Jan Sas: Tak informacyjnie chciałem powiedzieć, że Powiat Olesno szuka swoich gruntów za 
Liswartą. Na naszym terenie jeździ geodeta, który wytycza działki i szuka działek, które zostały po  
naszej stronie w wyniku prostowania Liswarty. 
Wójt: Czy to znaczy, że my też mamy kogoś wysyłać, żeby sprawdzić, czy za Liswartą zostały nasze 
działki? 
Radny Jan Sas: Jeśli są to nasze działki to wypadałoby ich szukać, ale wydaje mi się, że wartość tych 
działek jest mniejsza niż koszty związane z geodetą, ponieważ geodeta to droga instytucja.
Wójt: Prawdopodobnie chodzi o zaszłości. To powinno być zrobione wtedy kiedy były regulacje rzeki  
prowadzone, a są przykłady na naszym terenie, że do tej pory rolnicy mają te sprawy nie poprostowane. 
Radny Marek Jelonek: Powiat się powinien tym zainteresować i uregulować te sprawy.
Przewodnicząca: Czy można naprawić ten odcinek drogi w Ługach-Radłach? Czy są na to środki? 
Wójt: Nie  mam  na  to  odłożonych  środków.  Jest  to  droga  dojazdowa  do  pól.  Jeśli  Starostwo 
Lublinieckie poinformowało Starostwo Kłobuckie to powinno ono poinformować nas o remoncie drogi.  
Powinna  być  też  informacja  w  gazetach  i  w  radio.  Prośba  do  Pana  Radnego  Powiatowego,  żeby  
sprawdził, czy ta informacja do Powiatu dotarła i jaka to informacja.
Radny  Marek Jelonek: Chciałem  zwrócić  uwagę,  że  jest  to  bardzo  ważna  droga  łącząca  nas  ze 
Śląskiem.  Na  chwilę  obecną  prosiłbym,  żeby  doraźnie  wysypać  dziury,  żeby  można  było  ułatwić  
mieszkańcom dojazd do pracy.
Wójt: W Pana obecności rozmawiałem z Panem Grzegorzem Kieratem, który mówił, że jest w stanie 
dowieźć tańszy materiał. Czekam teraz na ofertę od niego. Ktoś tam na moście poręcze rozgiął i nikt się  
nie przyznaje. Teraz zastanawiam się, czy ten most jest bezpieczny. 
Radny Marek Jelonek: Od 6 lat mówię o tym, że ten most trzeba wyremontować.
Wójt: W tym momencie nie wiem czego Pan Radny ode mnie oczekuje. Słyszę tylko zarzuty. My na  
terenie gminy mamy kilka mostów, które już w tej chwili wymagają remontu. W budżecie na przyszły 
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rok na pewno będą na ten cel środki przeznaczone. W tym roku na Kuźnicy Nowej na drewnianym 
moście pracownicy systemem gospodarczym naprawili chodniki, trzeba tam jeszcze na drugim moście  
naprawić barierkę, bo jest urwana, w Ługach-Radłach są rozgięte barierki i trzeba je przywrócić do 
stanu pierwotnego. Oprócz tego są przyczółki wypłukane, które trzeba odnowić i wzmocnić. Jest trochę 
pracy przy tych mostach. W dodatku nie mamy dokumentacji na te mosty.
Radny Marek Zabawa: Mam nadzieję, że wrócimy do tego tematu i porozmawiamy na ten temat, np.  
na jakiejś Komisji. 
Przewodnicząca: Poczekamy na projekt budżetu.
Wójt:  Jeszcze raz przypomnę, że Powiat nie wyznaczył tam objazdu. Ci co szukają skrótu jeżdżą tą  
drogą, ale tam oficjalnie objazdu nie ma, a zakazać przejazdu nie możemy.

Ad 6
Przewodnicząca: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2012 r. wszyscy 
Radni otrzymali niezwłocznie, gdy wpłynęło ono do Biura Rady. Mają je już od miesiąca. Poprosiła 
Skarbnik Gminy o przedstawienie informacji na ten temat.
Skarbnik przeczytała  Uchwałę  Nr  4100/VII/142/2012  z  dnia  24  września  2012  roku  VII  Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez 
Wójta  Gminy  Przystajń  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2012  r.  Opinia 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej informacji jest pozytywna.
Ogólna     informacja     z     wykonania     budżetu     za     I     półrocze   2012   r  .:  
1) Dochody ogółem % wykonania :   56,42 %  
Plan po zmianach - 17 776 037,76 zł,   wykonanie 10 029 720,78 zł
2) Dochody bieżące % wykonania:   53,43 %
Plan po zmianach – 15 973 959,76 zł,  wykonanie 8 534 926,40 zł
3) Dochody majątkowe % wykonania:   82,95 %
Plan po zmianach 1 802 078,00 zł, wykonanie 1 494 794.38 zł
4) Nadwyżka operacyjna (dochody – wydatki) - 1 036 098,09 zł
5) Wysokość wolnych środków – 233 581,15 zł
6) Kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek – 520 000,00 zł za I półrocze
7) Kwota dotacji: 1 621 345,95 zł w tym : 
- bieżące 311 321,95 zł
- inwestycyjne 1 310 024,00 zł
8) Wydatki ogółem % wykonania:   50,02 %
Plan po zmianach 17 979 378,91 zł, wykonanie 8 993 622,69 zł
9) Wydatki bieżące % wykonania:   52,57 %
Plan po zmianach 14 091 472,56 zł, wykonanie 7408 239,93 zł
10) Wydatki majątkowe % wykonania:   40,78 %
Plan po zmianach 3 887 906,35 zł wykonanie 1 585 382,76 zł
11) Wydatki oświaty:  
Dział 801 Plan po zmianach 8 044 684,71 zł, wykonanie 4 249 792,88 zł 52,83 %
Dział 854 Plan po zmianach 380 005,00 zł, wykonanie 231 287,16 zł 60,86 %
12)  Plan subwencji ogółem: 7 715 927,00 zł, wykonanie 4 456 176,00 zł 57,75 %.
Przewodnicząca: Mnie bardzo zaintrygowało zużycie energii przez Zespół Szkół w Przystajni. Za pół 
roku zużycie energii wyniosło 40 000,00 zł. Zużycie energii elektrycznej jest 10-krotnie większe niż 
w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim. Jest to związane z halą gimnastyczną i kuchnią. Dlatego 
było pytanie do Pana Wójta czy były prowadzone rozmowy, żeby taniej tę energię można było uzyskać  
dla takich jednostek organizacyjnych i wiem, że były już jakieś wstępne ustalenia. Jestem ciekawa jakie  
było zużycie energii za wakacje, bo wtedy hala i kuchnia nie pracuje.
Radny Jan Sas: Ja już wcześniej zwracałem uwagę na liczbę świecących się lamp wokół Zespołu 
Szkół w Przystajni.
Wójt: Były przeprowadzone negocjacje odnośnie ceny energii elektrycznej.
Radny Jan Sas: Jak Pani Skarbnik przewiduje wykorzystanie wolnych środków, bo już 3 kwartały 
mamy za sobą?
Skarbnik: Na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć ile tych wolnych środków będzie. Trudno 
jest mi to powiedzieć. Taką informację mogłabym przygotować na inny termin.
Wójt: Tak naprawdę trudno mówić o nadwyżkach skoro bierzemy kredyty i pożyczki.
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Przewodnicząca: Panu Radnemu chodzi o to, że jeżeli byłaby znana wysokość nadwyżki, to czy można 
byłoby zrealizować inne zadanie i te pieniądze wydać.
Skarbnik: Nie.  Najprościej  byłoby  spłacić  kredyt  dlatego,  żeby  mieć  możliwość  zaciągnięcia 
w najbliższych latach nowego kredytu i żeby ten wskaźnik zadłużenia zmniejszyć, ponieważ mamy 
ograniczenie Ustawą o finansach publicznych i zadłużenia nie możemy przekroczyć. 
Przewodnicząca: Mnie zastanowiła jeszcze jedna sprawa. Pani podawała wydatki ogólne na oświatę  
8 044 684,71 zł,  a  potem Pani powiedziała,  że subwencji  oświatowej i  wyrównawczej  jest  tyle,  że 
praktycznie pokrywa wydatki na oświatę. Subwencja wyrównawcza moim zdaniem nie jest tylko na 
zadania oświatowe,  bo tak wyszło,  że tych pieniędzy wystarczy,  bo te  dwie subwencje równoważą  
wydatki oświatowe.
Wójt: Po stronie planowania jest wszystko ok, ponieważ budżet się równoważy, ale to są tylko plany.  
Nie możemy np. narzucić zbyt dużego tempa wydatków, ponieważ budżet w połowie roku mielibyśmy 
przekroczony, a o nadwyżce możemy tak naprawdę mówić po zamknięciu roku budżetowego.
Przewodnicząca: Informację przyjęliśmy i dziękujemy za jej przedstawienie.

Przewodnicząca zapytała  czy  Radni  wyrażają  zgodę  na  udzielenie  głosu  Radnemu  Powiatowemu 
i Mieszkańcowi Gminy Przystajń ze Stanów.
Radni wyrazili zgodę.
Radny Powiatowy przedstawił informację na temat dochodów i wydatków Powiatu Kłobuckiego.
Dochody za I półrocze wyniosły 30 028 896,57 zł. 
Wydatki za I półrocze wyniosły 27 345 167,26 zł. 
Na dochody składają  się  dotacje,  subwencje  i  pozostałe  dochody.  Na wydatki  składają  się  zadania 
oświatowe,  wychowawcze,  administracja,  wydatki  związane  z  drogami,  bezpieczeństwo  publiczne, 
pomoc  społeczna.  Na  drogi  wojewódzkie  wydano  1 055 000,00  zł,  czyli  50,10  %  planu.  Środki 
wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich 
na  terenie  Powiatu.  W ramach  remontu  dróg  wykonano  naprawę  dróg  wojewódzkich  przy  użyciu 
recyklera oraz na remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich. Natomiast na drogi powiatowe 
plan wydatków został wykonany na kwotę 1 823 000,00 zł, czyli 50,50 % planu. W ramach wydatków 
bieżących sfinansowano wynagrodzenia w większości pochodne pracowników Powiatowego Zarządu 
Dróg,  paliwa,  materiały  drogowe,  letnie  i  zimowe utrzymanie  dróg,  remonty  cząstkowe wykonane 
w tym okresie  sprawozdawczym oraz  świadczenia  wynikające  z  zakładowego  funduszu  świadczeń 
socjalnych, bhp. Była tutaj mowa o moście - nie mam w tym sprawozdaniu ani remontu, ani naprawy,  
ani przebudowy żadnego mostu. Jeżeli chodzi o inwestycje na drogach powiatowych to w tym okresie  
sprawozdawczym były jedynie wykonane inwestycje za pomocą środków przekazywanych przez gminy. 
Wykonano budowę chodnika na ul. Częstochowskiej w Ostrowach - na to zadanie środki przeznaczyła  
Gmina  Miedźno.  Budowa  i  przebudowa  chodników  w  Krzepicach  ul.  Dąbrowskiego,  ul.  Kuków,  
w  Zajączkach  I,  w  Zajączkach  II,  w  Starokrzepicach  -  na  to  zadanie  środki  przeznaczyła  Gmina  
Krzepice.  Obecnie  trwa  budowa  chodnika  w  miejscowości  Dąbrówka  -  na  to  zadanie  środki 
przeznaczyła Gmina Popów.   
Radny Edward Chamela: Ile ta naprawa dróg powiatowych tym paczerem kosztowała? Ile to łatanie 
tych dziur wyniosło? Ile zostało przeznaczone na remonty?
Radny  Powiatowy: Plan  wydatków  został  w  okresie  sprawozdawczym  wykonany  na  kwotę 
1 823 000,00  zł,  czyli  50,50  %.  W  ramach  wydatków  sfinansowano:  wynagrodzenia  i  pochodne 
pracowników: 460 000,00 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 23 000,00 zł, świadczenia bhp: 
15 000,00 zł, zakup paliwa: 33 800,00 zł, materiały drogowe: 132 000,00 zł, letnie i zimowe utrzymanie  
dróg: 145 000,00 zł, na wydatki remontowe przeznaczono 172 000,00 zł. Paczer został wykorzystany na 
drogach wojewódzkich 491, 492, 494.  
Radny Edward Chamela: Dziury tam gdzie były tam są dalej. 
Radny Marek Zabawa: Hipotetycznie można by było przyjąć, że nasze koszty pracy zżerają wszystkie 
pieniądze, które są możliwe. Natomiast to co powinno zostać przeznaczone na remonty jest szczątkowe.  
Mamy za duże koszty pracy albo mamy kominowe wypłaty.
Radny  Janusz  Leśniak: W związku  z  lipcową  nawałnicą  było  zalanych  kilka  piwnic  na  ul.  Bór 
w Przystajni.  Został  złożony wniosek  do  Starostwa  Powiatowego dot.  tej  sprawy.  Czy coś  zostało  
zrobione, żeby zapobiec temu w przyszłości? 
Radny Powiatowy:  Dopiero  w X i  XI  komisje  będą  pracować  i  rozmawiać  na  temat  budżetu  na 
przyszły rok. Myślę, że ten wniosek leży i czeka na rozpatrzenie. Wcześniej wpłynął do nas wniosek  
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z Kostrzyny i został on pozytywnie zaopiniowany. Będzie rozpatrywany przy konstrukcji budżetu na 
przyszły rok. O tej sprawie nic nie wiem.
Radny  Jan  Sas: Czy  Pan  wie,  że  na  terenie  Gminy  Przystajń  jest  droga  powiatowa,  która  jest 
nieprzejezdna – Kuźnica Nowa – Stany. Temat był już poruszany wcześniej i nic się w tym temacie nie 
dzieje.
Radny Powiatowy: Jeśli chodzi o budowę i przebudowę dróg to rok bieżący był takim rokiem, że nie 
przyjęliśmy żadnej drogi ze względu na ograniczone środki finansowe. Skupiliśmy się na bieżącym 
utrzymaniu dróg tych, które już są. Wiem o którą drogę chodzi. Wiemy o tym, że Gmina Przystajń jest  
jedyną gminą w Powiecie, która ma drogi o nawierzchni gruntowej.
Radny Jan Sas: Jest jeszcze jedna prawda. Gmina Przystajń jest prawie na ostatnim miejscu w tym 
rankingu finansowania gmin jeśli chodzi o drogi. 
Wójt: Chciałbym  wrócić  do  tematu  drogi  w  Ługach-Radłach,  która  nie  została  dokończona  (do 
skrzyżowania  zostało  600  m)  i  do  odwodnienia  w  miejscowości  Węzina  -  woda  jest  skierowana 
w kierunku zabudowy, brakuje tam fragmentu rowu. Czy są jakieś plany co do dróg, które są według 
nas w opłakanym stanie, a biegną po miejscowościach Górki-Stany, przez Mrówczak i Kostrzynę. Czy 
jest jakiś plan zrobienia odcinków dróg kamiennych, piaszczystych na Kamińsku i w Wilczej Górze? 
Radny Edward Chamela: Może należy zaprosić Starostę i Dyrektora Pułkę na sesje Rady Gminy.
Radny  Marek  Zabawa: Pan  Radny  jest  w  tym  przypadku  tylko  listonoszem,  który  przekaże  co 
powiedzieliśmy tu dzisiaj. 
Radny  Powiatowy: Jeżeli  chodzi  o  wykonanie  planu  rzeczowo-finansowego  Zespołu  Opieki 
Zdrowotnej to realizacja tego planu na I półrocze 2012 r. zakończyła się stratą.
Sekretarz: Kto pokrywa tę stratę? 
Radny Powiatowy: Trudno  mi  powiedzieć,  bo  to  jest  za  pół  roku.  Zobaczymy co  pokaże  drugie 
półrocze.
Wójt: Czy Starostwo będzie we własnym zakresie wykonywać remonty jeśli chodzi o ośrodki zdrowia?
Przewodnicząca: W tym  roku  zostanie  wymieniony  piec  w  Przystajni  i  naprawiona  przydomowa 
oczyszczalnia ścieków w Ługach-Radłach.
Radny Powiatowy: Preferowane są zadania przy współudziale gmin.
Radny Andrzej Tomziński: Myślę, że Radnych nie interesuje dofinansowanie całego powiatu, tylko 
konkretnie naszej gminy. 
Radny Marek Zabawa: Panie Radny nikt nie ma do Pana pretensji tylko to zaczyna być zatrważające. 
Nic się nie robi, sztab ludzi zatrudnionych, ktoś na to łoży. Tylko po co skoro nic się nie robi, albo jak 
się  czeka na pieniądze,  które trzeba dać jeszcze. My sami możemy sobie ocieplić ten budynek nie  
utrzymując  ludzi  zatrudnionych  w  Powiecie.  Z  tych  pieniędzy,  które  idą  na  ich  wynagrodzenia  
ocieplimy budynek.  
Radny  Powiatowy: Powiat  musiał  zamknąć  szkołę  ponadgimnazjalną  w  Waleńczowie.  Do  klas 
pierwszych ponadgimnazjalnych w Powiecie Kłobuckim zostało przyjętych 529 uczniów. W Zespole 
Szkół  w  Kłobucku  nr  1  przyjęto:  232  uczniów,  w  Zespole  Szkół  w  Kłobucku  nr  2  przyjęto:  
102 uczniów, w Zespole Szkół w Kłobucku nr 3 przyjęto: 76 uczniów, w Zespole Szkół w Krzepicach  
przyjęto:  119 uczniów. Ocena powietrza na terenie Powiatu Kłobuckiego -  minimalne stężenie 1,1; 
maksymalne  9,3;  średnie  4,0;  dopuszczalna  norma  5,0.  Nie  stwierdzono  przekroczeń  wartości 
dopuszczalnych w Powiecie Kłobuckim. Na terenie Powiatu Kłobuckiego badano 3 rzeki:  Liswartę,  
Wartę  i  Pankówkę.  Szczegółowa  ocena  jest  na  stronie  internetowej  Wojewódzkiego  Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Katowicach.
Radny Marek Zabawa: Z  tego  sprawozdania  chwalebne  jest  to,  że  zwiększa  się  nabór  do  szkół 
zawodowych i technicznych.
Radny Mariusz Kluba: Co z budynkiem szkoły w Waleńczowie?
Radny  Powiatowy: Jest  to  budynek  Starostwa  Powiatowego  w  Kłobucku.  Wpłynęło  kilka  ofert 
dotyczących  wynajmu.  Zastanawiają  się  nad  wynajmem  budynku  gminie  Opatów  albo  być  może 
powstanie podobny ośrodek jak na Hutce.
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz: Na jakiej podstawie są wykonane te badania?
Radny  Powiatowy: Oceny  dokonano  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia 
03.03.2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz: To znaczy, że to są obniżone kryteria.
Radny Powiatowy: Mamy dużo dzieci niepełnosprawnych na terenie Powiatu i myślą nad tym, żeby 
w Waleńczowie zrobić taki ośrodek.
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Radny Edward Chamela: Powietrze było zbadane tylko w Kłobucku, więc jak można mówić o całym 
Powiecie. Dlaczego to zostało tak zrobione, a nie inaczej? U nas może coś w powietrzu się znajdować. 
Radny Marek Jelonek: Prosiłbym o  usunięcie  krzaków znajdujących  się  przy  drodze  powiatowej 
z Boru Zajacińskiego na Ługi-Radły, które powodują zawieje śnieżne.  
Radny Powiatowy: Najlepiej, żeby był ten wniosek złożony na piśmie. Łatwiej się wtedy będzie na ten 
temat rozmawiało.
Radny Marek Jelonek: Myśmy rozmawiali  z Dyrektorem Półka i  Dyrektorem Makowskim na ten 
temat, oni tam byli i oglądali to.
Radny Powiatowy: Proszę o wniosek z lokalizacją. Wtedy łatwiej jest to zlokalizować.
Radny Edward Chamela: Są wnioski, które nie zostały zrealizowane. Czy te wnioski, które nie zostały  
zrealizowane trzeba na nowo pisać? Czy one nie będą już rozpatrywane?
Radny Powiatowy: Najprawdopodobniej są one w archiwum.
Przewodnicząca: Czy w powiecie będą okręgi jednomandatowe? 
Sekretarz:  Okręgi  jednomandatowe  dotyczą  tylko  i  wyłącznie  gmin  do  20  000  mieszkańców. 
W powiecie nic się nie zmienia.

Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Mieszkańca Gminy ze Stanów Pana Józefa Banasik.
Mieszkaniec Gminy Józef Banasik: Jestem tutaj w sprawie drogi, która była już kilka razy zgłaszana. 
Chodzi o drogę 50 m długości. Chodzę tą drogą już od 80 lat. Kiedy to Pan Szymański i Pan Koślik 
miał podział majątku to był geodeta i skorzystał chyba z nowego prawa i zagrodził tą drogę. Tą drogą  
jeździłem tyle lat i nie było problemu. Chodzi mi o to, żeby w moim życiu było to uregulowane. 
Podinspektor Małgorzata Drynda: Problem polega na tym, że Pan Szymański może postawić słupki 
w drodze. Dojazd jest z innej strony. Jest to około 500 m dalej. Ja nie mam prawa tych słupków usunąć,  
granica działki Państwa Szymańskich z drogą została ustalona przez geodetę. 
Przewodnicząca: Nie możemy tych słupków usunąć jeśli jest to zgodne z prawem. Jeżeli ten podział  
geodezyjny jest zgodny z prawem to my nie możemy z tym nic zrobić.
Radny Jan Sas: Czyja jest ta droga?
Sekretarz: Nie ma tam właściciela drogi.
Radny Jan Sas: Ja mogę Panu tylko podpowiedzieć, że jedynie można założyć sprawę w sądzie.
Mieszkaniec Gminy Józef Banasik: Czekam na odpowiedź Rady Gminy Przystajń na ten temat.
Przewodnicząca: To nie jest naszą kompetencją.
Wójt: Jaki jest tam właściciel?
Podinspektor  Małgorzata  Drynda: Władający  Skarb  Państwa  Prezydium  Powiatowej  Rady 
Narodowej Wydział Komunikacji.
Sekretarz: Żadna z dróg nie ma właściciela, są tylko władający.
Podinspektor Małgorzata Drynda: Teraz chcąc to wyprostować należy wykonać pomiar geodezyjny 
przedmiotowej drogi.
Wójt: Czy wszystkie drogi będziemy komunalizować?
Sekretarz: Te gdzie jest uchwała Rady Gminy zaliczająca je do kategorii dróg gminnych.
Przewodnicząca: Na dzisiaj  Panu  nic  nie  odpowiemy,  ponieważ  Pani  Małgorzata  Drynda  musi  to 
rozeznać.

Podinspektor Małgorzata Drynda: Odnośnie gradobicia wysłałam pismo do Wojewody i pytałam czy 
będzie jeszcze jakaś inna pomoc. Odpowiedzieli, że nie.
Sołtys Dariusz Kulej: Czy Ci poszkodowani dostaną od Wojewody jakieś pismo, ponieważ Agencja 
wymaga pisma od Wojewody. Nie tylko protokołu z gminy, z szacowania strat, ale pisma od Wojewody.
Podinspektor Małgorzata Drynda: Ja wysłałam zestawienie do Wojewody, który wystąpi do Ministra 
o uruchomienie linii kredytowej niskooprocentowanej. Jak Wojewoda ma zgodę Ministra to przesyła mi 
odpowiedź i prosi o opinię, która jest sporządzona na podstawie protokołu. Ta opinia jest dokumentem  
o którym mówił Sołtys Dariusz Kulej. 
Sołtys Dariusz Kulej: Czy każdy indywidualnie dostanie taką opinię?
Podinspektor  Małgorzata  Drynda: Jeden  egzemplarz  opinii  jest  przekazywany  do  banku,  jeden 
zostaje u Wojewody.
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Ad 7

Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:
 

1) podziału Gminy Przystajń na stałe obwody głosowania (Sekretarz Gminy).

Przewodnicząca  poinformowała, że projekt tej uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji problemowych, po czym odczytała go i zarządziła głosowanie. 

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XIX.132.2012 w sprawie:  podziału Gminy Przystajń 
na stałe obwody głosowania jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie 
ręki. 

2) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Podłęże Szlacheckie, 
stanowiącej własność Gminy Przystajń (podinsp. M. Drynda).

Przewodnicząca  poinformowała, że projekt tej uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji problemowych, po czym odczytała go i zarządziła głosowanie. 

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  XIX.133.2012  w  sprawie:  sprzedaży  w  drodze 
przetargu  nieruchomości  położonej  w miejscowości  Podłęże  Szlacheckie,  stanowiącej  własność 
Gminy Przystajń  większością głosów (14 Radnych za, 1 Radny wstrzymał się od głosu) w głosowaniu 
jawnym przez podniesienie ręki. 
Za głosowali  Radni:  A.  Biernacki, E.  Chamela,  J.  Chrzęstek,  H.  Kapuścik,  M.  Kluba,  M.  Kwaśny,  
J. Leśniak, J. Sas, D. Sendal, B. Szymanek, A. Tomziński, K. Wiecha, W. Woźny, M. Zabawa.
Wstrzymał się od głosu: M. Jelonek.

3) sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej  niezabudowanej  nieruchomości,  położonej 
w miejscowości Przystajń, stanowiącej własność Gminy Przystajń (podinsp. M. Drynda).

Przewodnicząca  poinformowała, że projekt tej uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji problemowych, po czym odczytała go i zarządziła głosowanie. 

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  XIX.134.2012  w  sprawie:  sprzedaży  w  drodze 
bezprzetargowej  niezabudowanej  nieruchomości,  położonej  w  miejscowości  Przystajń, 
stanowiącej własność Gminy Przystajń jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki. 

4) wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy (podinsp. M. Drynda).

Przewodnicząca  poinformowała, że projekt tej uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji problemowych, po czym odczytała go i zarządziła głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Radny Edward Chamela zgłosił, żeby powtórzyć głosowanie ze względu na niejasności związane z jej 
podjęciem.
Przewodnicząca zarządziła reasumpcję głosowania.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  XIX.135.2012  w  sprawie:  wyrażenie  zgody  na 
przedłużenie  umowy  dzierżawy jednogłośnie  (15  Radnych  za)  w  głosowaniu  jawnym  przez 
podniesienie ręki. 
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5) zmiany uchwały Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie 
poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości 
w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów (podinsp. R. Kośny).

Przewodnicząca  poinformowała, że projekt tej uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji problemowych, po czym odczytała go i zarządziła głosowanie. 

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  XIX.136.2012  w  sprawie:  zmiany  uchwały 
Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r.  w sprawie poboru łącznego 
zobowiązania  pieniężnego,  podatku  leśnego  oraz  podatku  od  nieruchomości  w  drodze  inkasa 
i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki. 

6) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok (Skarbnik Gminy).

Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Przewodnicząca: Środki z Funduszu Sołeckiego weszły w rezerwę Wójta.
Wójt: Część tych środków możemy przeznaczyć na naprawę tej drogi na Ługach-Radłach.
Radny Marek Zabawa: Dlaczego w oświacie są braki?
Skarbnik: Tam jest debet i przez to. Mówiła już o tym na poprzedniej sesji Pani Dyrektor GZOS.
Sekretarz: Rozumie, że prawie cała rezerwa zostanie skonsumowana na oświatę.
Skarbnik:  Na  wynagrodzenia  +  pochodne  wypłaciliśmy  203 243,00  zł,  a  zaplanowane  było 
43 000,00 zł. Na same dodatki wyrównawcze brakuje nam 160 000,00 zł. 
Radny  Marek  Zabawa: Czy  my  płacimy  dodatki  mieszkaniowe  nauczycielom?  Czas  się  z  tym 
pożegnać.
Przewodnicząca: Reguluje to Karta nauczyciela.
Wójt: 2  %  wzrosła  składka  rentowa,  ale  są  pewne  oszczędności  wynikające  z  mniejszej  ilości 
oddziałów w Zespole Szkół w Przystajni.
Radny Marek Zabawa: Czy oświata szuka gdziekolwiek oszczędności? Jest to pytanie nie tylko moje,  
ale również kilku Radnych. Czy perspektywicznie analizuje Pan Wójt taką sytuację, że nie będziemy 
mieli środków na oświatę?
Wójt: Na tę chwilę nie da się wprowadzić zmiany, mamy tylko 2 szkoły, zlikwidujemy stanowisko 
dyrektora w przedszkolu, organizacyjnie będzie tylko jedno przedszkole, a nie dwa.
Sekretarz: My  dostajemy  subwencje  na  zadania  obowiązkowe.  My  musimy  dzieci  nauczać 
i wychowywać, bo taki jest obowiązek, ale nie koniecznie musimy je żywić. W subwencji oświatowej 
nie ma wynagrodzeń kuchni, kucharek, pomocy kuchennych - tego nie ma. Jest tylko suchy pieniądz na 
klasyczne nauczanie i wychowanie.
Radny Jan Sas: Jeśli chodzi o stołówkę to dobrze byłoby wiedzieć ile to kosztuje. Ile musimy dopłacić  
do subwencji oświatowej, nie licząc tych zadań, które są obowiązkowe dla gminy.
Wójt: Prosiłem  Panią  Dyrektor  GZOS  o  informację  ile  dopłacimy  do  zadań,  które  są  przypisane 
subwencji  oświatowej.  Myślę,  że  ta  informacja  na  następną  sesję  będzie  przygotowana.  Wójt  
zaproponował  w  uzasadnieniu  do  uchwały  w  podpunkcie  b)  działu  758  w  ostatnim  podpunkcie 
usunięcie  zapisu  „z  przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków w dziale oświata”, 
a pozostawienie tylko zapisu „zwiększono rezerwę ogólną”. 
    
Wyszedł Radny Andrzej Tomziński.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.
Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XIX.137.2012 w sprawie: zmian  w budżecie Gminy 
Przystajń na 2012 rok jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

Wyszedł Radny Waldemar Woźny.
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7) zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2012-2021  (Skarbnik  
Gminy).

Skarbnik omówiła projekt uchwały.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  XIX.138.2012  w  sprawie:  zmiany  Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2012-2021 jednogłośnie  (13  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

8) uchylenia  uchwały  Nr  XVIII.126.2012  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  27  sierpnia  2012  r. 
w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  jest  Gmina 
Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków (podinsp. M. Okaj). 

Wrócił Radny Andrzej Tomziński.

Sekretarz omówił  projekt  uchwały.  Pismem z dnia 28 września  2012 r.  Śląski  Urząd  Wojewódzki 
wszczął  postępowanie  nadzorcze  w  sprawie  stwierdzenia  nieważności  uchwały  Nr  XVIII.126.2012 
Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników 
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Organ nadzoru stwierdził, iż niektóre regulacje 
zawarte w załączniku nr 2 do wyżej wymienionej uchwały wychodzą poza delegacje ustawową – są 
regulowane  przez  inne  przepisy  prawa  (Prawo  Przewozowe  i  Kodeks  Wykroczeń)  i  wkraczają  
w kwestię umowną. 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  XIX.139.2012  w  sprawie:  uchylenia  uchwały 
Nr  XVIII.126.2012  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  27  sierpnia  2012  r.  w  sprawie  określenia  
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla 
wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

9) określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  jest  Gmina  Przystajń 
udostępnionych  dla  wszystkich  operatorów  i  przewoźników  oraz  warunków  i  zasad 
korzystania z tych przystanków (podinsp. M. Okaj). 

Sekretarz omówił  projekt  uchwały.  Poinformował,  że  w załączniku  nr  2  usunięto  w  §  1  ust.  4, 
w § 2 ust. 6, 8, 9 lit. b oraz w § 3 ust. 1, 2, 3, 5 - reszta pozostaje bez zmian. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie. 

Rada Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr XIX.140.2012  w  sprawie:  określenia  przystanków 
komunikacyjnych,  których  właścicielem  jest  Gmina  Przystajń  udostępnionych  dla  wszystkich 
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków jednogłośnie 
(14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

Wrócił Radny Waldemar Woźny.

Ad 8 i Ad 9

Przewodnicząca poinformowała,  że  była  prowadzona  z  Panią  Krystyną  Labus-Stankiewicz 
korespondencja - dziś wpłynęło kolejne pismo. Przeczytała pismo dot. drogi D-1100 w miejscowości  
Przystajń -  odgałęzienia od ul.  Kolejowej.  Państwo Stanisława i  Jan Tomzińscy i  Ursyna i  Edward 
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Kubat  zwrócili  się  z  prośbą  o  utwardzenie  jej  nawierzchni.  Przeczytała  również  pismo  Zarządu 
Oddziału  Związku  Nauczycielstwa  Polskiego  w  Przystajni  odnośnie  prośby  o  zabezpieczenie 
w  budżecie  Gminy  na  rok  2013  wzrostu  płac  dla  pracowników  administracji  i  obsługi  szkół  
i przedszkoli.
Wójt: Takie same wskaźniki są dla wszystkich pracowników samorządowych. Zawsze byli tak samo 
traktowani  pracownicy  umysłowi  i  techniczni  we  wszystkich  jednostkach  organizacyjnych  gminy. 
Znaczy, że to jest głos Związku do wszystkich pracowników samorządowych. 
Skarbnik przedstawiła wytyczne do budżetu na 2013 rok.
Przewodnicząca przeczytała wniosek Radnej Danuty Sendal dot. realizacji oświetlenia ulicznego na  
odcinku od ul. Słonecznej do Mrówczaka – 3 słupów oświetleniowych w odstępach co 100 m. 
Wójt: Wysłaliśmy zapytanie odnośnie oświetleń ulicznych. Okazało się, że nawet jeżeli chcemy jedną 
lampę  zamontować  tam  gdzie  nie  ma  przewodu  to  musi  być  na  to  projekt.  Pytałem  pod  kątem 
zaprojektowania oświetlenia ulicznego na Dąbrowę. Zaprojektowanie 1 km sieci oświetlenia ulicznego 
wyniosłoby 15 000,00 zł brutto. Dla projektanta nie ma większego znaczenia czy zaprojektuje 5 czy 10 
lamp. Potrzebny jest projekt przy braku przewodu oświetleniowego.
Radny Jan Sas: Czy nie jest to na zasadzie zgłoszenia?
Wójt: Nie. Jeśli są słupy i przewód to będę próbował załatwić to przez zakład energetyczny, żeby nam 
zamontowali lampy.
Przewodnicząca: Jakie jest Pana Wójta stanowisko w sprawie Mrówczaka?
Wójt: Żadne, bo nie znam możliwości budżetu na rok 2013. Ja powiedziałem Pani Radnej, że nic nie 
będę obiecywał. 
Radny Józef Chrzęstek: Co spowodowało, że została rozwiązana umowa z przewoźnikiem gimbusa? 
Jaka jest tego przyczyna?
Sekretarz: Nie została rozwiązana umowa, zostały zmienione warunki pracy i płacy.
Radny Józef Chrzęstek: Ale dlaczego dostał 3 miesięczny okres wypowiedzenia?
Sekretarz: Reguluje to Kodeks Pracy. Jest to bardziej kosmetyczna rzecz.
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz: Składałam tzw. załącznik do protokołu z zebrania 
wiejskiego. Co do oświetlenia ulicznego to składałam wniosek, żeby dołożyć 1 lampę na Dąbrowie. 
Określiłam to na zebraniu wiejskim i z Funduszu Sołeckiego mogło to być zrobione, ale może to też  
zostać zrobione z budżetu. 
Przewodnicząca: Pani  jako  Mieszkanka  nie  ma  prawa  indywidualnie  dysponować  Funduszem 
Sołeckim. Ma do tego prawo albo Sołtys albo grupa mieszkańców. 
Radny Marek Zabawa: Były 2 wnioski na zebraniu wiejskim – mój i Pani Labus. Przeszedł mój. 
Natomiast załącznik, który Pani Labus chciała załączyć nie był załącznikiem Pani Sołtys. Pani Sołtys  
była tylko posłańcem tego pisma.
Radny Jan Sas: To nie było Pani Sołtys na tym zebraniu?
Radny Marek Zabawa: Była. 
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz: Chcę wyjaśnić, że na zebraniu wiejskim była Pani 
Sołtys z mężem, ja, Radny z żoną, która to protokołowała. Dlatego złożyłam to w formie pisemnej,  
ponieważ  Pani  Sołtys  powiedziała,  że  mam  jej  to  złożyć  w  formie  pisemnej.  To  nie  była  moja  
inicjatywa.  Przekazałam to  Pani  Sołtys  przed  złożeniem protokołu  z  zebrania  wiejskiego w formie 
załącznika, skoro twierdziła,  że mam jej to dać w formie pisemnej,  a ona to przekazała do Urzędu 
Gminy.  Tak  wygląda  de  facto  sprawa  w  szczególności,  że  miałam  zastrzeżenia,  że  żona  Radnego 
protokołuje zebranie wiejskie.  
Radny Marek Zabawa: Bzdury.  Żona tego nie  protokołowała.  Były dwa wnioski.  Przegłosowano 
wniosek mój, który przeszedł. Drugiego wniosku nie głosowano ze względu, że tyczył się tej samej  
sprawy. Wszystko na ten temat. Moja żona powiedziała, że nie będzie pisała i dyskutowała.
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz:  W zeszłym roku protokołowała natomiast córka 
Pani Sołtys.
Przewodnicząca: My nie będziemy wnikać kto powinien protokołować skoro zebranie wiejskie sobie 
takiego protokolanta wybrało.
Radny Marek Zabawa: Zebranie wiejskie nie odbyło się w pierwszym terminie. Odbyło się natomiast 
w  drugim  terminie.  Wszystko  to  zostało  zaprotokołowane  w  protokole.  Lista  obecności  jest  
w załączeniu i wszystko na ten temat.  
Radny Edward Chamela: Było powiedziane, że jest bardzo duże zużycie energii. Trzeba sprawdzić 
zużycie jakie było wcześniej, jak była tylko 1 szkoła na 2 zmiany. 
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Przewodnicząca: Poproszę o rachunek za 2 miesiące wakacji.
Wójt: W  kuchni  jest  masa  urządzeń  elektrycznych,  na  hali  sportowej  natomiast  oświetlenie 
i wentylacja. Trzeba byłoby chodzić za dziećmi, ponieważ one często nie gaszą światła w toaletach.  
W tej chwili trzeba byłoby montować dodatkowe urządzenia, np. czujniki ruchu. 
Radny Benon Szymanek: Miały być dostarczone mapki odnośnie lokalizacji wiatraków.
Wójt: Na razie ich nie ma. Pan się zobowiązał, ale jeszcze ich nie dostarczył.
Radna Danuta Sendal: Chciałabym, żeby zostały te lampy na Mrówczaku zrobione. 
Wójt: Są takie wnioski, które u nas leżą od 20 lat. Gdyby zebrać te wnioski, które wpłynęły a nie  
zostały zrealizowane to na pewno byłoby ich z 50. Nie mogę Pani tego obiecać, że zostanie to zrobione,  
dopóki nie będzie budżetu.
Radna Danuta Sendal: Ja bym chciała, żeby Pan Wójt wziął to pod rozwagę, bo u nas się nic nie robi.
Radny Edward Chamela: To nieprawda, a kto zrobił ten chodnik, to oświetlenie. Mój wniosek leży tu 
już 23 lata.
Wójt: Tam jest do zrobienia jedno duże zadanie – kanalizacja.
Radny Jan Sas: Chciałem zapytać o te drzewa w lasach gminnych.
Wójt: Będziemy to zlecać firmie.
Radna Katarzyna Wiecha: Chciałam zapytać o te 2 drzewa w Borze Zajacińskim.
Sekretarz: Nie ma jeszcze tej decyzji. Jak będzie zezwolenie to będziemy wycinać. Starostwo przesłało 
ten wniosek do Dyrekcji Ochrony Środowiska, która ma wydać opinię – negatywną bądź pozytywną.
Radny  Mariusz  Kluba: Chciałem  wrócić  do  punktu  dot.  Sukiennic,  który  został  wykreślony 
z porządku obrad ze względu na nieobecność Proboszcza. Czy my jako gmina możemy jakoś wpłynąć 
na Proboszcza? Czy mamy jakieś możliwości do zaoferowania jemu? Czy możemy zaproponować mu 
jakąś pomoc? Jest to nasza wizytówka. Jest to wizytówka naszego herbu.
Przewodnicząca: Ksiądz powie nam, że starał się i złożył wniosek do LEADERa, do Odnowy Wsi, ale  
to się nie kwalifikuje na dofinansowanie, ponieważ beneficjentem dla Sukiennic nie może być Kościół.
Radny Marek Zabawa:  Możemy zgłosić to do nadzoru budowlanego na podstawie Ustawy prawo 
budowlane.
Radny Janusz Leśniak: Może można by to zrobić z jakiegoś projektu unijnego?
Wójt: Wiecie o tym, że tam są dochody, a to nie jest zabytek, który stoi i jest tylko do oglądania, on  
pracuje na siebie od wielu lat. 
Sekretarz: Nie ma takiego programu unijnego. Parafia składała wniosek do Odnowy Wsi. Odnowa Wsi  
finansuje także obiekty, których właścicielem są Kościoły i związki wyznaniowe. Wszyscy zgadzamy 
się z jedną rzeczą, że ten obiekt trzeba ratować, to nie podlega dyskusji. Środków zewnętrznych jednak 
nie ma, z jednego powodu - nie jest to obiekt sakralny i nie jest to obiekt wpisany do rejestru zabytków.  
Jeśli chodzi o pierwszą część to chyba nigdy nie będzie to obiektem sakralnym, jeśli chodzi o drugą 
część to jest możliwość wpisania do Gminnej Ewidencji Zabytków na podstawie uchwały Rady Gminy.  
To jest prawnie możliwe. Wtedy gmina może pomagać przy renowacji zabytków. Proboszcz na następna  
komisje albo sesje przyjdzie. Przepraszał, że dziś nie może.
Radny Józef Chrzęstek: Są 2 duże psy przybłędy w naszym sołectwie – haski i wilczur.  
Wójt: Gmina ma obowiązek wyłapywania psów bezdomnych, ale jak już Państwo wiecie jest to koszt 
około 2 000,00 zł.
Radny Edward Chamela: Odnośnie  tych  psów to  trzeba  byłoby zapisywać,  czy  ci  wczasowicze, 
którzy przyjeżdżają z psami ich nie wypuszczają, bo to są wszystko psy wczasowiczów.

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

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                          mgr Henryka Kapuścik
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