
PROTOKÓŁ Nr XX.2012

z XX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
05 listopada 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń.

Czas trwania sesji: 13.00 – 17.35

W sesji uczestniczyło 15 Radnych (lista obecności w załączeniu).
Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń – Radna Henryka Kapuścik.

Ponadto w sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy                                                                 - Andrzej Kucharczyk
- Sekretarz Gminy                                                         - Bogusław Leszczyński
- Skarbnik Gminy                                                          - Ewa Kotarska
- Radca Prawny                                                             - Dariusz Kowalski
- dyr. GZOS                                                                    - Alina Piśniak
- dyr. GOPS                                                                    - Aneta Maj-Desperak
- dyr. Zespołu Szkół w Przystajni                              - Tadeusz Kmieć
- dyr. Szkoły Podst. w Borze Zajacińskim                 - Bogdan Paprotny
- dyr. GPP w Przystajni                                              - Jolanta Berg
- dyr. GPP w Kuźnicy Starej                                      - Jolanta Kotarska
- Sołtysi - według załączonej listy obecności

P o r z ą d e k   o b r a d :

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012.
8. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  (podinsp.  
A. Zabawa).

2) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (podinsp. A. Zabawa).

3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (podinsp. A. Kierat).
4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (podinsp. R. Kośny).
5) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (podinsp. A. Kierat).
6) ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży 

służbowych (podinsp. A. Mrozek).
7) ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla  członków  Ochotniczych  Straży  Pożarnych 

z terenu Gminy Przystajń uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Przystajń  (podinsp. A. Mrozek).

8) przekazania środków finansowych dla Policji (podinsp. G. Mika).
9) zgłoszenia kandydata Gminy Przystajń do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku 

(Sekretarz Gminy).
10) uchwalenia  Programu  Współpracy  Gminy  Przystajń  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz 

innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2013  rok  (podinsp.  
M. Okaj).
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11) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Przystajń na 2013 rok (podinsp. M. Okaj).

12) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok (podinsp. M. Okaj).
13) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok (Skarbnik Gminy).
14) rozpatrzenia wniosku Sołectwa Kuźnica Nowa o przeznaczeniu środków w ramach Funduszu 

Sołeckiego na rok 2013 (podinsp. R. Kośny).
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.

A d 2
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad – na sali obecnych jest 13 Radnych. 
Nieobecny Radny Waldemar Woźny i Radny Marek Zabawa. 

A d 3
Przewodnicząca przedstawiła Radnym propozycję porządku obrad. 

Dotarł Radny Waldemar Woźny i Radny Marek Zabawa.  

Przewodnicząca poinformowała,  że  w  punkcie  9  podpunkt  2,  czyli  projekt  uchwały  w  sprawie 
postanowienia  o  odbieraniu  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których  nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zostanie skierowany na wspólne posiedzenie  
komisji Rady Gminy Przystajń, ponieważ trzeba się zastanowić czy będziemy podejmować tę uchwałę. 
W związku z tym w punkcie 9 podpunkt 3 staje się podpunktem 2, podpunkt 4 staje się podpunktem 3,  
itd.  Poinformowała  również,  że  Skarbnik  Gminy  przygotowała autopoprawkę  do  projektu  uchwały 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok. Szczegółowo wprowadzenie autopoprawki  
omówi Skarbnik Gminy przy rozpatrywaniu projektu uchwały. Porządek obrad został przyjęty z tymi  
zmianami. 
Radny Edward Chamela zwrócił uwagę, że w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jest 
nieprawda, ponieważ w Zespole Szkół w Przystajni nie ma 3,5 etatu kucharki. 
Dyrektor GZOS: Ta informacja o stanie realizacji  zadań oświatowych dotyczy roku poprzedniego,  
czyli 2011/2012.
Przewodnicząca: Wątpliwości wyjaśnimy w punkcie 7. 

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).

A d 5
Wójt odczytał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym – stanowiące załącznik 
do protokołu.
Radny Jan Sas: Czy możemy dowiedzieć się czegoś więcej na temat tej umowy z firmą DELOITTE 
LEGAL?
Wójt: Jest przepis, który pozwala gminom starać się o zwrot podatku VAT. Dlatego podpisaliśmy tą  
umowę, żeby odzyskać ten podatek VAT. Jeśli firma robiąc analizę nie znajdzie takiej możliwości to nie 
będziemy nic płacić, a jeśli znajdzie to od wartości podatku gmina zapłaci firmie 30 %.
Radny Jan Sas: A ile lat do tyłu?
Skarbnik: Od 2008 roku.
Wójt: Częściowo  ten  podatek  VAT odzyskujemy,  ale  szukamy  jeszcze  jakichś  innych  możliwości  
w każdym miejscu gdzie można ten podatek odzyskać.
Skarbnik: Nie jest powiedziane, że firma coś wychwyci.
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Radny Marek Zabawa: Czy 30 % to nie jest lichwa? Jest to bardzo dużo.
Wójt: Na tę chwilę firma nie podejmie się tego, jeżeli byłoby mniej.
Radny Jan Sas: Jaka kwota byłaby rocznie z tego?
Skarbnik: W tej chwili trudno mówić o jakiejkolwiek kwocie. 
Radny Marek Jelonek: W sprawie mostu  na  Niwkach.  Ta droga jest  w tak  opłakanym stanie,  że 
samochody  nie są w stanie przejechać. Może Wójt mógłby jeszcze raz porozmawiać z Wójtem Gminy 
Ciasna?
Wójt: Porozmawiać mogę. Myśmy do tej pory zakupili materiał i zabudowali go na tej drodze, zlecili  
ekspertyzę techniczną mostu,  przycięli  krzewy i  gałęzie drzew, co było możliwe to zrobiliśmy.  Nie 
jesteśmy w stanie dzień po dniu, za każdym razem jak się pojawi jakaś dziura zawozić tam materiał,  
ponieważ  nasze  możliwości  są  ograniczone.  Pogoda  również  nie  sprzyja  tym drogom kamiennym. 
W grę wchodzi tam jeszcze kwestia wycięcia drzewa, ponieważ trzeba ustalić czyje to drzewo jest, czy 
nadleśnictwa, czy w pasie drogi. W pasie drogi składowane również było drewno i musimy ustalić czy 
uzyskamy jakąś pomoc z nadleśnictwa w sprawie naprawy tej drogi.  
Przewodnicząca: Proszę  o  uszanowanie  porządku  obrad  i  pytania  dotyczące  spraw  poruszanych 
w sprawozdaniu Wójta.
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz:  Panie Wójcie mówił Pan, że remont tego mostu 
ma być do końca listopada 2012 r. Słyszałam jednak, że nie mają środków i miałoby to być zrobione do  
kwietnia 2013 r.
Wójt: Ja bazuję na informacji jaką otrzymaliśmy na piśmie, to nie znaczy, że nie możemy ponownie  
wystąpić z zapytaniem.

Ad 6
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji - Radny Adam 
Biernacki. 
Przewodnicząca zapytała czy są jakieś uwagi i zapytania.
Radny Jan Sas: Mało precyzyjnie zostały ustalone dane dotyczące zatrudnienia.
Radny Adam Biernacki:  Do protokołu  została  dołączona  przez  Panią  Dyrektor  GZOS informacja 
- porównanie lat szkolnych i z niej to wynika. Można się z tą informacją zapoznać w Biurze Rady. 
Przyjęliśmy wyjaśnienia od Pani Dyrektor GZOS i wytłumaczyła nam, że na ogólną liczbę wpływa 
liczba zachorowań, urlopów na poratowanie zdrowia, urlopów macierzyńskich.
Radny Jan Sas: Brakło tutaj zapisu ilu nauczycieli jest na chorobowym, ilu na macierzyńskim. 
Przewodnicząca: Komisja  Rewizyjna  zleciła  we  wnioskach  zagospodarowanie  strychu 
w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Przystajni, ale jeżeli wiąże się to z kosztami finansowymi 
to na ten moment decyzja jeszcze nie zapadła, że tam mają być oddziały przedszkolne. 
Radny Adam Biernacki: Chodzi o wstępną koncepcję zagospodarowania, zajęcie stanowiska w tej 
sprawie. Czy przepisy higieniczno-sanitarne nie sprzeciwiają się temu, czy nie będzie potrzebna 
winda, czy są jakieś przeciwwskazania, żeby mogły się tam uczyć dzieci.

Ad 7
Przewodnicząca: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych została zgodnie z ustawą o systemie 
oświaty złożona do końca października w Biurze Rady po czym przekazana Radnym w celu zapoznania 
się z nią. Proszę Panią Dyr. GZOS o przedstawienie krótkiej informacji na temat stanu realizacji zadań 
oświatowych w Gminie Przystajń za rok szkolny 2011/2012.
Dyrektor GZOS przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych. (Informacja stanowi 
załącznik do protokołu.) Nauczycieli dyplomowanych mamy ponad 58 %, a nauczycieli mianowanych 
ponad  27  %.  Dzieci  nieprzyjętych  do  Gminnego  Przedszkola  Publicznego  w Przystajni  jest  27  ze  
względu na brak miejsc, chociaż część rodziców dopiero później zgłosiła się do przedszkola w celu  
przyjęcia ich dziecka, więc tych dzieci może być jeszcze więcej. 
Przewodnicząca podziękowała za przedstawienie informacji. 
Radny Adam Biernacki: Mam  pytanie odnośnie liczby dzieci szkolnych. Skąd wynika ta różnica, 
ponieważ w porównaniu lat szkolnych, które Pani Dyrektor przedłożyła Komisji Rewizyjnej były inne 
dane.
Dyrektor GZOS: Musiałabym to porównać. 
Radny Mariusz Kluba: Gimnazjum jak gdyby obniża loty.
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Radny Adam Biernacki: Szkoła podstawowa po raz drugi najgorsze miejsce w powiecie.  
Radny Jan Sas: Również  miałbym uwagę,  że  brakuje  tu  wniosków i  sugestii  w tej  informacji  co 
powinno się zmienić, żeby te wyniki poprawiały się. Z własnego doświadczenie twierdzę, że połowa 
winy jest ucznia, a połowa nauczyciela. Nauczycielom płaci się dużo, ponad 80 % mamy fachowców,  
a życie pokazuje, że tak nie jest. Jeszcze wrócę do tych kartkówek. Uczniowie powinni je przynosić do 
domu. Jest tylko Rada Rodziców, która o niczym nie decyduje, decyduje Rada Pedagogiczna, a powinna  
być Rada Szkoły, która jest najwyższą instytucją i wtedy pewne ustalenia musiałyby przechodzić przez  
Radę Szkoły, ale wiadomo, że Radzie Pedagogicznej jest  to na rękę, żeby tego nie było i  Dyrekcji  
również, ponieważ musieliby wyjaśniać niektóre rzeczy i tak to idzie. 
Dyrektor GZOS: W tej informacji zawarłam to co najważniejsze. Analizę i wnioski do dalszej pracy 
każda szkoła ma. Tego nie ma w sprawozdaniu, ale jest w szkole i ma być wdrożone.  
Dyrektor ZS w Przystajni: Prowadzi się analizy i z tych analiz wyciąga się wnioski do dalszej pracy. 
Uczniowie  nie  chcą  czytać  książek.  Wolą  przeczytać  streszczenie.  Dodatkowo uczniowie musieliby 
mieć więcej zadawane do domu, ale to byłoby zbyt duże obciążenie dla ucznia.
Przewodnicząca: Zamieszczone  w  informacji  osiągnięcia  uczniów  w  konkursach,  olimpiadach 
świadczą o tym, że mamy zdolne dzieci, ale to się nie przekłada na wyniki sprawdzianów i egzaminów.
Radny  Jan  Sas: Panie  Dyrektorze  niech  Pan  się  ustosunkuje  do  tego  co  ja  powiedziałem.  Jest 
tendencja,  żeby  w  ogóle  uczniom  nie  zadawać  do  domu,  ponieważ  uczeń  ma  wchłaniać  wiedzę  
w szkole. Słowa Pan nie powiedział na temat sposobu prowadzenia nauki. Okazuje się, że matematycy  
umieją z młodzieżą współpracować, bo to jest ta sama młodzież przecież i wyniki w poprzednich latach  
też były dobre, a z tymi innymi przedmiotami jakoś jest tak jak jest - ostatnie miejsce. 
Przewodnicząca: Jak się tworzy klasy, czy to jest losowo, czy po wynikach nauczania?
Dyrektor ZS w Przystajni: Do tej pory była presja rodziców, żeby klasy były takie jak przychodzą 
z przedszkola. Na chwilę obecną są klasy mieszane. 
Wójt: Jeszcze  gorszy  wynik  był  w  Borze  Zajacińskim  niż  w  Przystajni,  a  jest  tam  mniej  dzieci  
w klasach.
Przewodnicząca: Panie  Dyrektorze  jest  dokonana  analiza  po  sprawdzianie.  Wyniki  są  jakie  są.  
Nauczyciele w zespołach dokonują analizy, szukają przyczyn i co dalej? Czy są zespoły wyrównawcze?  
Kto to kontroluje?
Dyrektor ZS w Przystajni: Są zespoły wyrównawcze. O wiele więcej pracuje się z dziećmi, które tego 
potrzebują. 
Radny Adam Biernacki: Jak te programy unijne wpisują się w nasze potrzeby?
Dyrektor GZOS: Te potrzeby określiła szkoła. W Przystajni np. poza godzinami karcianymi nie było 
logopedii.  Ja  nie  brałam  w wyborze  tych  przedmiotów udziału,  dostałam  wykaz  potrzeb  i  pod  te 
potrzeby był składany wniosek. Efekty tego widać będzie dopiero później. 
Radny Adam Biernacki: Czy  byłaby możliwość  porównania  sprawdzianów dzieci  na  tle  powiatu 
w latach 2009/2010, czyli jak było 3 lata temu.
Dyrektor GZOS: Przygotuję to. Muszę tego porównania z innymi gminami odszukać. 
Radny Jan Sas:  W związku z  tym,  że  co  roku jest  gorzej  to  mam propozycje,  żeby na  następne 
spotkanie Panowie Dyrektorzy przygotowali konkretne rozwiązania co planują zrobić od zaraz, żeby ta  
sytuacja w przyszłym roku lepiej wyglądała. Ktoś kto chce nauczyć się języka obcego to musi iść na 
korepetycje.
Przewodnicząca: Nie  jest  to  sytuacja,  która  napawa  dumą.  Nie  jest  dobrze,  ponieważ  ten  stan 
utrzymuje się od dłuższego czasu. 
Radny Jan Sas: Zobowiązać Dyrekcje do przedstawienia tzw. planu naprawczego w punktach – 10, 
20 punktów, esencja na 1 lub 2 strony. 
Wójt: Pani  Dyrektor  GZOS  przygotowała  tę  informację  po  to,  żeby  przekazać  pewne  sentencje,  
wniosków naprawczych w tej informacji nie ma, ale wszystkiego jak sama powiedziała nie dało się  
zapisać.  Jeśli  Państwo widzą potrzebę przygotowania wniosków naprawczych,  takiego opracowania  
w punktach, to ja mogę zobowiązać Panią Dyrektor, żeby wspólnie z Dyrektorami przygotowała taki 
plan naprawczy. W tej chwili pracujemy nad budżetem, więc jest to czas trochę nieszczęśliwy do prac  
nad innymi elementami, więc myślę, że do końca roku tak plan naprawczy powstanie. 
Przewodnicząca:  Panie Wójcie takie plany naprawcze na pewno są opracowane już w szkołach, to 
tylko kwestia skrótowego ich przedstawienia.
Radny Marek Zabawa: Na podstawie tego sprawozdanie myśmy uznali, że warto byłoby zapoznać się 
z kierunkiem przypilnowania tej sytuacji jaka miała miejsce. 
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Radny Marek Jelonek: Chciałem zwrócić uwagę, że my w sierpniu mamy przygotowany taki plan 
naprawczy i jest on gotowy. Od września funkcjonuje.      
Radny Adam Biernacki: Panie Wójcie czy Pan widzi problem? Jeżeli tak to jakie są pomysły?
Wójt: Jeśli jest przedstawiana informacja o stanie realizacji zadań oświatowych i przedstawia ją Pani  
Dyrektor GZOS to jest to w imieniu organu i jeśli ta informacja jest niewystarczająca to powinna być 
odrzucona. W dyskusji były różne opinie na ten temat. W tej informacji są przedstawione analizy na  
temat  wyników jakie osiągnęły klasy i  jest  napisane m.in.,  że wyniki  są słabe,  bo np.  dziecko jest 
z rodziny patologicznej, że rodzice nie mają czasu z dzieckiem rozmawiać lub, że jeden rodzic pracuje  
za granicą i tylko jeden jest w domu i jest to tylko część opinii, a jest plan naprawczy i to oceńcie.
Radny Adam Biernacki: Dyrektor odpowiada za poziom dydaktyczny i Pan jako przełożony nad tym 
Dyrektorem też powinien tutaj pewne kryteria ustalać.
Wójt: W moim imieniu  jako  przełożonego  działa  Pani  Dyrektor  GZOS i  Wam ta  informacja  nie 
odpowiada, więc pytam, czy ta informacja jest niepełna, brakuje jakichś elementów?  
Przewodnicząca: Nam informacja odpowiada, ale nie pasuje nam to, że wyniki egzaminów są takie 
słabe. Chcielibyśmy być chociaż w środku, a nie na samym dole. 
Radny Jan Sas: Chcemy te wnioski usłyszeć, żeby spokojnie spać, że za rok będzie lepiej.
Wójt: Jeśli chcecie dodatkowych informacji to zostaną one przedstawione. Tylko w jakim czasie mają  
one zostać przedłożone.
Radny Jan Sas: Myślę, że miesiąc wystarczy skoro są przygotowane.
Radny Janusz Leśniak: Trzeba sprawdzić czy te wnioski naprawcze zostały zrealizowane, które są 
zawarte w arkuszu naprawczym.
Radny Mariusz Kluba: Dla mnie najbardziej wymownym sposobem oceny są nagrody Dyrektora. 
Skoro matematyka jest na takim fajnym poziomie to czy nagrody Dyrektora na Dzień Nauczyciela to 
były kity, czy te nagrody są odbiciem tych wyników?
Radny Jan Sas: Czy moglibyśmy się dowiedzieć kto otrzymał nagrody Dyrektora z podaniem jakiego 
przedmiotu nauczyciel uczy?
Radny Adam Biernacki: Proces dydaktyczny trwa 6 lat w przypadku szkół podstawowych i dlatego 
zapytałem o wyniki z roku 2009/2010. Trzeba zastanowić się czy jest problem i zastanówmy się jak go 
rozwiązać. 
Radny Mariusz Kluba: Od 3 lat poprawiły się niesamowicie warunki lokalowe, a jakoś nie ma odbicia  
w wynikach. 
Dyrektor GZOS: My tylko oceniamy tą ostatnią cyfrę jaką jest egzamin końcowy, która jest  daną  
statystyczną i my o niej nic nie wiemy. Może w środku w tej ocenie też coś się zmienia i szkoła wie, że  
uczniowie lepiej z czymś sobie radzą, a z czymś innym gorzej.
Radny Jan Sas: Jakie osoby dostały te nagrody?
Wójt:  Nagrody Wójta otrzymały: Jolanta Kotarska – Dyrektor GPP w Kuźnicy Starej; Jolanta Berg 
– Dyrektor GPP w Przystajni; Stefania Kuc z Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim; 
Mirosława Kozińska – j. angielski i Beata Bastrzyk – biologia z Zespołu Szkół w Przystajni.
Dyrektor GZOS: Jest to 20 % tych nagród. Resztą dysponuje Dyrektor. Nagrody Dyrektora otrzymali: 
w  Przystajni  3  nauczyciele  wychowania  fizycznego,  1  języka  angielskiego,  3  nauczycieli  zajęć  
indywidualnych, 1 matematyk, 2 polonistów, 1 języka niemieckiego, 1 chemii; w Borze Zajacińskim 
2 nauczycieli zajęć indywidualnych, 2 nauczanie zintegrowane, 1 matematyk.  
Przewodnicząca: Będąc w bibliotece w gimnazjum byłam zdziwiona, że jest  tam tak bardzo mało  
książek.
Radny Jan Sas: Dlatego można pomyśleć nad połączeniem tych dwóch bibliotek.   

Ad 8
Przewodnicząca przedstawiła informację w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników 
samorządowych. 
Poinformowała,  że wszystkie zobowiązane osoby (Radni,  Przewodnicząca Rady,  Wójt i  pracownicy  
samorządowi)  złożyły  oświadczenia  majątkowe  w  ustawowym  terminie  i  nie  stwierdzono 
nieprawidłowości w analizowanych oświadczeniach majątkowych. 
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Ad 9
Przewodnicząca  poinformowała,  że  wszystkie  projekty  były  omówione  na  wspólnym  posiedzeniu 
komisji Rady Gminy Przystajń odbytym w dniu 22 października 2012 r.

Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1) wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi 
(podinsp. A. Zabawa).

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poinformowała, że nie ma w tym projekcie nic o stawce, 
bo to będzie podejmowane w odrębnej uchwale. 
Sekretarz: Praktycznie wszystkie gminy robią to tą metodą, że wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi  stanowić  będzie  iloczyn  liczby  mieszkańców  zamieszkujących  daną 
nieruchomość oraz stawki ustalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Przystajń. 
Radny Jan Sas: Czy to dotyczy liczby mieszkańców zamieszkałych, czy zameldowanych?
Sekretarz: Dotyczy to mieszkańców zamieszkałych.
Radny Jan Sas: Jeśli ktoś przebywa za granicą, a przyjeżdża tylko raz w miesiącu to co wtedy?
Sekretarz:  Wtedy składa taką deklarację, że nie przebywa tutaj przez jakiś okres czasu i odwrotnie, 
jeżeli ktoś jest zameldowany na stałe np. na Śląsku, a tutaj przebywa ileś miesięcy to ma obowiązek to  
u nas zgłosić i złożyć stosowną deklarację.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XX.141.2012 w sprawie:  wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  większością głosów (12 Radnych za, 1 Radny 
przeciw, 2 Radnych wstrzymało się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
Za głosowali Radni: A. Biernacki, J. Chrzęstek, M. Jelonek, H. Kapuścik, M. Kwaśny, J. Leśniak, J. Sas,  
D. Sendal, B. Szymanek, A. Tomziński, K. Wiecha, M. Zabawa.
Przeciw głosował Radny: M. Kluba.
Wstrzymał się od głosu: E. Chamela, W. Woźny.

2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (podinsp. A. Kierat).

Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały,  poinformowała,  że  stawki  podatku  od  nieruchomości 
podnosi się wskaźnikiem wzrostu o 4 %, po czym zarządziła głosowanie. 

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XX.142.2012 w sprawie: określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości  jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie 
ręki.

3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (podinsp. R. Kośny).

Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały,  poinformowała,  że  stawki  podatku  od  środków 
transportowych również podnosi się wskaźnikiem wzrostu o 4 %, po czym zarządziła głosowanie. 

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XX.143.2012 w sprawie: określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych jednogłośnie (15 Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki.

4) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (podinsp. A. Kierat).

Przewodnicząca  odczytała projekt uchwały, poinformowała, że decyzją Rady Gminy Przystajń było 
obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 42,00 zł za 1 dt.
Podinspektor Aleksandra Kierat: Śląska Izba Rolnicza nie wnosi  uwag do projektu na obniżenie 
średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 42,00 zł za 1 dt. 
Radny Marek Jelonek: W ramach wyjaśnienia jest to 5 % podwyżka.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie. 
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Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  XX.144.2012  w  sprawie:  obniżenia  średniej  ceny 
skupu  żyta  do  celów  wymiaru  podatku  rolnego  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,  M.  Jelonek,  H.  Kapuścik,  M.  Kluba,  
M. Kwaśny, J. Sas, D. Sendal, B. Szymanek, A. Tomziński, K. Wiecha, W. Woźny, M. Zabawa.
Wstrzymał się od głosu: J. Leśniak.

5) ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży 
służbowych (podinsp. A. Mrozek).

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie. 

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XX.145.2012 w sprawie: ustanowienia zasad na jakich 
sołtysowi  będzie  przysługiwała  dieta  oraz  zwrot  kosztów  podróży  służbowych jednogłośnie 
(15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

6) ustalenia  wysokości  ekwiwalentu pieniężnego dla  członków Ochotniczych Straży  Pożarnych 
z terenu Gminy Przystajń uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Przystajń  (podinsp. A. Mrozek).

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Sekretarz stwierdził, że w projekcie powinien znaleźć się dopisek, że uchwała wchodzi w życie po 
upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego  z  mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.
Przewodnicząca ponownie  odczytała  projekt  uchwały  z  wprowadzoną zmianą,  po czym zarządziła 
głosowanie. 

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  XX.146.2012  w  sprawie:  ustalenia  wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń 
uczestniczących  w  działaniu  ratowniczym  lub  szkoleniu  pożarniczym  organizowanym  przez 
Państwową Straż Pożarną lub Gminę Przystajń jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym 
przez podniesienie ręki.

7) przekazania środków finansowych dla Policji (podinsp. G. Mika).

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie. 

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  XX.147.2012  w  sprawie:  przekazania  środków 
finansowych dla Policji jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

8) zgłoszenia kandydata Gminy Przystajń do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku 
(Sekretarz Gminy).

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie. 

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XX.148.2012 w sprawie: zgłoszenia kandydata Gminy 
Przystajń do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku jednogłośnie (15 Radnych za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

9) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok (podinsp.  
M. Okaj).

Przewodnicząca  odczytała projekt uchwały, poinformowała, że projekt tej uchwały jest podobny do 
uchwały z roku poprzedniego, zmienia się jedynie wysokość środków finansowych przeznaczonych na 
realizację tego Programu w 2013 r. i wynosi ona 40 000,00 zł, po czym zarządziła głosowanie. 
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Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  XX.149.2012  w  sprawie:  uchwalenia  Programu 
Współpracy  Gminy  Przystajń  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami 
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2013  rok jednogłośnie  (15  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

10) przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 
Gminy Przystajń na 2013 rok (podinsp. M. Okaj).

Przewodnicząca  odczytała projekt uchwały, poinformowała, że projekt tej uchwały jest podobny do 
tego co w roku poprzednim, zmienia się jedynie wysokość wydatków na realizację zadań programu  
w 2013 r. i wynosi ona 90 000,00 zł, po czym zarządziła głosowanie. 

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  XX.150.2012  w  sprawie:  przyjęcia  Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2013 rok 
jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

11) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok (podinsp. M. Okaj).

Przewodnicząca  odczytała projekt uchwały, poinformowała, że projekt tej uchwały jest podobny do 
tego co w roku poprzednim, zmienia się jedynie wysokość wydatków na realizację zadań programu  
w 2013 r. i wynosi ona 3 000,00 zł, po czym zarządziła głosowanie. 

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  XX.151.2012  w  sprawie:  przyjęcia  Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu 
jawnym przez podniesienie ręki.

Radny Mieczysław Kwaśny zwolnił się.

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

Przewodnicząca  poprosiła  Skarbnik  Gminy  o  przedstawienie  autopoprawki  do  projektu  uchwały 
w sprawie zmian w budżecie.
Skarbnik: Pod koniec października otrzymaliśmy dotację i w związku z tym trzeba było wprowadzić tę 
autopoprawkę do projektu uchwały. Nie można było tego zrobić wcześniej. 
Podczas  analizy  tego  projektu  uchwały  Skarbnik  Gminy  zauważyła,  że  znalazł  się  w  niej  błąd 
i wprowadziła autokorektę do autopoprawki projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Przewodnicząca  odczytała projekt uchwały po dokonaniu w nim zmian przez Skarbnika Gminy, po 
czym zarządziła głosowanie. 

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XX.152.2012 w sprawie:  zmian w budżecie Gminy 
Przystajń na 2012 rok większością  głosów (11 Radnych za,  3  Radnych wstrzymało się  od głosu) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
Za głosowali Radni: A. Biernacki, M. Jelonek,  H. Kapuścik, M. Kluba,  J. Leśniak,  J. Sas,  D. Sendal,  
A. Tomziński, K. Wiecha, W. Woźny, M. Zabawa.
Wstrzymał się od głosu: E. Chamela, J. Chrzęstek, B. Szymanek.

13) rozpatrzenia wniosku Sołectwa Kuźnica Nowa o przeznaczeniu środków w ramach Funduszu 
Sołeckiego na rok 2013 (podinsp. R. Kośny).

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Radny Jan Sas: Nie zgadzam się z tym co jest ujęte w protokole z komisji z dnia 22 października 
2012 r. Jeśli pieniądze są wykorzystane zgodnie to można byłoby uzyskać 30 % zwrotu z Funduszu  
Sołeckiego. Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem Wójta, że na Kuźnicy Nowej otwarcie oddziału jest  
10-krotnie droższe niż w Przystajni. Nie zgadzam się również ze stwierdzeniem Pani Dyrektor GZOS,  
że trzeba byłoby tyle pieniędzy przeznaczyć na ten cel. Dlaczego koszty uruchomienie tego Oddziału 
Przedszkola w Kuźnicy Nowej są zawyżone? Koszty zatrudnienia Pani przedszkolanki są takie same 
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w obu oddziałach. Proszę Radnych o niepodejmowanie tej uchwały. Wójt dwa lata temu powiedział, że  
jak będą dzieci to oddział zostanie uruchomiony. Zespół Koniczynki również miałby gdzie się spotykać.  
Jest program rządowy, czy też ma być, że mają być środki na przedszkola i można by je pozyskać.  
W Przystajni został złożony wniosek, na Kuźnicę Nową niestety nie został już złożony.
Radny Adam Biernacki: Wniosek formalny. Prosiłbym o zamknięcie liczby mówców i ograniczenie 
czasu wystąpień do 3 minut. 
Radny Jan Sas: Nie można ograniczać wystąpień mieszkańcom.
Radny Adam Biernacki: Cofam wniosek formalny.
Wójt: Zostało  zrobione  porównanie  pomiędzy  Przystajnią,  a  Kuźnicą  Nową.  Uruchomienie  tego 
oddziału w Przystajni wynosiłoby około 3000,00 zł,  a  kwota remontu w Kuźnicy Nowej wychodzi 
37000,00 zł, pomijając różnicę w wydatkach osobowych, które są porównywalne. W Kuźnicy Nowej  
trzeba byłoby ponieść następujące wydatki remontowe: zakup i montaż pieca, wymiana instalacji CO,  
malowanie sal  i  korytarza,  bieżące  naprawy,  remont  schodów wejściowych i  remont  dachu.  Kwota 
uruchomienia oddziału z wydatkami osobowymi w Przystajni byłaby 59700,00 zł, a w Kuźnicy Nowej  
106200,00 zł. Różnica uruchomienia oddziału w Kuźnicy Nowej i w Przystajni jest. 
Radny  Jan  Sas:  Co  do  schodów  jest  proste  rozwiązanie,  nie  trzeba  wydać  ani  złotówki,  trzeba 
przywieźć 5, czy 10 przyczep żwiru i zasypać to na zero. U nas ludzie są nauczeni pracować społecznie,  
więc  przyczepę drewna co  roku przywiozą  za  darmo i  nie  będzie  problemu.  Panie  Wójcie  nie  po  
gospodarsku Pan te koszty przedstawił. 
Wójt: Ponownie przytoczyłem te koszty, te wydatki, przy czym stwierdziłem, że jeśli one są nawet  
zawyżone, bo tak twierdziłem, że mogą być zawyżone, bo nikt nie trafi idealnie co do tych wydatków, 
to i tak różnica jest.
Radny Jan Sas: Chciałem jeszcze dodać, że tam sprzątaczka wystarczy na pół etatu, natomiast palacz 
może być zatrudniony za 500,00 zł miesięcznie na umowę o dzieło, za zimę 3000,00 zł. Koszty można  
zminimalizować  do  minimum.  Niech  Wójt  sięgnie  w dokumenty  jak  było  przedszkole  w  Kuźnicy  
Nowej to koszt utrzymania dziecka był najniższy w porównaniu z resztą oddziałów.
Wójt: Można  porównywać  oddziały  5  godzinne,  a  nie  oddziały  gdzie  dziecko  jest  na  6,  8,  czy 
9 godzin.
Radny Marek Jelonek: My zajmujemy się uchwałą, która mówi o Funduszu Sołeckim. Na komisji  
było  przedstawione,  że  to  przekroczy wartość  Funduszu Sołeckiego.  Dziś  mamy to  ustalić,  czy  to  
przekracza  wartość,  czy też nie.  Problem jest  natomiast  w tym czy otwieramy Oddział  w Kuźnicy 
Nowej, czy w Przystajni. My na chwilę obecną mamy zająć się tylko Funduszem Sołeckim.
Mieszkaniec Kuźnicy Nowej: Temat pieca był głównym tematem przedstawionym przez Wójta na 
Zebraniu Wiejskim, o innych remontach nie było mowy. My jako mieszkańcy wsi znaleźliśmy pieniądze 
na ten piec. 
Wójt: To  jest  nieprawda,  że  mówiłem tylko  o  piecu.  Mówiłem,  że  to  jest  główny element,  ale  są 
również inne wydatki.
Przewodnicząca: Czy wszystkie dzieci z Kuźnicy Nowej i Antonowa zostały przyjęte do przedszkoli  
na terenie gminy?
Mieszkanka Kuźnicy Nowej: Nie wszystkie dzieci zostały przyjęte.
Przewodnicząca: Czyli jest podobna sytuacja jak w Przystajni, ponieważ część dzieci z Przystajni też 
nie została przyjęta.  Przyznaję,  że byłam jedną z tych osób, która zdecydowała o zawieszeniu tego 
oddziału, gdyż było bardzo mało chętnych dzieci.
Radny Jan Sas: Między dzieckiem, które chodzi do przedszkola, a takim, które nie chodzi to widać  
różnicę w ich zachowaniu. W szkole trzeba było zatrudnić 2 osoby więcej, żeby zatrudnić czyjąś córkę. 
Przewodnicząca: Ile jest dzieci przyjętych z Kuźnicy Nowej i z Antonowa?
Dyrektor  GZOS: 5  dzieci  chodzi  do  przedszkola  w  Przystajni,  2  dzieci  chodzi  do  przedszkola  
w Podłężu Szlacheckim. Na przyszły rok szkolny zapowiada się 15 dzieci.  
Mieszkaniec Kuźnicy Nowej: O ten budynek trzeba dbać. Antonów też mógłby swój Fundusz Sołecki 
przeznaczyć na ten oddział. 
Radny Jan Sas:  W następnym roku Fundusz Sołecki można byłoby przeznaczyć na ocieplenie tego 
budynku.
Przewodnicząca: Panie Kośny dlaczego taki projekt uchwały się w ogóle pojawił?
Podinspektor Rafał Kośny: Były dwa wnioski odrzucone – wniosek z Brzezin i z Kuźnicy Nowej. 
Wniosek z Brzezin został pozytywnie zaopiniowany, ponieważ Rada Gminy Przystajń wyraziła na to  
zgodę,  natomiast  zakup  pieca  jest  przesłanką  do  tego,  że  trzeba  uruchomić  Oddział  Przedszkola  
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w Kuźnicy Nowej. Jeżeli oddział nie zostanie uruchomiany, to zakup pieca mija się z celem, a za tą 
kwotę nie uruchomi się tego oddziału.
Radny Jan Sas: Rok przed zamknięciem przedszkola były wymienione okna i drzwi w tym budynku 
(4 czy 5 lat temu). Ten budynek ma być ostoją kultury na tej wsi. Był kiedyś temat zamknięcia szkół 
podstawowych. Szkoły pozamykano, a dzieci przez 10 lat się „gniotły”. Teraz okazuje się, że niektórzy 
są przeciwni, że to gimnazjum zostało wybudowane. W edukacje trzeba troszkę zainwestować.
Wójt: Jeśli  chodzi  o  utrzymanie  szkół  to  nas  ekonomia  do  tego  zmusiła,  że  musieliśmy zamknąć 
niektóre placówki. To co jest dzisiaj to możemy się tym pochwalić, bo jest się czym pochwalić, a tego  
byśmy na pewno nie osiągnęli przy 7 placówkach.
Mieszkanka Kuźnicy Nowej: Czy Pani Dyrektor była tam zobaczyć?
Dyrektor GZOS: Była Pani Dyrektor Jolanta Berg z instalatorem pieca. Ja osobiście nie byłam.
Radny Marek Zabawa: Państwo patrzycie ze swojego punktu widzenia, że chcecie mieć wygodę i ja  
to  rozumiem.  Dzisiaj  rozpatrujemy  kwestie  waszego  Funduszu  Sołeckiego.  My  nie  rozmawiamy 
o utworzeniu na nowo oddziału. Są to pieniądze gminne i mamy tylko ustalić to czy odrzucamy ten 
wniosek czy też nie.
Przewodnicząca: Moim zdaniem dlatego się to tak szeroko omawia, ponieważ te dzisiejsze decyzje 
będą owocowały na przyszłość. 
Radny Marek Zabawa: Dlaczego Pan Wójt nie powie w tej  chwili  tyle,  że te  pieniądze,  które są 
pieniędzmi  sołeckimi  może  starczą  na  piec,  ale  kiedy  będą  pieniądze  na  to,  żeby  uruchomić  to  
przedszkole i czy będą. O tym Pan nic nie mówi. Niech Pan powie, że środki są takie jakie są i nie ma  
innych środków.
Wójt: Dla Pana to informacja, że te pieniądze nie wystarczą na uruchomienie oddziału i to powinno  
wystarczyć.
Radny Marek Zabawa: Dla mnie wystarcza.
Wójt: I o tym właśnie mówiłem. Jeśli nie mamy zamiaru uruchamiać oddziału to po co dawać nadzieję 
tym ludziom. Lepiej im od razu mówić, że nie. 
Radny  Marek Jelonek:  Czy  tą  uchwałą  Rady  Gminy  Przystajń  chce  Pan  Wójt  zamknąć  Oddział 
Przedszkola w Kuźnicy Nowej? Jeśli Fundusz Sołecki daje na piec pieniądze to można go kupić. Myślę,  
że Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury też się tam wybierze i to obejrzy. 
Radny Marek Zabawa: Zakup pieca nie powoduje rozwiązania Państwa problemu, ponieważ nie daje 
gwarancji uruchomienia oddziału. 
Mieszkaniec Kuźnicy Nowej: Odrzucając ten wniosek wiemy, że ten oddział nie zostanie otwarty. 
Przed zawieszeniem tego przedszkola były wymienione okna, drzwi i wyremontowane łazienki.
Przewodnicząca: Wniosek został negatywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych 
Rady Gminy Przystajń i dlatego dziś jest poddany pod głosowanie jako projekt uchwały.
Wójt: Proszę  nie  zawężać  tematu.  Był  jeszcze  jeden  argument  przedstawiany.  W  grę  wchodzi  
uruchomienie jednego lub dwóch oddziałów, przy czym jeden w Przystajni, a drugi w Kuźnicy Nowej. 
Przewodnicząca ponownie przeczytała projekt uchwały i zapytała kto jest za przyjęciem tej uchwały. 
Uchwała  brzmi  jednoznacznie,  czyli  odrzuca  się  wniosek  Sołectwa Kuźnica  Nowa o przeznaczeniu 
środków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kuźnica Nowa na rok 2013, na zadanie: „Wymiana 
pieca CO na 2,5KW węglowy, drobne remonty i doposażenie przedszkola w Przystajni, oddział Kuźnica 
Nowa”.
Radna Katarzyna Wiecha: Rozmawialiśmy o tym, że kwota, która jest ujęta w tym projekcie uchwały 
nie wystarczy na to zadanie.  
Sekretarz: Tylko czy to jest zadanie – wymiana pieca? Zadaniem jest coś innego. 
Radna  Katarzyna  Wiecha: Rozmawialiśmy  o  wniosku  Brzezin  i  Kuźnicy  Nowej.  Czy  kwota 
zabezpieczona w Funduszu Sołeckim jest wystarczająca na to zadanie, bo jeżeli nie to rozmawiamy 
o  tym,  że  musimy  do  tego  coś  dołożyć,  a  jeżeli  jest  wystarczająca  to  nie  powinniśmy  w  ogóle 
podejmować tego tematu?
Radny Jan Sas: Rozmawiałem z hydraulikiem i te pieniądze na to wystarczą.
Sołtys Kuźnicy Nowej Krzysztof Zawierucha: Na wymianę pieca wystarczają te pieniądze.
Radny Marek Zabawa: Czy za te pieniądze jest Pan w stanie uruchomić ten piec?
Sołtys Kuźnicy Nowej Krzysztof Zawierucha: Tak jestem w stanie ten piec wymienić.
Sołtys  Przystajni  Dariusz  Kulej: Jeżeli  wniosek  jest  na  wymianę  pieca  CO to  co  nas  interesuje 
wymiana instalacji CO skoro nie ma tam mowy o wymianie tej instalacji. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie. 
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Rada Gminy Przystajń nie podjęła uchwały w sprawie:  rozpatrzenia wniosku Sołectwa Kuźnica 
Nowa o przeznaczeniu środków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2013.  Głosowanie jawne 
przez podniesienie ręki przedstawiało się następująco (3 Radnych za, 6 Radnych przeciw, 4 Radnych  
wstrzymało się od głosu, 1 Radny nie głosował).
Za głosowali Radni: A. Biernacki, J. Leśniak, M. Zabawa.
Przeciw głosowali Radni: E. Chamela, J. Chrzęstek, M. Jelonek, H. Kapuścik, J. Sas, B. Szymanek.
Wstrzymał się od głosu: D. Sendal, A. Tomziński, K. Wiecha, W. Woźny.
Nie głosował: M. Kluba.

Ad 10 i Ad 11
Przewodnicząca przeczytała  pisma  otrzymane  z  Ministerstwa  Administracji  i  Cyfryzacji  dot. 
pozytywnego zaopiniowania przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych zmiany 
rodzaju miejscowości Bagna, przysiółek wsi Przystajń na Bagna, wieś i zmiany rodzaju miejscowości  
Michalinów,  przysiółek  wsi  Przystajń  na  Michalinów,  wieś.  Przedmiotowe  zmiany  znalazły  się  
w projekcie  rozporządzenia  Ministra  AiC z  terminem wejścia  w życie  z  dniem 1 stycznia  2013 r.  
Przeczytała również opinię Wójta Gminy Przystajń w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu 
uchwały w sprawie wspierania rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń złożonego przez  
grupę obywateli. Nie ma jeszcze opinii Radcy Prawnego odnośnie tego projektu uchwały.
Radny Marek Jelonek: W związku  z  kończącym się  remontem mostu  mam pytanie:  Jak  zostaną 
naprawione drogi w miejscowości Ługi-Radły? Czy te drogi zostaną naprawione przed zimą, czy po 
zimie?
Wójt: Jeżeli droga jest tak wybita jak Pan mówi, że nie da się przejechać to ją naprawimy, ale jest to 
droga dojazdowa do pól i jakiegoś specjalnego działania nie będzie z naszej strony.
Radny Józef Chrzęstek: Czy nie możemy wrócić do metody użycia równiarki?
Wójt: Nie o tej porze, bo to nic nie da, tylko zgarnie błoto i będą te same dziury. Robota równiarką jest  
wtedy skuteczna jeśli drogi są suche i twarde, bo jeśli jest rozmiękczone podłoże to na chwile obecną ta  
robota nic nie daje. 
Radny Marek Jelonek: Na Kamińsku też jest taka wyrwa, że samochody nie mogą przejechać.
Wójt: Podkreślam, że my dróg nie swoich nie będziemy naprawiać, a jest to na drodze powiatowej.
Radny Marek Jelonek: Należałoby skierować kolejne pismo w tej sprawie. 
Wójt: Sam Pan usłyszał, że Wójt Gminy Ciasna nie będzie naprawiał tej drogi, ponieważ swoje drogi 
zrobił i środków na ten cel nie ma. 
Sołtys Przystajni Dariusz Kulej:  03.07.2012 r. było gradobicie i do tej pory nie dostaliśmy opinii. 
Rozmawiałem dzisiaj z Panią Małgorzatą Drynda i nie wiadomo czy chociaż za pół roku otrzymamy 
taką opinie. 
Radny Jan Sas: Jutro  spróbuję  nadać  sprawie  bieg  poprzez  Zarząd  Śląskiej  Izby  Rolniczej,  żeby 
zadziałał, a jaka będzie odpowiedź to nie wiem.
Sołtys Przystajni Dariusz Kulej:  Prawdopodobnie Katowice nie otrzymały zgody z Ministerstwa na 
wydawanie opinii. 
Radny Jan Sas: Czy na ulicy Szkolnej w Przystajni nie można by wykosić rowów, bo tam są metrowe 
ziela, które rozsiewają się po polach. 
Wójt: Jako usługa nieodpłatna to nie ma takiej możliwości. Nie wiem czy jest nas w tej chwili stać. My  
w ciągu roku planujemy tylko jedno koszenie. Musiałbym planować w budżecie dużo większe środki na  
utrzymanie dróg. 
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz: Nie za bardzo zrozumiałam odpowiedzi odnośnie 
tego mostu, a dla mnie jest to bardzo ważny odcinek drogi. Teraz słyszę, że ta droga jest nieprzejezdna. 
Czy Pan ma jakąś wiedzę co naprawdę się dzieje? Słyszałam, że w kwietniu będzie to zrobione.
Wójt: Ja  sobie  to  zapisałem.  Miesiąc  temu pisałem i  dzwoniłem.  Myślę,  że  co  miesiąc  zapytanie 
wystarczy. Tak naprawdę to Starostwo Powiatowe w Lublińcu powinno nas o tym informować, ale tego 
nie robi.
Radny Marek Zabawa:  Bardzo proszę,  żeby rów w Dąbrowie został  zniwelowany.  Prosiłbym też 
o zniwelowanie tego nadmiaru kamieni na Kamińsku tam gdzie jest ta studzienka.
Radny  Edward  Chamela: Może  na  następną  sesje  trzeba  byłoby  zaprosić  Starostę  Kłobuckiego, 
Dyrektora  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Kłobucku  i  Dyrektora  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej 
w  Kłobucku.  Dyrektora  ZOZ  po  to,  żeby  dowiedzieć  się  coś  więcej  na  temat  ośrodka  zdrowia 
w Przystajni. 
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Przewodnicząca: Ośrodek będzie robiony w przyszłym roku. Będzie robiona termomodernizacja. 

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

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                          mgr Henryka Kapuścik
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