
PROTOKÓŁ Nr XXI.2012

z XXI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
03 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 13.00 – 15.45

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
- dyr. GZOS                                                                   - Alina Piśniak
- dyr. GOPS                                                                   - Aneta Maj-Desperak
- dyr. GOKSiR                                                               - Małgorzata Izydorczyk
- 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Analiza  stanu  dróg  powiatowych  na  terenie  Gminy Przystajń (Dyr. Powiatowego Zarządu 

Dróg T. Pułka, przedstawiciele Zarządu Powiatu Kłobuckiego).
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, 
nauczycielom  pełniącym  inne  stanowiska  kierownicze  w  tych  placówkach  oraz 
nauczycielom,  którzy  obowiązki  pełnią  w  zastępstwie  nauczyciela,  któremu  powierzono 
stanowisko kierownicze w Gminie Przystajń (Dyr. GZOS).

2) zmiany uchwały Nr XX.143.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (podinsp. R. Kośny).

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

Gminy).
8. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych.
9.   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  Dyrektora  Powiatowego Zarządu Dróg 
w Kłobucku Pana Tadeusza Pułkę i Radnego Powiatowego Pana Jerzego Kiepurę.

A d 2
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad – na sali obecnych jest 14 Radnych. 
Nieobecny Radny Andrzej Tomziński.
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A d 3
Przewodnicząca przedstawiła Radnym propozycję porządku obrad.  Poinformowała, że  Skarbnik 
Gminy przygotowała autopoprawkę  do projektu  uchwały w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy 
Przystajń  na  2012  rok  i  autopoprawkę  do  projektu  uchwały  w  sprawie zmiany  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.  Został przygotowany również projekt 
uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni, który zostanie 
wprowadzony w punkcie 7. Rozpatrzenie projektów uchwał jako podpunkt 5. 
Porządek obrad z wprowadzonymi zmianami przyjęto jednogłośnie (14 Radnych za).

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 (14 Radnych za).

Dotarł Radny Andrzej Tomziński.

A d 5
Wójt odczytał  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym  –  stanowiące 
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca  zapytała  czy są jakieś  uwagi  i  zapytania  do sprawozdania  Wójta.  W związku 
z brakiem uwag i zapytań przeszliśmy do punktu kolejnego.

Ad 6
Analiza  stanu  dróg  powiatowych  na  terenie  Gminy Przystajń.
Przewodnicząca: Jakie  są  zamierzenia,  plany odnośnie  dróg powiatowych,  które  są  na terenie 
Gminy Przystajń?
Dyrektor PZD: W ubiegłym roku zakończyliśmy 6 projektów, które zostały w całości wykonane. 
Na terenie Gminy Przystajń był zrobiony 1 odcinek o długości 5250 m. Tym programem nie została 
objęta  tylko  jedna  gmina,  była  to  Gmina  Miedźno.  2012  rok  jest  rokiem gorszym,  bo  to  jest 
zakończenie tych naszych planów. Był złożony jeden wniosek na schetynówkę, ale nie udało nam 
się dostać dofinansowania. W tym roku ten wniosek ponownie został złożony, dotyczy to Gminy 
Popów, która będzie również dokładała  swój wkład własny,  jeżeli  ta  droga będzie robiona.  Na 
przyszły rok powiat nie założył żadnych inwestycji, ponieważ jest okres oddechu, ale o drogach się  
bardzo mało  mówi.  Jest  niewielka  szansa na  małe  odcinki  dróg -  wpisuje  nam się  tutaj  jeden 
odcinek od Kłobucka do Mokrej – 12 km, ale sami nie wiemy jaki będzie finał tych rozmów i jakie 
będą  na  to  środki.  Wiodącą  gminą  jest  Gmina  Krzepice,  która  corocznie  buduje  najwięcej 
chodników. Na przyszły rok nie przewidujemy większych robót, przewidujemy jedynie remonty 
pozimowe. 
Radny Marek Jelonek: Ługi-Radły ul.  Kościelna  i  ul.  Szkolna  –  pobocza,  krzaki  obok Pana 
Chrzęstka są też bardzo duże. Czy przed zimą, czy po zimie Państwo łatają drogi?
Dyrektor  PZD:  Na  dzień  dzisiejszy  mam  tylko  środki  na  zimę  i  naprawy  pozimowe  dróg. 
Wszystkie inne prace są wstrzymane. Póki co nie ma żadnych robót typu przepust, ścinka, wycinka 
i inne rzeczy. Finanse powiatu nie są za bogate. Dziury łatamy przez cały rok jeżeli faktycznie 
gdzieś  są.  Mamy resztki  masy  na  zimno,  żeby  zachować  przejezdność.  Jest  taka  sytuacja,  że 
musimy ją  jakoś  przetrwać.  W ostatnich  5  latach  na  terenie  powiatu  zostało  przebudowanych 
100 km dróg. Jest to naprawdę bardzo dużo. Miałem ostatnio kontrole NIK i na terenie Kamińska 
do końca marca zobowiązaliśmy się przed NIK, że krzaki na rowie powycinamy. 
Radny Marek Jelonek: Tam nie ma problemu z właścicielami. Od 6 lat zwracam uwagę, że nam 
tam drogę zasypuje. Krzaki mają tam średnice nawet 10 cm.
Dyrektor PZD: Jeżeli są chętni to mogą to ściąć. Przeprowadzimy tam rozmowę i dowiemy się jak 
sprawa wygląda. Mamy takie przypadki, że sami mieszkańcy wycinają krzaki. Mamy tylko trzech 
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ludzi i nie jesteśmy w stanie sami tego wszystkiego wykonać i dlatego bardzo chętnie byśmy z tego 
skorzystali gdyby ktoś chciał to wyciąć. 
Radny  Józef  Chrzęstek: Jest  wybudowana  droga  z  dotacją  unijną  na  Borze  Zajacińskim 
ul. Węzina, ale nie ma tam żadnego przepustu. Jak była ulewa to ludzie się tam „topili”. Jeżeli nic 
tam nie zostanie zrobione to jedynie co można zrobić to sprowadzić telewizję.  
Dyrektor PZD:  My to sprawdzimy i  na pewno coś tam zaradzimy.  Uważam, że tam gdzie są 
potrzebne przepusty to powinny być. 
Radny Marek Zabawa: Jeśli Pan w przyszłym roku nic nie robi to co robią Pana ludzie? Powiat 
do niczego nam nie jest potrzebny. 
Dyrektor PZD: Moi ludzie nie robią inwestycji. Każda praca wymaga nakładów finansowych.
Radny Marek Zabawa: Czy na wypłatę ma Pan środki?
Dyrektor PZD: Pan dietę również dostaje.
Radny Marek Zabawa: Na Kamińsku mieszkają ludzie i oni też chcieliby mieć drogę.  
Dyrektor  PZD:  W  Powiatowym  Zarządzie  Dróg  pracuje  27  osób,  7  osób  tylko  pracuje 
w administracji.  Jeżeli  mam na utrzymanie zimowe to nie wydam na coś innego. Swój budżet  
złożyłem na Zarząd Powiatu i dostałem tylko 60 % tego o co wnioskowałem. 
Radna Danuta  Sendal:  Nasza  gmina  jest  zadłużona  i  w takim razie  jeżeli  gmina  nie  dołoży 
środków to droga nie zostanie nigdy zrobiona? Składałam wniosek, żeby zrobić drogę Mrówczak 
- Kostrzyna i z tego co Pan mówi to nie mogę na nic liczyć. 
Dyrektor  PZD:  Najlepiej  byłoby,  żebyśmy  co  roku  dostawali  pieniądze  na  nakładki.  My 
utrzymujemy 400 km dróg powiatowych w tyle osób.
Radna Danuta Sendal: Latem trawa była pod brodę i nie miał kto jej skosić. Musiałam 3 – 4 razy 
tam chodzić i się prosić o jej skoszenie.
Radny Adam Biernacki: O jaki budżet Pan wnioskował?
Dyrektor  PZD:  Wnioskowałem  o  około  3 500 000,00  zł,  dostałem  2 100 000,00  zł.  Chcąc 
porządnie zrobić remonty pozimowe musiałbym mieć w granicach 600 000,00 zł, żeby nie było 
dziur i żeby drogi trochę odremontować.
Radny Adam Biernacki: Jaka kwota to działalność bieżąca?
Dyrektor PZD: Działalność bieżąca to 900 000,00 zł, tyle jest przeznaczone na płace.
Radny  Adam  Biernacki: Czy  protokół  NIK  będzie  opublikowany  na  BIP?  Taka  informacja 
o kontroli powinna być.
Dyrektor PZD: Nie wiem czy będzie opublikowany, ale mogę go zamieścić.  
Radny Adam Biernacki: Z góry dziękuję za udostępnienie tej informacji.
Radny Józef Chrzęstek: Co mam powiedzieć mieszkańcom. Czy mam im powiedzieć, że mają 
sobie sami radzić?  
Dyrektor PZD: Ja w tym tygodniu tam dojadę i zobaczę. Niech Pan mieszkańcom nic nie mówi. 
Muszę się zapoznać ile tam potrzebnych byłoby tych przepustów. 
Radny Józef Chrzęstek: Jak się buduje drogę to buduje się też rowy.
Radny Marek Jelonek: Tam jest jezioro na wiosnę. Woda przechodzi tam przez drogę. Tam jest 
niecka. 
Radny Waldemar Woźny: Ostatnio była zgłaszana kratka na ul.  Częstochowskiej  w Przystani 
–  nr  51.  Jest  ona tam pęknięta.  Mieszka tam starsza osoba i  jak tir  jedzie  to  słychać w domu 
tąpnięcie. 
Wójt: Te uwagi zaraz po zakończeniu budowy tej  drogi z Przystajni do Ługów były zgłaszane 
bezpośrednio Panu, a także Staroście, Radnym Powiatowym np. przy okazji spotkań na naszych 
sesjach. Jaki mamy stan dróg powiatowych na terenie gminy w stosunku do dróg powiatowych na 
terenie całego powiatu? Może Pan Dyrektor odpowie nam jak Pan to widzi ze swojego punktu 
widzenia, bo nam się wydaje, że mamy najgorsze drogi powiatowe. 
Dyrektor  PZD:  Jeżeli  bym  porównywał  drogi  gmina  do  gminy  to  jest  tu  część  dróg 
nieutwardzonych, które wcale nie powinny być drogami powiatowymi. Gmina Miedźno ma drogi 
w miarę, ale też ma tłuczniówkę, która jest na Kocin Stary, jest fatalna droga na Ostrowy. Gmina 
Lipie część dróg ma dobrych, część fatalnych. Gmina Popów też ma wiele odcinków fatalnych. 
Jak  jedziemy na  sesję  to  wysłuchujemy to  samo  co  tutaj.  Powiat  istnieje  dopiero  od  1999  r. 
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Wniosków od mieszkańców są  setki  i  nie  da się  wszystkiego zrobić.  Na materiały mam tylko 
99 000,00 zł. Powinno się te środki dzielić gminami, ale tak nie jest.  
Radna Danuta Sendal: Chodzi o odśnieżanie. Od Rejonu do Przystajni jest fajnie odśnieżone, ale 
w kierunku Mrówczaka rano nie idzie przejechać, bo jest zasypane.   
Dyrektor PZD: Przypominam, że mamy 400 km dróg i wszystkiego nie da się zrobić w 3 godziny.
Radny Marek Jelonek: Kończy się  remont  mostu,  który łączy 2  powiaty,  2  gminy.  Wszyscy 
wiedzieli, że będzie remont, ale nikt nie wiedział, że droga będzie całkowicie zamknięta.  
Dyrektor PZD: Też byłem tym zaskoczony. Dostałem projekt organizacyjny jak już droga została 
zamknięta. 
Radny  Marek  Jelonek: Powiat  w  ogóle  na  to  nie  reagował  i  dla  mnie  to  jest  zaskoczenie. 
W Ługach-Radłach wszystkie drogi są zniszczone. 
Dyrektor PZD:  Oni  nas  postawili  przed  faktem dokonanym.  Myśmy na  to  reagowali,  ale  co 
mieliśmy zrobić. Uzgodnień z nimi nie robili. 
Wójt: Jest to czuły punkt dla naszych mieszkańców. Prosiłbym o przedstawianie takich informacji 
także w mediach, chociaż nie jest to akurat Wasz obowiązek. 
Radny Jan Sas: Rok temu się spotkaliśmy i jest to samo co było rok temu. Zawsze są pieniądze dla 
bogatych.  Powinno  się  jakoś  inaczej  robić  te  podziały.  Chciałem  zwrócić  uwagę  na  drogę 
dojazdową do pól w Kuźnicy Nowej.  Nic się nie  słyszy,  żeby cokolwiek było tam planowane. 
Któryś rok w tej sprawie nic się nie robi. Widzę, że w niektórych gminach coś się robi, tylko nie 
w naszej. W powiecie skoro jest tyle km na utrzymanie tych dróg to powinien być zrobiony jakiś 
inny  podział.  Czy  była  potrzeba  obcinania  tych  drzew  na  Częstochowę?  Wiem,  że  to  fajnie 
wygląda, ale czy za to nie można było zrobić czegoś innego, np. km drogi?   
Dyrektor PZD: My takie obcinanie drzew zrobiliśmy we własnym postępowaniu i nie są to jakieś 
zawrotne  kwoty.  Kilometr  nakładki  kosztuje  300 000,00  zł  do  400 000,00  zł.  Powiat  nie  ma 
własnych dochodów. Na inwestycje  w powiecie  jest  mniej  pieniędzy niż  w przeciętnej  gminie. 
Powiat najwięcej wydaje na oświatę. Jak Wręczyca Wielka budowała drogę to brała kredyt, Lipie 
również. 
Radny Marek Zabawa:  43 % Pana budżetu idzie na wynagrodzenia.  Ważną sprawą jest,  żeby 
droga w Kamińsku była przejezdna i  drożna.  Nie mówię o asfalcie.  U nas  wielu ludzi  byłoby 
zadowolonych,  żeby  był  porządny  szuter,  nałożony  i  przewalcowany.  Dlaczego  Państwo  nie 
wyślecie jakiegoś pisma dotyczącego wycinki krzaków? Ludzie nie mają świadomości, że rowy 
muszą utrzymać w porządku. My poczyściliśmy dużo rowów, ale trzeba o nie dbać, bo za 3 - 4 lata 
będzie to samo co przed czyszczeniem. 
Radny  Edward  Chamela:  Rok  temu  było  powiedziane,  że  drzewa,  które  zostały  wycięte 
w kierunku Ługów-Radeł nie zostaną sfrezowane. Mówiłem, że to szkoda jeździć tą maszyną, bo ta 
maszyna nic nie zrobiła. Po co to jest robione, jeżeli tak jest zrobione. Było mówione o gałęziach 
w lesie w rowie, że trzeba je ściąć, ale one są do dzisiaj. Po co my mamy się odzywać skoro my nie 
możemy nic zrobić, skoro nie mamy żadnego wpływu na powiat. Jest odcinek 200 m w Przystajni  
na ul. Bór od Pana Janoszka w kierunku piekarni. Jak jest woda to idzie wpaść tam w poślizg, 
ponieważ obniżyła się tam bardzo droga. Trzeba byłoby coś z tym zrobić.
Radny Marek Zabawa: Ja  bym zatrzymał  remont  tego mostu  na  Panoszowie i  bym tego nie 
podpisał.
Dyrektor PZD: Ja nie dostałem nic do podpisania. Dostałem to tylko do wiadomości. 
Radny Marek Jelonek: W jaki sposób można dochodzić się z zarządcą drogi, jeżeli budynek pęka? 
Czy można wystąpić z jakimś roszczeniem?
Dyrektor PZD:  Były takie przypadki, ale my takie coś wysyłamy do ubezpieczyciela. Nie znam 
jednak przypadku, żeby komuś wypłacili takie odszkodowanie.
Przewodnicząca  podziękowała  Panu  Dyrektorowi  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Kłobucku 
Tadeuszowi Pułka za przybycie.
Radny Jan Sas: Zwróciłem się do Pani Przewodniczącej, żeby wystąpić z pismem do Starosty i do 
Przewodniczącego Rady Powiatu, że jesteśmy niezadowoleni ze stanu dróg powiatowych i że nic 
się w tym temacie nie robi. 
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Wyszedł Radny Andrzej Tomziński.

Ad 7
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1) zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli,  
nauczycielom  pełniącym  inne  stanowiska  kierownicze  w  tych  placówkach  oraz 
nauczycielom,  którzy  obowiązki  pełnią  w  zastępstwie  nauczyciela,  któremu powierzono 
stanowisko kierownicze w Gminie Przystajń (Dyr. GZOS).

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poinformowała, że projekt tej uchwały omówiony był 
już na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Przystajń w dniu 26 listopada 2012 r. Ile realnie 
godzin będzie wynosiła ta obniżka?
Dyrektor GZOS: O 3 godziny w dół.
Radny Waldemar Woźny: Jakie jest Pana Wójta zdanie na ten temat?
Wójt: Posiłkuję się opinią Pani Dyrektor GZOS. Czy jest to zasadne to trudno jest mi stwierdzić, 
ale jeśli proponowane jest mi przez Panią Dyrektor GZOS dodanie godzin to podejmuję decyzję na 
tak.
Radna Katarzyna Wiecha: To jest tylko uchwała i to Pan Wójt decyduje, czy jest to obniżenie czy 
nie. 
Wójt:  Propozycja  jest  mi  przedstawiana  i  ja  to  zatwierdzam.  Jeżeli  Pani  Dyrektor  GZOS 
zaproponuje obniżkę to będę się z nią zgadzał.
Dyrektor GZOS:  Na początek  damy 2  godziny,  a  później  zobaczymy,  czy Pani  Wicedyrektor 
będzie się wyrabiała.
Radny Jan Sas: Chciałem zwrócić uwagę, że tylko zmniejszamy godziny, a wyniki są jakie są.
Dyrektor GZOS: Wcześniej było dwóch Wicedyrektorów. Teraz jest tylko jeden. 
Radny Marek Jelonek: Proszę powiedzieć ile Państwo Dyrektorzy pracują faktycznie.
Dyrektor GZOS: Pan Dyrektor ma 3 godziny dydaktyczne, resztę ma zniżki.
Radny Jan Sas: Nauczyciel ma 18 godzin nauki, a inni muszą pracować 40 godzin.
Radny Adam Biernacki: Są to plusy i minusy pełnionej funkcji.
Radny Jan Sas: Czy Pani Wicedyrektor ma nadgodziny?
Dyrektor GZOS: Nie ma nadgodzin. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  XXI.153.2012  w  sprawie  zasad  udzielania 
i  rozmiaru  obniżek  dla  dyrektorów  i  wicedyrektorów  szkół  i  przedszkoli,  nauczycielom 
pełniącym  inne  stanowiska  kierownicze  w  tych  placówkach  oraz  nauczycielom,  którzy 
obowiązki  pełnią  w  zastępstwie  nauczyciela,  któremu  powierzono  stanowisko  kierownicze 
w Gminie Przystajń większością głosów (12 Radnych za, 1 Radny przeciw, 1 Radna wstrzymała 
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. Leśniak, D. Sendal, B. Szymanek, W. Woźny, M. Zabawa.
Przeciw głosował Radny: J. Sas.
Wstrzymała się od głosu: K. Wiecha.

2) zmiany  uchwały  Nr  XX.143.2012  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  5  listopada  2012  r. 
w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych 
(podinsp. R. Kośny).

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poinformowała, że projekt tej uchwały omówiony był 
już  na  wspólnym  posiedzeniu  komisji  Rady  Gminy  Przystajń  w  dniu  26  listopada  2012  r. 
W  projekcie  uchwały  została  naniesiona  autopoprawka  dotycząca  Dziennika  Urzędowego, 
w którym uchwała Nr  XX.143.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie 
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określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  została opublikowana. Jest  to 
Dziennik  Urzędowy  Województwa  Śląskiego  z  2012,  pozycja  4866.  Następnie zarządziła 
głosowanie projektu uchwały autopoprawki.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  XXI.154.2012  w  sprawie  zmiany  uchwały 
Nr XX.143.2012  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  5  listopada  2012  r.  w  sprawie  określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych jednogłośnie (14 Radnych za).

3) 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 omówiła projekt uchwały autopoprawki w sprawie zmian  w budżecie Gminy Przystajń 
na 2012 rok.
Przewodnicząca:  Czy  nagrody  dla  pracowników  administracji  będą,  bo  oni  mają  je  dostać 
w wysokości 0,5 %. Wcześniej był to 1 %.
Sekretarz: Jeśli zostaną na koniec roku jakieś oszczędności to dostaną.
Przewodnicząca: Na co jest potrzebna ta dotacja 15 000,00 zł dla GOKSiR w Przystajni?
Skarbnik przeczytała pismo Pani Dyrektor GOKSiR. 
Dyrektor GOKSiR:  Wniosek był złożony z zamiarem ubrania zespołu ludowego. Stroje zostały 
zakupione i zadanie uważam za zakończone. Wniosek był składany na zespół śpiewaczy i te stroje 
są u osób z Zespołu Lawenda, bo na te osoby były szyte.
Radny  Jan  Sas:  Dlaczego  te  stroje  są  takie  same  jak  dla  Zespołu  Koniczynki?  Zostało  to 
przeprowadzone  nieelegancko.  Trzeba  było  pomyśleć  i  coś  zmienić.  W  momencie  szycia 
wiedzieliście jak sprawa wygląda. W tajemnicy było to kiedy będzie robiona miara. 
Dyrektor GOKSiR:  Moim zamiarem nie było szycie strojów dla dwóch zespołów. 6 500,00 zł 
potrzebuję  na  stroje  ludowe;  4  000,00  zł  jest  kwotą,  którą  planowałam  otrzymać  od  Klubu 
Sportowego Płomień Przystań; 2 300,00 trzeba dopłacić do boiska do piłki plażowej; 1 000,00 zł to  
dofinansowanie do Festynu Mikołajkowego.  
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały autopoprawki po czym zarządziła głosowanie. 

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XXI.155.2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Przystajń na 2012 rok jednogłośnie (14 Radnych za).

4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021 (Skarbnik 
Gminy).

Przewodnicząca  poprosiła Skarbnik Gminy o przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.
Skarbnik omówiła  projekt  uchwały  autopoprawki  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały autopoprawki po czym zarządziła głosowanie. 

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  nr  XXI.156.2012  w sprawie  zmiany  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021 jednogłośnie (14 Radnych za).

5) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni (podinsp. A. Mrozek)

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Radny Mariusz Kluba: Czy są przeszkolone osoby, żeby móc używać te urządzenia.
Wójt:  Tak  są  przeszkolone.  Na  którąś  sesję  samochód  może  podjechać  i  pokazać  ten  zestaw 
ratownictwa technicznego, który będzie na wyposażeniu samochodu GBA 2,5/16. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.
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Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę nr XXI.157.2012 w sprawie udzielenia dotacji  dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni jednogłośnie (14 Radnych za).

Ad 8 i Ad 9
Przewodnicząca przeczytała pismo otrzymane od Rady Gminy Ciasna. Poinformowali nas o tym, 
że  nie  posiadają  środków na  naprawę drogi  w kierunku Przystajni.  Przeczytała  również  pismo 
otrzymane od Pani Krystyny Labus-Stankiewicz. Na to pismo nie będę udzielała odpowiedzi. 
Radny Marek Zabawa: Pani Przewodnicząca prosiłbym o kopię tego pisma. 
Radny Edward Chamela: W budżecie na 2013 rok było zaplanowane 30 000,00 zł na zadanie pod 
nazwą: Zakup samochodu pożarniczego. Znaleźliśmy samochód w Głogówku, ale jego cena wynosi 
46 500,00 zł. Po negocjacjach cena została zbita do 40 000,00 zł. W związku z tym, że nie było 
pieniędzy na ten cel to Sołectwo Wrzosy podjęło uchwałę, że wnosi o zwiększenie o 10 000,00 zł  
w budżecie Gminy Przystajń kwoty niezbędnej na realizację zadania pod nazwą: Zakup samochodu 
pożarniczego,  jednocześnie  deklaruje  przeznaczenie  całej  kwoty  środków  jaką  będą  posiadali 
w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wrzosy na 2014 rok na zadanie związane z poprawą 
zaopatrzenia  w  wodę.  Chciałem  wiedzieć,  czy  można  poczynić  starania,  żeby  móc  kupić  ten 
samochód? 
Radny Jan Sas: Co to za samochód?
Radny Edward Chamala:  Magirus 192 FM. Czy Rada zaakceptuje tę kwotę 40 000,00 zł. Ten 
samochód będzie trzymany dla  nas do 06.12.2012 r.  Do tego czasu ten samochód nie  zostanie 
sprzedany. 
Wójt: Jest  to  samochód  z  1980  r.  Ten  samochód  jest  naprawdę  w  bardzo  dobrym  stanie 
technicznym.  Odpalił  bez  żadnego  problemu.  Zbiornik  jest  plastikowy.  Samochód  nie  posiada 
wyposażenia. Jest to samochód z napędem na 4 koła. My w budżecie mamy zaplanowane 30 000,00 
zł. Jeśli Państwo zaakceptujecie to pozytywnie to ja autopoprawką jestem w stanie te 10 000,00 zł 
dołożyć, ale muszę pomyśleć z czego. Mogę to zrobić z rezerwy, bądź z działu ochotniczych straży 
pożarnych. Jeśli zebranie wiejskie ponownie w tym roku przeznaczyłoby swoje środki na inny cel 
to stracilibyśmy 30 % dofinansowania z budżetu państwa.
Sekretarz: Myślę, że powinna być opinia na ten temat z czego te środki mają być pokryte. Myślę, 
że  najlepiej,  żeby  to  było  z  pieniędzy z  działu  ochotniczych  straży  pożarnych.  Na  wspólnym 
posiedzeniu komisji Pani Skarbnik zaproponuje z czego będą te środki.
Przewodnicząca: Radni są za tym, żeby zwiększyć tę kwotę do 40 000,00 zł.
Radny Marek Zabawa: Chciałem powiedzieć, że wyjeżdża trzyosobowa delegacja na szkolenie do 
Warszawy 11-12.12.2012 r.
Dyrektor  GOKSiR:  Zapraszam w  imieniu  GOKSiR  i  Zespołu  Szkół  w  Przystajni  na  Festyn 
Mikołajkowy w niedzielę w dniu 09.12.2012 r. o godz. 15:00.

Wrócił Radny Andrzej Tomziński.

Przewodnicząca: Kiedy będzie finalizowana kanalizacja w Przystajni i w Kuźnicy Starej?
Wójt:  W piątek 07.12.2012 r.  ma być odbiór  techniczny.  Jeśli  nie  będzie uwag, problemów to 
myślę,  że  to  już  zakończenie  inwestycji.  Jeśli  nie  będzie  żadnych  przeszkód  to  powiadomimy 
mieszkańców,  że  można  się  podłączać  do  kanalizacji.  Nam będzie  zależało,  żeby  mieszkańcy 
podłączyli  się  do  kanalizacji  jak  najszybciej.  Generalnie  daje  się  trzymiesięczne  terminy  na 
podłączenie, chyba, że jest zima i może być problem z podłączeniem to można go trochę wydłużyć,  
np. do 6 miesięcy.
Radny Adam Biernacki: Co trzeba zrobić, żeby się podłączyć?
Wójt: Trzeba najpierw zgłosić  do Urzędu Gminy,  że ktoś ma zamiar  się  przyłączyć,  potem to 
przyłącze jak jest już wykonane to musi być odebrane przed zasypaniem przez pracownika gminy 
i kierownika oczyszczalni. 
Radny Adam Biernacki: Czy formularze do zgłoszenia zostaną ogłoszone na BIP?
Wójt: Damy taką informację na stronę Urzędu Gminy.
Radny Adam Biernacki: Jaka jest stawka opłaty adiacenckiej?
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Wójt: 50 % wzrostu wartości nieruchomości po wykonaniu kanalizacji. Poprzednio średnia opłata 
to kwota około 1 000 zł.
Radny Edward Chamela: Czy za Sukiennice jest płacony podatek od nieruchomości?
Sekretarz: Ksiądz na bieżąco opłaca podatek od nieruchomości.  

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

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                          mgr Henryka Kapuścik
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