
PROTOKÓŁ Nr XXII.2012

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

Czas trwania sesji: 10.00 – 12.40

W sesji uczestniczyło 12 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. 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
- dyr. GOKSiR w Przystajni                                           - Małgorzata Izydorczyk
- dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni         - Renata Małyska-Pilśniak
- 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. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany  uchwały  Nr  XIX.140.2012  Rady Gminy  Przystajń  z dnia  1  października  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).
2) zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na rok 2013.
3) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok (Skarbnik Gminy).
4) uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2013 rok (Skarbnik Gminy).
5) przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2013-2021  (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. 

A d 2
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad – na sali obecnych jest 10 Radnych. 
Nieobecni  Radna Katarzyna Wiecha,  Radny Marek Jelonek,  Radny Janusz Leśniak,  Radny Andrzej  
Tomziński, Radny Benon Szymanek.
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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 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na 
lata 2012-2021, który zaproponowała, żeby został wprowadzony w punkcie 7. Rozpatrzenie projektów 
uchwał  jako  podpunkt  4.  Po  wprowadzeniu  tego  projektu  podpunkt  4  (uchwalenia  budżetu  Gminy 
Przystajń  na  2013  rok) staje  się  podpunktem  5,  a  podpunkt  5  (przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021) staje się podpunktem 6. Dodatkowo w załączniku do 
harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na  rok 2013 zostaną wprowadzone 2 projekty uchwał 
planowane do podjęcia w 2013 r.  
Porządek obrad z wprowadzonymi zmianami przyjęto jednogłośnie (10 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 (10 Radnych za).
Dotarli Radna Katarzyna Wiecha i Radny Andrzej Tomziński.

A d 5
Wójt odczytał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym – stanowiące załącznik 
do protokołu. 
Wójt  poprosił  o  wytypowanie  Radnego  do  komisji  w  sprawie  naboru  na stanowisko  urzędnicze 
w Urzędzie Gminy Przystajń, tj. stanowisko pracy ds. utrzymania czystości i porządku w gminie. 
Przewodnicząca:  Czy ta informacja o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 
i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Przystajń  wraz  z  prognozą  oddziaływania 
na środowisko zostanie ogłoszona w prasie?
Sekretarz: W prasie musi być ogłoszona. Musi być też przesłana do różnych instytucji. 
Radny Jan Sas: Czy numer działki musi być podany? 
Sekretarz: Powinien być numer działki wraz z mapą, która obrazuje gdzie ta działka się znajduje. 
Radny Andrzej Tomziński: Jak długo można składać wnioski?
Wójt:  Zainteresowani  mogą  zgłaszać  wnioski  do  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko na piśmie do dnia 
28 lutego 2013 r.  
Przewodnicząca  zapytała  czy  są  jeszcze  jakieś  uwagi  i  zapytania  do  sprawozdania  Wójta. 
W związku z brakiem uwag i zapytań przeszliśmy do punktu kolejnego.

Ad 6
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia przedstawił Przewodniczący Komisji 
-  Radny  Edward  Chamela.  Przedstawił  również  zużycie  energii  w  Zespole  Szkół  w  Przystajni 
w okresie wakacji.
Radny Mieczysław Kwaśny: Skąd jest takie duże zużycie energii w wakacje?
Dyrektor Zespołu Szkół w Przystajni: Na starej szkole jest bojler 500 l. 
Przewodnicząca: Pani Dyrektor GZOS miała sprawdzić, czy to nie jest płacone ryczałtowo.
Dyrektor Zespołu Szkół w Przystajni: Jest to płacone ryczałtowo.
Wójt: Sprawę trzeba wyjaśnić. Pani Dyrektor GZOS to sprawdzi. 
Przewodnicząca:  Dowiedziałam się dzisiaj, że płacimy za piątkę dzieci, które chodzą do prywatnego 
przedszkola w Pankach, a otwieramy dodatkowy oddział w Przystajni.
Wójt: To  nas  dość  drogo kosztuje.  Nie  wiem co  to  są  za  rozwiązania  prawne,  że  pomimo miejsc 
w przedszkolach w naszej gminie to i tak mieszkaniec oddaje dziecko do prywatnego przedszkola i my 
musimy za to płacić. 
Radny Jan Sas: Ile wynosi koszt utrzymania takiego dziecka?
Dyrektor GZOS: 720,66 zł wynosi koszt utrzymania dziecka w prywatnym przedszkolu. Panki dają 
dotację 432,40 zł. My płacimy miesięcznie za dziecko, które chodzi do tego przedszkola 288,27 zł,  
a Rodzice dopłacają resztę.
Radny Andrzej Tomziński: Rodzice płacą 320,00 zł z dotacją gminy, a 340,00 zł bez dotacji gminy.
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Wójt: Czy w przedszkolu w Podłężu Szlacheckim są wolne miejsca?
Dyrektor GPP w Przystajni: Do przedszkola w Podłężu Szlacheckim przyjęte jest 21 dzieci. Żeby 
używać dwóch sal potrzebne byłyby dwie osoby, które opiekowałyby się dziećmi, ponieważ dziecko nie 
może zostać bez opieki. 
Wójt: Można pewne rzeczy,  np.  szafy  przenieść  do drugiego pomieszczenia  i  wtedy dzieci  można 
przyjąć więcej.
Dyrektor GPP w Przystajni: Do przedszkola w Podłężu Szlacheckim przyjęte są wszystkie chętne 
dzieci.
Sekretarz: Jaka jest faktyczna frekwencja, bo ja zakładam, że nie przekracza 14, 15 osób?
Radny Mieczysław Kwaśny: To chodzi o to, żeby zwiększyć etat, bo ta jedna Pani ma pół etatu.
Dyrektor GPP w Przystajni: Nie ma dzieci oczekujących i zainteresowanych miejscem w Podłężu 
Szlacheckim.  Żeby  były  bezpieczne  i  higieniczne  warunki  dla  dzieci  to  średnia  w  klasie  powinna  
wynieść około 17 dzieci, a w przedszkolu w Przystajni  średnia wynosi około 22 dzieci.
Wójt: Rozmawiałem z Panią i mówiłem, że dzieci w przedszkolu w Przystajni nie muszą jeść w jadalni  
wszystkie jednocześnie. Zawsze tę salę można przeznaczyć na salę dla dzieci, a jadalnie przenieść do 
mniejszego pomieszczenia. Dzieci wtedy będą mogły jeść grupami. 
Radny Marek Zabawa: Rozdrobniliśmy się na małe placówki, natomiast tam gdzie jest dużo dzieci to 
te placówki są za małe i brakuje w nich miejsca. Trzeba byłoby pomyśleć o rozbudowie.
Radny Jan Sas: Przedszkola to nie są szkoły i takie dzieci jak mają chodzić do Przystajni to połowa  
z  nich  nie  będzie  chodziła  wcale.  Nie  można  porównać  dziecka  3-letniego  do  7-letniego.  Takiego  
3-letniego dziecka nie można wsadzić do autobusu i wysłać do przedszkola, musi zawieźć je Rodzic.
Radny Marek Zabawa: Mówię jakie posiadamy środki i na co nas stać. Wszystko jest robione na 
bieżąco i nie ma żadnej wizji.
Przewodnicząca:  Jak można mieć wizję w sprawach oświaty skoro co przychodzi nowy Minister to 
decyzje się zmieniają. 
Wójt:  Wydaje mi się, że jeśli chodzi o sieć placówek w naszej gminie to jest ona dobra. To nie jest  
naszą winą, że Rodzice dają dziecko do przedszkola w innej gminie. Rodzica nie można przymusić do 
określonego miejsca, np. w Górkach mamy jeszcze wolne miejsca.
Dyrektor GPP w Przystajni:  Jeżeli  byłaby możliwość przyjęcia  dziecka na  9 godzin  to  chętnych 
byłoby więcej, niż na 5 godzin.

Ad 7
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany  uchwały  Nr  XIX.140.2012  Rady Gminy  Przystajń  z dnia  1  października  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).

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Sekretarz: Przystanek określony Przystajń  -   Zajazd  -   Obustronny jest  przystankiem prywatnym. 
Przystanek  ten  nie  znajduje  się  w  wykazie  przystanków  zarządcy  drogi  494  –  Zarządu  Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach i w związku z tym trzeba go wykreślić z tej uchwały.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie. 

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  Nr  XXII.158.2012  w  sprawie  zmiany  uchwały 
Nr  XIX.140.2012  Rady Gminy  Przystajń  z dnia  1  października  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 (12 Radnych za).

3



2) zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na rok 2013.

Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  harmonogramu  pracy  Rady 
Gminy  Przystajń  na  rok  2013.  Podziękowała  Sekretarzowi  za  pomoc  w  przygotowaniu  tego 
harmonogramu. Zapytała: Czy przyjmujemy ten harmonogram?
Radni wyrazili aprobatę.
Przewodnicząca zarządziła  głosowanie  projektu  uchwały  w  drobnymi  poprawkami,  czyli 
wprowadzeniem w II kwartale w tabeli: Planowane podjęcie uchwał 2 projektów uchwał w sprawie 
zasad wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Przystajń i w sprawie udzielenia dotacji klubowi 
sportowemu.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  Nr  XXII.159.2012  w  sprawie  zatwierdzenia 
harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na rok 2013 jednogłośnie (12 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.  Skarbnik  wyjaśniła,  że  potrzebna  jest  ta  autopoprawka,  ponieważ  te  pieniądze,  które 
otrzymaliśmy nie mogą iść do rezerwy, ponieważ rezerwa musi wyjść na „0”.  
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały autopoprawki po czym zarządziła głosowanie. 

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę Nr XXII.160.2012 w sprawie  zmian w budżecie Gminy 
Przystajń na 2012 rok jednogłośnie (12 Radnych za).

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

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

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  Nr  XXII.161.2012  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021 jednogłośnie (12 Radnych za).

5) uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2013 rok (Skarbnik Gminy).

Przewodnicząca poinformowała, że projekt budżetu Gminy Przystajń na 2013 rok wpłynął do Biura 
Rady  Gminy  w  dniu  15  listopada  2012  r.  Projekt  był  niezwłocznie  przesłany  Radnym,  ponadto  
przedstawiany i szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 26 listopada 
2012 r. i 17 grudnia 2012 r. 
Skarbnik  odczytała:  Uchwałę  Nr  4100/VII/195/2012  z  dnia  12  grudnia  2012  roku  VII  Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez 
Wójta Gminy Przystajń projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami 
informacyjnymi – opinia jest pozytywna z uwagami; Uchwałę Nr 4100/VII/196/2012 z dnia 12 grudnia  
2012 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii 
o  możliwości  sfinansowania deficytu w kwocie 90 984,00 zł  przedstawionego w projekcie uchwały 
budżetowej na 2013 rok Gminy Przystajń – opinia jest  pozytywna; Uchwałę Nr 4100/VII/197/2012 
z dnia 12 grudnia 2012 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
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w  sprawie:  opinii  o  przedłożonym  przez  Wójta  Gminy  Przystajń  projekcie  uchwały  w  sprawie  
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 – opinia jest pozytywna z uwagami.
Przewodnicząca: Czy te drobne nieprawidłowości zostały usunięte?
Skarbnik: Tak zostały usunięte.
Przewodnicząca: Projekt budżetu omawialiśmy wcześniej na wspólnych posiedzeniach komisji Rady 
Gminy Przystajń, więc teraz proponuję przejść do autopoprawki.
Skarbnik omówiła autopoprawkę do prognozowanych wydatków.
Przewodnicząca: Musimy mieć świadomość, że może dojść do takiej sytuacji, że będziemy musieli te  
wydatki na GOPS zwiększyć. Zapytała czy są do projektu uchwały autopoprawki w sprawie uchwalenia 
budżetu  Gminy  Przystajń  na  2013  rok  uwagi  i  zapytania.  W związku  z  brakiem  uwag  i  zapytań  
odczytała projekt uchwały autopoprawki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2013 rok  
i zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę Nr XXII.162.2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Przystajń na 2013 rok jednogłośnie (12 Radnych za).

6) przyjęcia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021 (Skarbnik  
Gminy).

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały z naniesionymi poprawkami. W projekcie zamiast 
„przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Przystajń  na  lata  2013-2021”  zmienia  się  na 
„Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021”. 
Przewodnicząca zapytała czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. W związku z brakiem uwag 
przeczytała  projekt  uchwały  w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Przystajń  na  lata 
2013-2021 z naniesionymi poprawkami, po czym zarządziła głosowanie. 

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  uchwałę  Nr  XXII.163.2012  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021 jednogłośnie (12 Radnych za).

Ad 8 i Ad 9
Przewodnicząca  przedstawiła  jak  wyglądała  praca  Rady  Gminy  Przystajń  w  2012  r.  Odbyły  się 
24 komisje i 9 sesji. Uchwał w 2012 r. zostało podjętych 77. Przewodnicząca zapytała: Co nam się 
w tym roku najbardziej udało?
Wójt: Największym  sukcesem  jest  zakończenie  budowy  kanalizacji  sanitarnej  w  Przystajni 
ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej, a także razem z Gminą Panki rozbudowa oczyszczalni ścieków. Na 
chwilę  obecną  kanalizacja  nie  jest  jednak  jeszcze  uruchomiona.  Poczyniliśmy  też  przygotowania 
odnośnie modernizacji remizo-świetlicy w Wilczej Górze. Mamy zamiar zrealizować boiska w Borze 
Zajacińskim. Staraliśmy się również, żeby budynek Urzędu Gminy Przystajń lepiej wyglądał. Chciałem 
podziękować wszystkim za współpracę w 2012 r.
Przewodnicząca:  Czy  coś  wiadomo  więcej  odnośnie  propozycji  Księdza  Proboszcza  dotyczącej 
Sukiennic?
Wójt: Na chwilę obecną Ksiądz Proboszcz ze mną się nie kontaktował. 
Dyrektor GOPS: Nasze zadania polegają zupełnie na czymś innym niż Urzędu Gminy. My pomagamy 
mieszkańcom gminy będącym w trudnej sytuacji.
Dyrektor  GOKSiR: Małymi  krokami  udaje  się  coś  zrobić  dzięki  wnioskom,  które  składam. 
Są 2 zespoły, mamy zamiar zatrudnić kapelmistrza.  
Wójt: W przyszłym roku gmina będzie organizatorem przeglądu orkiestr. 
Dyrektor GBP w Przystajni: Mnie bardzo cieszy fakt,  że wzrasta liczba czytelników. W tym roku 
zwiększyła się o 100 osób. Staramy się zwiększać księgozbiór.
Radny Mariusz Kluba: Jak w tej chwili wygląda korzystanie z internetu z Programu Ikonka? Czy 
nadal jest zainteresowanie?
Dyrektor GBP w Przystajni: Jest ponad 1000 osób korzystających z internetu.
Dyrektor GZOS: Skończyliśmy programy unijne i w tym roku była kontrola. Wszystkie kontrole jakie 
były przeprowadzane w tym roku były pozytywne.
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Dyrektor Szkoły Podst. w Borze Zajacińskim: Cieszę się, że w miarę bezpiecznie minął rok w szkole. 
Otrzymaliśmy z  Ministerstwa  certyfikaty  jako  szkoła  przyjazna  6-latkom i  jako  szkoła  bezpieczna.  
Przeszliśmy  też  kontrolę  unijną,  były  sprawdzane  przez  nich  pomoce  naukowe,  były  również 
przeprowadzane wywiady z dziećmi.
Dyrektor Zespołu Szkół w Przystajni:  Od dłuższego czasu są reformy i okazuje się, że trzeba się 
w tym odnaleźć i przetrwać. Można mówić o przeróżnych sukcesach. Chciałem zaprosić wszystkich na  
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 
Dyrektor GPP w Przystajni: Zrobiliśmy akcję  kolędowanie  i  udało  się.  Dziękujemy za  otwarcie 
piątego oddziału przedszkola w Przystajni od stycznia 2013 r.
Dyrektor GPP w Kuźnicy Starej: Dziękuję, że są Dzieci i Rodzice.
Wójt: Mam prośbę do wszystkich, żeby więcej chodzili na imprezy organizowane w gminie.
Radny Jan Sas: Czy temat wycinki drzew jest już zakończony?
Wójt: Była już na ten temat przedstawiana informacja w Sprawozdaniu Wójta.
Przewodnicząca przeczytała skargę złożoną przez Pana Przemysława Kluba na Wójta Gminy Przystajń. 
Dzisiaj jednak nie będziemy tego rozpatrywać.
Wójt: Sprawa była załatwiana już wcześniej, ale Pan z kanalizacji, który uczestniczył w rozmowach 
zmarł.
Sekretarz: W poprzednim piśmie było, żeby się tą sprawą zająć, więc się zajęliśmy.
Radna Danuta Sendal: Szyba została zniszczona na przystanku w Kostrzynie. 
Wójt: Pracownik się tym zajmie.
Radny Waldemar Woźny: Jest sprawa drzewa rozkraki w Przystajni na ul. Widawa.
Wójt: To drzewo rośnie na prywatnym gruncie, ale wyślę pracownika, żeby podciął gałęzie.
Radny Edward Chamela: Chciałem wiedzieć kiedy była organizowana zbiórka opon, ponieważ miała 
się odbyć w grudniu. Prosiłbym o zapytanie o to Panią Agnieszkę Zabawa. 
Sekretarz: Spróbujemy przed wejściem w życie nowej ustawy tę zbiórkę opon zorganizować. 
Radny Edward Chamela: Koło posesji 23 w Brzezinach jest lampa, która jest do wymiany.
Wójt: Pojadę tam i zobaczę. 

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

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                          mgr Henryka Kapuścik
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