
PROTOKÓŁ Nr III.2014

z III sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
29 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 13:00 – 15:50.

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                                                                               - Henryk Mach
- Sekretarz Gminy                                                                        - Bogusław Leszczyński
- Skarbnik Gminy                                                                         - Ewa Kotarska
- Radca Prawny                                                                            - Dariusz Kowalski
- dyr. GZOS                                                                                  - Alina Piśniak
- dyr. GOPS                                                                                  - Aneta Maj-Desperak
- dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej                                           - Renata Małyska-Pilśniak
- dyr. Zespołu Szkół w Przystajni                                                - Monika Rabenda
- dyr. Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim      - Bogdan Paprotny
- dyr. Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni              - Jolanta Berg 
- 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 w okresie międzysesyjnym. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku,
2) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Gminy Przystajń na 2015 rok (p. Okaj M.),
3) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok (p. Okaj M.),
4) diet dla radnych Rady Gminy Przystajń (p. Mrozek A.),
5) zmiany Uchwały Nr XXXVII.272.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 czerwca 2014 r. 
w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  na  budowę  stacji  uzdatniania  wody 
w Przystajni (Skarbnik Gminy),
6) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok (Skarbnik Gminy),
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024 (Skarbnik  
Gminy),
8) budżetu Gminy Przystajń na 2015 rok (Skarbnik Gminy),
9)  uchwalenia  Wieloletniej Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2015-2024 
(Skarbnik Gminy).

8. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych.
9. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
10. Zamknięcie sesji.
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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. Nieobecni: Radny Jan Sas i Radny Grzegorz Kierat. 

A d 3
Przewodnicząca przedstawiła Radnym propozycję porządku obrad. Porządek obrad został ustalony 
jednogłośnie (13 za).

A d 4
Przewodnicząca poinformowała, że protokół był wyłożony w biurze Rady Gminy, można było się 
z nim zapoznać. Dlatego poprosiła o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji bez głośnego czytania. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie (13 Radnych za).

A d 5
Wójt odczytał  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym  –  stanowiące 
załącznik do protokołu. 
Dotarł Radny Jan Sas.
Wójt poinformował, że dzisiaj przetarg na odpady komunalne został rozstrzygnięty, ale ceny się nie 
zmieniły i będziemy ten przetarg unieważniać i ogłaszać nowy przetarg. W dniu 23.12.2014 r. firma 
Instalcompact  Sp.  z  o.o.  zakończyła  roboty  podstawowe.  Teraz  pozostały  do  wykonania  tylko 
roboty  na  zbiorniku.  Myśli,  że  około  15.02.2015  r.  stację  uzdatniania  wody  oddamy  do 
użytkowania.  
Radny Waldemar Woźny zapytał czy pracownik nie mógłby przejść w dzień wywozu i sprawdzić 
wyrywkowo  odpady  komunalne,  czy  mieszkańcy  je  segregują.  Zapytał  również  czy  firma 
Instalcompact Sp. z o.o. zapłaci odsetki karne za nieterminowe wykonanie prac. 
Wójt  odpowiedział,  że  odbieramy  każdą  ilość  odpadów  segregowanych  i  niesegregowanych. 
Zwrócimy się do firmy, żeby nam zgłosiła takie osoby, które nie segregują odpadów. Za odpady 
niesegregowane  płacimy  dużo  więcej  i  warto  by  było  zrobić  wszystko,  żeby  tych  odpadów 
segregowanych było jak najwięcej. 
Sekretarz stwierdził, że firma nie jest zainteresowana tym, żeby mieszkańcy segregowali odpady, 
ponieważ za nie dużo mniej im płacimy. 
Radny Zbigniew Marczak powiedział, że dowiedział się, że firma jak jechała w takich bocznych 
miejscach na terenie Gminy Przystajń to zbierała odpady segregowane i niesegregowane tylko do 
jednej śmieciarki. 
Mieszkanka  Gminy  Przystajń  Pani  Krystyna  Labus-Stankiewicz powiedziała,  że  ona 
potwierdza to co mówi Radny Zbigniew Marczak, ponieważ sama widziała, że firma tak robiła. 
Dodała również, że mamy zmowę cenową firm odbierających odpady, więc raczej ta stawka się nie 
zmieni.
Radny  Zbigniew  Kmieć uważa,  że  mieszkańców  trzeba  uświadamiać  odnośnie  segregowania 
odpadów komunalnych. Jeżeli są takie sytuacje, że firma jest nierzetelna to można napisać do firmy 
reklamacje odnośnie odbioru odpadów komunalnych.
Przewodnicząca zapytała czy są jeszcze jakieś uwagi i zapytania do sprawozdania z działalności 
Wójta. W związku z brakiem uwag i zapytań przeszliśmy do punktu kolejnego.

A d 6
Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury  przedstawił 
Przewodniczący Komisji – Radny Jan Sas. 
Na posiedzeniu  komisji  dokonano  wyboru  Przewodniczącego  i  Wiceprzewodniczącego  Komisji 
Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury.
- Przewodniczącym Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury został Radny Jan Sas.
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-  Wiceprzewodniczącym  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury  został  Radny  Waldemar 
Woźny.
Przewodnicząca zapytała  czy  są  jakieś  uwagi  i  zapytania  do  sprawozdania  Komisji  Budżetu, 
Rolnictwa  i  Infrastruktury.  W  związku  z  brakiem  uwag  i  zapytań  przeszliśmy  do  kolejnego 
sprawozdania.

Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Oświaty,  Kultury i  Zdrowia  przedstawił  Przewodniczący 
Komisji – Radny Robert Bastrzyk.
Na posiedzeniu  komisji  dokonano  wyboru  Przewodniczącego  i  Wiceprzewodniczącego  Komisji 
Oświaty, Kultury i Zdrowia.
- Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia został Radny Robert Bastrzyk.
- Wiceprzewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia został Radny Remigiusz Wręczycki.
Przewodnicząca zapytała  czy  są  jakieś  uwagi  i  zapytania  do  sprawozdania  Komisji  Budżetu, 
Rolnictwa i Infrastruktury. W związku z brakiem uwag i zapytań przeszliśmy do punktu kolejnego.

Ad 7
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1) wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr III.10.2014 w sprawie wyboru przedstawicieli do 
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku większością głosów (13 Radnych za, 
1 Radny wstrzymał się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
Za  głosowali:  R.  Bastrzyk,  J.  Chrzęstek,  J.  Jelonek,  H.  Kapuścik,  Z.  Kmieć,  Z.  Kulej,  
J. Leśniak, Z. Marczak, J. Pilarz, Z. Piśniak, J. Sas, W. Woźny, R. Wręczycki. 
Wstrzymał się od głosu: E. Chamela.

2) przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych 
Gminy Przystajń na 2015 rok

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  III.11.2014  w  sprawie przyjęcia  Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2015 
rok jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

3) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  III.12.2014  w  sprawie przyjęcia  Gminnego 
Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2015  rok jednogłośnie  (14  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

4) diet dla radnych Rady Gminy Przystajń

Przewodnicząca powiedziała, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji 
stałych Rady Gminy Przystajń i zaopiniowany pozytywnie. Wola była taka, żeby był to ryczałt. 
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Radny Jan Sas  zapytał kto ma dbać o to,  żeby Radni mieli  większe diety.  Stwierdził,  że jego 
propozycja była inna, ale Radni jej nie przegłosowali. Uważa, że albo coś się robi społecznie albo 
trzeba zwrócić za ten poświęcony czas. Zapytał ile jest gmin, które mają mniejsze diety niż my.
Przewodnicząca odpowiedziała,  że  1  gmina  ma  mniejsze  diety,  a  3  pobliskie  gminy  mają 
porównywalne diety.
Radny Waldemar Woźny zapytał kiedy będzie podejmowany projekt uchwały odnośnie diet dla 
sołtysów.
Przewodnicząca odpowiedziała,  że  ten projekt  będzie podejmowany,  ale  w związku z tym,  że 
sołtysom kończy się kadencja to podwyżka będzie dopiero od II kwartału 2015 r.
Wójt dodał, że te diety nie muszą obowiązywać przez 4 lata. Zawsze można tą dietę zmienić. 
Radny Zbigniew  Kmieć powiedział,  że  jest to  funkcja  społeczna.  Analizowaliśmy budżet  tej 
gminy i musimy się uderzyć w pierś czy stać nas na większe diety. 
Radny Jan Sas zapytał co z sytuacją kiedy Radny zostanie gdzieś delegowany przez Radę Gminy 
Przystajń.
Sekretarz odpowiedział,  że  jest  to  ryczałt  i  on  obejmuje  wszystko,  będzie  jedynie  dodatkowo 
wypłacony zwrot kosztów podróży służbowej. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę Nr  III.13.2014 w  sprawie diet dla radnych Rady 
Gminy  Przystajń większością  głosów  (9  Radnych  za,  5  Radnych  wstrzymało  się  od  głosu) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
Za głosowali:  R.  Bastrzyk,  J.  Jelonek,  H.  Kapuścik,  Z.  Kmieć,  Z.  Kulej,  J.  Leśniak,  J.  Pilarz,  
Z. Piśniak, R. Wręczycki. 
Wstrzymał się od głosu: E. Chamela, J. Chrzęstek,  Z. Marczak, J. Sas, W. Woźny.

5) zmiany Uchwały Nr XXXVII.272.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 czerwca 2014 r. 
w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  na  budowę  stacji  uzdatniania  wody 
w Przystajni

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  III.14.2014  w  sprawie zmiany  Uchwały 
Nr  XXXVII.272.2014  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  30  czerwca  2014  r.  w  sprawie 
zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  na  budowę  stacji  uzdatniania  wody  w  Przystajni 
jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

6) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok

Skarbnik omówiła projekt uchwały.
Radny  Waldemar  Woźny  zapytał  ile  musimy  ponieść  środków  na  budowę  placu  zabaw  we 
Wrzosach. Jest on ujęty w dwóch pozycjach nr 8 i 9.
Skarbnik odpowiedziała, że tam jest błąd, pozycja 9 powinna brzmieć „Budowa stacji uzdatniania 
wody  w  Przystajni”.  Przeprosiła  bardzo  za  zaistniałą  pomyłkę.  Stwierdziła,  że  jest  to  błąd 
techniczny. 
Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  z  naniesioną  poprawką,  po  czym  zarządziła 
głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  III.15.2014  w  sprawie zmian  w  budżecie 
Gminy  Przystajń  na  2014  rok jednogłośnie  (14  Radnych  za)  w  głosowaniu  jawnym  przez 
podniesienie ręki. 
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7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  III.16.2014  w  sprawie zmiany  Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2014-2024 jednogłośnie  (14  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

Dotarł Radny Grzegorz Kierat.

8) budżetu Gminy Przystajń na 2015 rok

Przewodnicząca powiedziała, że zgodnie z sugestiami wszystkie załączniki zostały poprawione.
Radny Waldemar Woźny stwierdził,  że na cmentarzu nagrobki Rodziny Krasuskich są bardzo 
zaniedbane, a w projekcie budżetu ujęte jest tylko 700,00 zł na ten cel.
Sekretarz odpowiedział, że są to pieniądze, które otrzymaliśmy na groby wojenne, a my mamy 
tylko  1  grób  wojenny  w  Ługach-Radłach.  Z  tych  pieniędzy  nie  możemy  tego  zrobić.  Mamy 
problem prawny, ponieważ właścicielem tego cmentarza jest Parafia. Uwaga jest jak najbardziej 
słuszna. Sprzątamy tam, ale te groby wymagają generalnego remontu. 
Radny Edward Chamela stwierdził, że dzisiaj dostaliśmy ten poprawiony budżet i trzeba byłoby 
zrobić pół godziny przerwy, żeby ten budżet z pierwotnym porównać.
Przewodnicząca  powiedziała,  że  zgodnie  z  naszymi  sugestiami  zostało  wszystko  poprawione 
i została jeszcze raz zrobiona jego kserokopia po, żeby Radni mogli te zmiany porównać.
Radny Janusz Leśniak stwierdził, że można było przyjść dzisiaj do gminy wcześniej i odebrać 
sobie ten budżet, bo był on wcześniej przygotowany. 
Skarbnik omówiła naniesione zmiany, które zrobiła według sugestii Radnych. Wszystkie zmiany 
o których rozmawialiśmy są naniesione. 
Radny  Jan  Sas  uważa,  że  podobnie  było  z  budżetowymi  projektami  uchwał  w  poprzedniej 
kadencji i znowu jest ta sama sytuacja. Powiedział, że on daje głowę, że 90 % osób nie wie o co  
chodzi.  Powinno to być  zrobione wcześniej  i  dostarczone Radnym.  Czy to  wszystko jest  ujęte 
o czym mówiliśmy wcześniej  to on nie wie.  Uważa, że projekty uchwał mają być dostarczane 
wcześniej. 
Przewodnicząca stwierdziła, że wyraziliśmy na to zgodę, żeby tak było. 
Wójt  powiedział, że projektu budżetu nie można uprościć. Trzeba go dzielić na działy, rozdziały 
i paragrafy. Nie da się go inaczej zrobić. Wszystkie sugestie Radnych zostały naniesione. Dodał 
również,  że  następny  budżet  zaczniemy  przygotowywać  wcześniej.  Ten  budżet,  który  jest 
przygotowany jest realny do naszych możliwości finansowych. Poprosił o przegłosowanie go.
Przewodnicząca zapytała  czy są jeszcze jakieś uwagi  i  zapytania,  w związku z brakiem uwag 
i zapytań odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  III.17.2014  w  sprawie budżetu  Gminy 
Przystajń  na  2015  rok jednogłośnie  (15  Radnych  za)  w  głosowaniu  jawnym  przez 
podniesienie ręki. 

Wójt podziękował za poparcie i przegłosowanie tego budżetu.
Radny Jan Sas powiedział, że Pan Wójt poprosił o przegłosowaniu budżetu i przegłosowaliśmy 
go,  ale  czy jak my przyjdziemy do Pana Wójta  z prośbą to  czy też będziemy mogli  liczyć  na 
zrozumienie.
Wójt odpowiedział, że gabinet jest otwarty i z każdym z przyjemnością porozmawia.
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9) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024

Skarbnik omówiła projekt uchwały. 
Przewodnicząca  zapytała czy są jakieś uwagi i zapytania, w związku z brakiem uwag i zapytań 
odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę Nr  III.18.2014 w  sprawie uchwalenia  Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2015-2024  jednogłośnie  (15  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

Ad 8 i Ad 9
Przewodnicząca przedstawiła pisma, które wpłynęły do Rady Gminy Przystajń. Poinformowała, że 
można  zapoznać  się  z  raportem dot.  informacji  o  stanie  środowiska  w  województwie  śląskim 
w 2013 r.  na stronie  internetowej  www.katowice.pios.gov.pl jak również w biurze Rady Gminy 
Przystajń. Przedstawiła również Uchwałę nr LXI/557/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 
z  dnia  30  października  2014  r.  w  sprawie  poparcia  starań  Światowego  Kongresu  Kresowian 
o  nadanie  nazwy  Międzynarodowego  Portu  Lotniczego  Katowice  w  Pyrzowicach  imieniem 
Wojciecha Kilara. Zapytała co Radni na to.
Mieszkanka Gminy Przystajń Pani Krystyna Labus-Stankiewicz  powiedziała, że ona popiera 
ten wniosek i poleca pozytywne głosowanie. 
Przewodnicząca zarządziła  głosowanie  dot.  poparcia  starań  Światowego  Kongresu  Kresowian 
o  nadanie  nazwy  Międzynarodowego  Portu  Lotniczego  Katowice  w  Pyrzowicach  imieniem 
Wojciecha Kilara. 
Radni jednogłośnie poparli ww. wniosek.
Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Borze  Zajacińskim zapytał  o  halę  sportową  w  Borze 
Zajacińskim. Czy będzie cokolwiek robione w tym temacie, czy Wójt coś zadeklaruje. Dobrze by 
było gdyby w przyszłym roku powstał chociaż projekt. 
Wójt  odpowiedział,  że  z  całą  pewnością  nasz  budżet  tego nie  udźwignie,  będziemy się  starali 
poszukać jakichś środków z zewnątrz na realizację tej inwestycji.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim  powiedział, że on chciałby, żeby chociaż 
projekt został wykonany.
Wójt powiedział, że jeśli chodzi o rok 2015 to może być tak, że poszukamy tylko projektu tej hali.  
Jest  inwestycja,  z  którą  musimy się  zmierzyć,  czyli  rozbudowa przedszkola  w Przystajni  i  nie 
chciałby składać takich pewnych deklaracji. Myślimy o tym, temat został rozeznany, projekt jest 
brany pod uwagę. 
Radny  Janusz  Leśniak uważa,  że  trzeba  znaleźć  jakąś  dotację  odnośnie  budowy  takiej  hali 
sportowej.
Dyrektor  GZOS powiedziała,  że  jeśli  spełnimy  wymagania  to  33  %  mamy  zagwarantowane 
z Ministerstwa Sportu. 
Przewodnicząca zapytała jakie było dofinansowanie w Przystajni.
Dyrektor GZOS  odpowiedziała, że dofinansowanie wynosiło 50 %, ponieważ była to pierwsza 
inwestycja tego typu w gminie.
Radny Jan Sas powiedział, że miał okazję rozmawiać z Marszałkiem i mamy bardzo duże szanse 
na to, że otrzymamy pieniądze na szkołę w Przystajni.
Mieszkanka Gminy Przystajń Pani Krystyna Labus-Stankiewicz  powiedziała, że pojawiły się 
informacje w formie tabeli, które wyjaśniają wysokość diet dla Radnych. Stwierdziła, że dużo ludzi 
czyta co się dzieje na stronie internetowej Urzędu Gminy Przystajń. Ona czytając to widzi, że jest to 
inny sposób liczenia, czyli tzw. ryczałt, ale nikt tego nie zrozumie, dlatego zwraca na to uwagę, 
ponieważ  każdą  uchwałę  można  zmienić.  Zapytała  również  o  odśnieżanie.  Czy  ma  się  czuć 
bezpieczna.
Wójt odpowiedział, że ma się czuć bezpieczna, ponieważ umowy na odśnieżanie są podpisane.
Przewodnicząca powiedziała, że mieszkańcy rozumieją na czym polega ryczałt.
Radny Józef  Chrzęstek uważa,  że jak ktoś  jedzie  i  sypie solą  z  piaskiem to powinien jechać 
wolniej, ponieważ te materiały wpadają do rowu. 
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Radny  Waldemar  Woźny prosiłby  o  zwrócenie  uwagi  tym  co  odśnieżają  drogi  powiatowe, 
ponieważ zbyt intensywnie jest to odśnieżane, ponieważ odśnieżony śnieg znajduje się nawet na 
ogrodzeniach.
Przewodnicząca przeczytała życzenia świąteczno-noworoczne otrzymane od Poseł do Parlamentu 
Europejskiego Pani Jadwigi Wiśniewskiej.

Ad 10
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodnicząca  dokonała  zamknięcia  III  sesji 
VII kadencji Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                          
                                                                                               mgr Henryka Kapuścik
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