
PROTOKÓŁ Nr IX.2015

z IX sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 3 sierpnia 2015 r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 13.00 – 15.15

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                                                                               - Henryk Mach
- Sekretarz Gminy                                                                        - Bogusław Leszczyński
- Skarbnik Gminy                                                                         - Ewa Kotarska
- Radca Prawny                                                                            - Adam Biernacki
- dyr. GZOS                                                                                  - Alina Piśniak
- dyr. GOKSiR                                                                              - Małgorzata Izydorczyk 
- Sołtysi - według załączonej listy obecności

P r o p o n o w a n y  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. Zapytania  i  wolne  wnioski   mieszkańców.
8. Informacja na temat planowanych zadań powiatu na terenie Gminy Przystajń
9. Informacja nad rewitalizacją rynku i Sukiennic

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)  regulaminu  określającego  zasady  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym 
uczniom zamieszkałym w gminie Przystajń (Dyr. GZOS),
2) rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Dyrektora Zespołu Szkół w Przystajni, 
3) zmiany Uchwały Nr XXXIX.289.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 12 września 2014 roku w 
sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (Skarbnik Gminy),
4) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok (Skarbnik Gminy),
5)  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2015-2024  (Skarbnik  
Gminy).
11. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych.
12. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie sesji.

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 
9 Radnych. 
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A d 3
Przewodnicząca przedstawiła Radnym propozycję porządku obrad. Poinformowała, że do projektu 
uchwały w sprawie zmiany budżetu została wniesiona przez Wójta autopoprawka. Poinformowała 
również o wniosku Wójta o wprowadzenie do porządku obrad kolejnego projektu uchwały – w 
sprawie  zmiany uchwały nr  XIX.140.2012 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. 
Przewodnicząca zaproponowała, aby projekt ten znalazł się w punkcie 10 obrad, jako 3 projekt 
poddany pod głosowanie. Przewodnicząca poddała pod głosowanie nowy porządek obrad – został 
przyjęty przez radnych jednogłośnie (9 Radnych za).

A d 4
Przewodnicząca poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji był wyłożony w biurze Rady Gmi-
ny, można było się  z nim zapoznać, w związku z tym poprosiła o przyjęcie protokołu z poprzedniej 
sesji bez głośnego czytania. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie (9 Radnych za).

A d 5
Wójt odczytał  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym  –  stanowiące 
załącznik do protokołu. Poinformował radnych o podjęciu decyzji o gipsowaniu części ścian w GPP 
w Przystajni przy okazji prowadzonego remontu oraz o konieczności montażu stacji redukcyjnych 
na wodociągu – w chwili obecnej trwa uzgadnianie lokalizacji z właścicielami nieruchomości. 
Wójt  poinformował  o  rozesłaniu  do  sołtysów  informacji  o  wysokości  środków  z  Funduszu 
Sołeckiego  i  poprosił  radnych  o  udzielenie  pomocy  radom  sołeckim  w  zakresie  ustalania 
proponowanych inwestycji do realizacji z Funduszu na 2016 r.
Udzielił informacji na temat etapu realizacji projektu związanego z instalacjami solarnymi: program 
Niskiej  Emisji  ma powstać do końca sierpnia,  natomiast wniosek na projekt „Gmina naturalnie 
słoneczna” musi zostać złożony do 25 października br.
W związku z tym że gmina Przystajń jest partnerem w Związku Międzygminnym Panki-Przystajń 
ds. Ochrony Wód Wójt poinformował, że realizowana jest na oczyszczalni inwestycja związana 
z budową budynku biurowo-garażowego.
Ponieważ podniesiona została stawka opłaty za wodę do 2,24 zł netto (2,42 zł brutto) oraz opłata 
abonamentowa  do  1,88  zł  netto  (2,03  zł  brutto)  Wójt  poinformował,  że  mimo  tej  podwyżki 
w gminie Przystajń jest najtańsza woda w okolicy. Kolejną gminą pod względem niskiej opłaty za 
wodę jest gmina Lipie,  stawka za wodę jest tam jednak dużo wyższa i wynosi 2,50 zł netto. 
Wójt poinformował również Radnych o sytuacji Rynku i Sukiennic w Przystajni. Oba te obiekty są  
własnością  Parafii.  Gmina  zawarła  1  sierpnia  br.  umowę na  dzierżawę  Rynku  na  okres  30  lat 
z Parafią w Przystajni, co ma umożliwić wykonanie jego remontu przez Gminę. Umowa dzierżawy 
została  podpisana  przez  Proboszcza,  jako  osobę  uprawnioną  do  składania  oświadczeń  woli 
w imieniu kościelnej osoby prawnej, którą jest parafia. Według wcześniejszych ustaleń Proboszcz 
Parafii miał wyremontować Sukiennice. Remont Sukiennic został rozpoczęty, jednak Proboszcz go 
przerwał i postanowił wpisać ten obiekt do Rejestru Zabytków. Dałoby to szansę na dotowanie 
remontu  Sukiennic  z  budżetu  Gminy,  jednak  wydłuża  czas  zakończenia  remontu.  Wójt 
poinformował, że do 15 sierpnia br. Proboszcz przedstawi informację o perspektywach remontu 
Sukiennic.
Radny Jan Sas skrytykował pomysł wpisania Sukiennic do Rejestru Zabytków, ponieważ remont 
zabytku będzie dużo droższy a formalności są bardzo utrudnione. Radny E. Chamela stwierdził, że 
taki remont objąć by musiał ankrowanie, odwodnienie i zabezpieczenie fundamentów oraz remont 
dachu. 
W odpowiedzi na zapytanie radnego E. Chamela Sekretarz Gminy poinformował,  że w ramach 
rewitalizacji Rynku można by między innymi usunąć stojący na nim słup energetyczny, nieużywaną 
budkę telefoniczną oraz zlikwidować miejsca parkingowe przesłaniające Sukiennice.
Do obradujących dołączyli radni Józef Chrzęstek i Remigiusz Wręczycki
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A d 6
Sprawozdanie z działalności komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Oświaty,  Kultury i  Zdrowia  przedstawił  Przewodniczący 
Komisji – Radny Robert Bastrzyk. 
Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury  przedstawił 
Przewodniczący Komisji  – Radny Jan Sas.  Odnosząc się do odczytanego sprawozdania Wójt 
poinformował,  że  Urząd Gminy podjął  inicjatywę w związku z trwającą  suszą – wystosowano 
pismo  do  Wojewody  w  sprawie  nie  uwzględnienia  terenu  Gminy  Przystajń  w  zarządzeniu 
określającym obszary dotknięte suszą. Poinformował również, że rozważy połączenie sił z innymi 
gminami w celu skuteczniejszego przeforsowania uznania suszy na okolicznym terenie. Radny J. 
Sas poprosił o wysłanie kolejnego pisma do Wojewody w tej sprawie. 
Radny J. Sas poruszył temat słabych wyników egzaminów końcowych w szkołach gminy Przystajń. 
Wyniki te są słabe w porównaniu ze średnią Powiatu, taka sytuacja utrzymuje się już przez kilka lat, 
trzeba  to  dokładnie  przeanalizować.  Zaproponował,  aby  wyniki  egzaminów  z  poszczególnych 
przedmiotów miały wpływ na pensje nauczycieli nauczających tych przedmiotów. 
Wójt odnosząc się do wypowiedzi Radnego oraz artykułu na temat wyników egzaminów, który 
ukazał  się  w  gazecie  regionalnej,  poinformował,  że  oczekuje  przedstawienia  przez  dyrektorów 
szkół programów naprawczych. Dyrektor GZOS w Przystajni – p. Alina Piśniak potwierdziła, że 
programy takie zostaną przedstawione, radni otrzymają je do zapoznania się razem z informacją 
o realizacji zadań oświatowych za ubiegły rok szkolny. 
W związku  z  brakiem  dalszych  uwag  i  zapytań  do  odczytanych  sprawozdań  Przewodnicząca 
zarządziła przejście do kolejnego punktu programu sesji.

A d 7
Zapytania  i  wolne  wnioski   mieszkańców. 
W związku z brakiem zapytań i wniosków ze strony mieszkańców Przewodnicząca Rady zarządziła 
przejście do kolejnego punktu programu. 

A d 8
Informacja na temat planowanych zadań powiatu na terenie Gminy Przystajń
W  związku  z  nieprzybyciem  przedstawiciela  Starostwa  Powiatowego  Przewodnicząca  Rady 
zarządziła przejście do kolejnego punktu programu.

Ad 9
Informacja nad rewitalizacją rynku i Sukiennic
W  związku  z  nieprzybyciem  proboszcza  oraz  przedstawieniem  sytuacji  przez  Wójta  podczas 
omawiania sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym Przewodnicząca Rady 
zarządziła przejście do kolejnego punktu programu.

A d 10
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1)  regulaminu  określającego  zasady  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym 
uczniom zamieszkałym w gminie Przystajń

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr IX.79.2015 w sprawie regulaminu określającego 
zasady  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym uczniom zamieszkałym w 
gminie  Przystajń jednogłośnie (11  Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki. 

3



2)   rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Dyrektora Zespołu Szkół w Przystajni  

Przewodnicząca Rady poinformowała,  że omawiała sprawę wniesionej skargi ze skarżącymi. 
Udokumentowali oni fakt grania przez młodzież na boisku w niedzielę.  Wnoszą również o 
wykonanie odwodnienia parkingu szkolnego znajdującego się w pobliżu ich posesji.
Radny J.  Sas stwierdził,  że całkowicie nie zgadza się z zamykaniem boiska w niedzielę.  Jest to 
sprzeczne z celem realizacji tej inwestycji.
Dyrektor GZOS p. Alina Piśniak poinformowała, że boisko jest nieczynne w niedzielę właśnie na 
wniosek skarżących. Taki zapis umieszczono w regulaminie korzystania z obiektu, jest to niestety 
ignorowane przez młodzież.  Kilkukrotnie miały już miejsce w związku z tym interwencje Policji. 
Radny Robert Bastrzyk zaproponował zatrudnienie osoby do pilnowania porządku na boisku. Wójt 
poinformował, że skargi dotyczą głównie hałasu dobiegającego z boiska, w związku z czym podjęta 
została decyzja o zamontowaniu ekranów dźwiękochłonnych.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr IX.80.2015  w sprawie rozpatrzenia  skargi 
dotyczącej działalności Dyrektora Zespołu Szkół w Przystajni jednogłośnie (11 Radnych za) w 
głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

3) zmiany Uchwały Nr  XIX.140.212 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

Dyrektor GZOS p. Alina Piśniak wyjaśniła potrzebę utworzenia nowych przystanków – wynika to z 
trasy autobusu przewożącego dzieci i młodzież do placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę Nr  IX.81.2015  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 (11 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
 
4)   zmiany Uchwały Nr XXXIX.289.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 12 września 2014 roku w   
sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr IX.82.2015  w sprawie zmiany  Uchwały  Nr 
XXXIX.289.2014  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  12  września  2014  roku w sprawie  emisji 
obligacji  oraz  zasad  ich  zbywania,  nabywania  i  wykupu jednogłośnie  (11  Radnych za)  w 
głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

5)   zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok  

Za zgodą Przewodniczącej Rady obrady opuścił Radny Jan Sas. Do obradujących dołączył Radny 
Zbigniew Kmieć.
Skarbnik  Gminy  p.  Ewa  Kotarska  wyjaśniła  treść  uchwały  oraz  zmiany  wprowadzane 
autopoprawką.  Wójt  poinformował,  że  środki  których  nie  wydatkowano  w związku  z  brakiem 
możliwości wykonania drogi w Kamińsku przeznaczono na spłatę części kredytu, dzięki czemu 
Gmina zaoszczędzi na odsetkach.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały autopoprawki, po czym zarządziła głosowanie.
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Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr IX.83.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Przystajń na 2015 rok jednogłośnie  (11  Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez podniesienie 
ręki. 

6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr IX.84.2015  w sprawie zmiany  Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2015-2024 jednogłośnie  (11  Radnych za)  w 
głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

Ad 11 i Ad 12
Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
Radny  Edward  Chamela  zapytał  o  projekt  związany  z  instalacją  solarów.  Podobno  Starostwo 
Powiatowe przekazało na ten cel 1 mln zł. Można by dzięki temu zainstalować solary na większej 
ilości budynków.
Wójt poinformował, że żadne środki nie zostały jeszcze przekazane. Przyszło na razie pismo w tej 
sprawie. Natomiast zainteresowanie solarami nie jest aż tak duże. Do końca zapisów zgłosiło się 
mniej  zainteresowanych  niż  było  miejsc  na  liście.  Koszt  takiej  instalacji  to  około  10  tyś  zł,  
dofinansowanie wynosić będzie ok 85%. 
Radny Jacek Pilarz zgłosił, że plac zabaw w m. Przystajń jest w złym stanie, wiele urządzeń jest  
zniszczonych  lub  zdemontowanych.  Zaproponował  jego  przeniesienie  w  inne  miejsce  lub 
zainstalowanie monitoringu. 
Wójt poinformował, że są środki na odtworzenie placu zabaw. Jego lokalizacja jest dobra. Trzeba 
będzie zainwestować w sprzęt  bardziej  odporny na zniszczenie.  Monitoring jest  alternatywą do 
rozważenia. 
Radny Jacek Pilarz poprosił o informację dot. gminnego systemu powiadamiania sms.
Wójt poinformował, że formalności są w trakcie załatwiania. Informacja o uruchomieniu systemu 
powinna  pojawić  się  na  stronie  internetowej  Gminy  w  najbliższym  czasie.  System  będzie 
funkcjonował podobnie do powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniach. Ustalono 17 stref 
pokrywających się z sołectwami. Koszt 1000 sms-ów będzie miesięcznie kosztował 100 zł. 

Wójt  poinformował,  że  zgłaszają  się  firmy  oferujące  założenie  „ledowych”  lamp  oświetlenia 
ulicznego – taka inwestycja zwróciłaby się w ciągu 3 lat, później były by już oszczędności. Niestety 
w związku z tym, że układy pomiarowo-rozliczeniowe są własnością firmy Tauron jest nikła szansa, 
że taką inwestycję uda się przeprowadzić.
Wójt oraz Dyrektor GOKSiR p. Małgorzata Izydorczyk poinformowali, że 23 sierpnia odbędą się 
dożynki  gminne.  Pokrótce  przedstawili  program  oraz  poprosili  sołtysów  i  radnych  o  pomoc 
w tworzeniu dekoracji.
Radny Edward Chamela poinformował, że przepust w m. Brzeziny jest już wykonany, natomiast 
frez  jeszcze  nie  został  dowieziony  w  to  miejsce.  Kontakt  telefoniczny  na  służbową  komórkę 
pracownika odpowiedzialnego za tę sprawę jest utrudniony. Poprosił o jak najszybsze załatwienie 
tej sprawy.

Ad 13
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodnicząca  dokonała  zamknięcia  IX  sesji 
VII kadencji Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Agnieszka Janik                                                                      mgr Henryka Kapuścik
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