
PROTOKÓŁ Nr X.2015

z X sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 21 września 2015 r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 13.00 – 18.25

W sesji uczestniczyło 14 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. GOPS                                                                                  - Aneta Maj-Desperak
- 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 (około godz. 14.00).
8. Informacja  na  temat  planowanych  zadań  powiatu  na  terenie  Gminy  Przystajń  (Starosta 

Kłobucki, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku).
9. Informacja Komendanta PSP w Kłobucku i Komendanta Gminnego ZOSP RP w Przystajni na 

temat stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Przystajń za 2014 rok.
10.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)  określenia  formatu  elektronicznego,  warunków i  trybu składania  deklaracji  o  wysokości 
ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od 
innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno – wypoczynkowych, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (Podinsp. Ł. Grajcar),
2) 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 (Referent G. Sokołowski),
3) podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych 
zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Przystajń  poprzez  przyjęcie  programu  dla  rodzin 
wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń” (Dyr. GOPS),
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.
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P r  z y j ę t 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. Informacja  na  temat  planowanych  zadań  powiatu  na  terenie  Gminy  Przystajń  (Starosta 

Kłobucki, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku).
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
8. Zapytania  i  wolne  wnioski   mieszkańców (około godz. 14.00).
9. Informacja Komendanta PSP w Kłobucku i Komendanta Gminnego ZOSP RP w Przystajni na 

temat stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Przystajń za 2014 rok.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)  określenia  formatu  elektronicznego,  warunków i  trybu składania  deklaracji  o  wysokości 
ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od 
innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno – wypoczynkowych, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (Podinsp. Ł. Grajcar),
2) 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 (Referent G. Sokołowski),
3) podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych 
zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Przystajń  poprzez  przyjęcie  programu  dla  rodzin 
wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń” (Dyr. GOPS),
4) udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  kłobuckiemu  przez  Gminę  Przystajń 
(Podinsp. M. Okaj),
5) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok (Skarbnik Gminy),
6) zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024  (Skarbnik  
Gminy),
7) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Podinsp. A Zabawa),
8) zmiany  Załącznika  nr  1  do  Uchwały  Nr  XXVII/1/2001  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia 
13 lutego 2001 roku w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Związek 
Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód”,
9) zasad  udzielania  pomocy finansowej  w formie  dotacji  celowej  spółkom wodnym,  trybu 
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 

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.  W  szczególności  Starostę  Powiatu  Kłobuckiego,  Pana 
Szymańskiego z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Policjantów. 

A d 2
Przewodnicząca  Rady  Gminy stwierdziła  prawomocność  obrad  –  na  sali  obecnych  jest 
13 Radnych. Brak Radnego Janusza Leśniaka i Radnego Remigiusza Wręczyckiego.

A d 3
Przewodnicząca przedstawiła  Radnym propozycję  porządku obrad.  Poprosiła  w imieniu  Wójta 
o wprowadzenie do porządku obrad 4 projektów uchwał, w sprawie: udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi  kłobuckiemu  przez  Gminę  Przystajń;  zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego;  zmiany Załącznika nr  1  do Uchwały Nr XXVII/1/2001 Rady Gminy Przystajń 
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z dnia 13 lutego 2001 roku w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Związek 
Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód”; zasad udzielania pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 
rozliczania. Na prośbę Starosty punkt 8: Informacja na temat planowanych zadań powiatu na terenie 
Gminy Przystajń zostanie przesunięty jako punkt 4. Punkty od 4 do 7 zostają przesunięte o punkt, 
stając się punktami od 5 do 8.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie zmian w porządku obrad.
Zmiany w porządku obrad zostały ustalone jednogłośnie (13 Radnych za).

A d 4
Informacja   na temat planowanych zadań powiatu na terenie Gminy Przystajń.  
Starosta Kłobucki  Henryk  Kiepura  poinformował,  że  powiat  zakończył  zadania  na  drogach 
powiatowych relacji  Truskolasy -  Zamłynie -  Kuleje  -  Nowiny -  Bór Zapilski  -  Piła  I  (Gmina 
Wręczyca Wielka); Złochowice – Opatów (Gmina Opatów) i Parzymiechy – Giętkowizna (Gmina 
Lipie). Z tych zadań powiat zaoszczędził pieniądze i chce je wykorzystać przy drodze Ługi-Radły – 
Kamińsko. Jeżeli w tym roku tego nie zrobią, to w pierwszej kolejności będzie ta droga realizowana 
w 2016 r. W przyszłym roku przygotują dokumentację drogi Górki-Stany. W Ługach-Radłach też 
chcieliby zrobić drogę – finalny termin jej wykonania to 2017 rok. Powiat przekaże działkę Gminie 
Przystajń w formie darowizny, jest  to w trakcie realizacji,  obecnie czekają na opinię.  Notariusz 
i podział będą kosztowały około 3 000,00 zł. Powiat, jeżeli coś daje to umawia się tak, że te koszty 
ponosi  obdarowany.  Jest  też  uzgodniony  temat  samochodów  strażackich.  Po  kilku  miesiącach 
rozmów mimo, że konkurs został ogłoszony został unieważniony. Będą jednak ogłaszane konkursy 
przez najbliższe 4 lata.  Dofinansowane ma wynosić 70-75 %, resztę ponosiłyby gminy.  Zostało 
uzgodnione z Wójtami, że gminy będą wnioski składały po 3 jednego roku. Będzie to zrobione po 
to, żeby każda gmina miała szansę. Starosta poruszył również temat spółek wodnych.
Dotarł Radny Janusz Leśniak.
Radna Jelonek Jadwiga  stwierdziła,  że  wspomniał  Pan Starosta  o  2  drogach.  Zapytała  kiedy 
można liczyć na realny termin realizacji drogi Górki-Stany.
Starosta Kłobucki odpowiedział, że na przyszły rok przygotują projekt, a w 2017 r. będą chcieli tą 
drogę wykonać.
Radny Janusz Leśniak zapytał czy na ul. Targowej w Przystajni nie można wybudować chociaż 
kawałka chodnika, ponieważ powstał tam nowy sklep (Wafelek) i ruch się zwiększył. 
Starosta Kłobucki  stwierdził, że jest to dla niego nowy temat, ale razem z Panem Makowskim 
będzie go monitorował. Powiedział również, że Radny Remigiusz Wręczycki zgłaszał kiedyś temat 
mostu  w  Kostrzynie  i  chciał  poinformować,  że  przeprowadzono  na  nim  doraźne  prace 
utrzymaniowe,  likwidujące  występujące  zagrożenie  bezpieczeństwa  ruchu.  Kompletna wymiana 
zużytych elementów drewnianych na tym moście planowana jest jeszcze w 2015 r.  
Przewodnicząca stwierdziła,  że  przez  7  lat  Gmina  Przystajń  jest  pomijana  przy  realizacji 
inwestycji. Jest nam bardzo przykro, że tak nas powiat traktuje. Droga Ługi-Radły-Kamińsko miała 
być realizowana w tym roku. Również nie została zrobiona. Zapytała czy możemy liczyć na jej 
realizację w przyszłym roku. 
Starosta Kłobucki stwierdził, że wiele projektów unijnych jest tak skonstruowanych, że wymusza 
dofinansowanie dróg z dwóch źródeł, czyli  pieniędzy powiatowych i gminnych. Dróg będziemy 
chcieli zrobić jak najwięcej. 
Radny Józef Chrzęstek wspomniał o drodze Ługi-Radły-Węzina. W miejscowości Węzina woda 
wpływa mieszkańcom na pola i posesje. Nie zostało tam wykonane odpowiednie odwodnienie.  
Mieszkanka Gminy Pani Bożena Mańka zapytała o drogę na Kamińsku. Kiedy będzie robiona, 
ponieważ od 40 lat jest to tylko obiecywane. Rowy nie są obkaszane, krzaki nie są powycinane. 
Zapytała również co z azbestem, ponieważ wszędzie go już spisali, a na Kamińsku nie.
Radny Grzegorz Kierat  poruszył temat drogi Ługi-Radły. Powiedział, że ta droga była zrobiona 
jeszcze w latach 70-tych. Ta droga jest drogą dojazdową, a nie przejazdową.
Radny Janusz Leśniak  zapytał jakie kryteria będą brane pod uwagę przy podziale środków na 
samochody strażackie.
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Starosta Kłobucki odpowiedział,  że  tegoroczny  konkurs  został  unieważniony.  Kolejny  będzie 
ogłaszany w następnym roku.  Kryteria  jeszcze  nie  są  znane.  Nic  nie  jest  jeszcze  uzgodnione. 
Proponuje on, żeby po 3 gminy składały w danym roku wniosek. 
Radny Jan Sas  zwrócił uwagę, żeby rozważyć możliwość wyprostowania tej  drogi w Ługach-
Radłach. Byłoby to bezpieczniejsze dla podróżnych. 
Starosta Kłobucki odpowiedział, że ten temat jest do sprawdzenia. Trzeba to sprawdzić na mapie. 
Uważa,  że od czegoś trzeba zacząć i  na komisji  niech  Radni  zdecydują,  którą  drogę  chcieliby 
zrobić.
Wójt apelował o łaskawsze i przychylniejsze spojrzenie na Gminę Przystajń. Dodał również, że 
deklarujemy ścisłą współpracę i współfinansowanie dróg powiatowych.
Radny Zbigniew Marczak zapytał o powierzchniowe utwardzenie na Wilczej Górze.
Starosta Kłobucki  odpowiedział,  że  musi  się  tam z  Kierownikiem wybrać  i  zobaczyć  jak  to 
wygląda. 
Mieszkanka Gminy Pani Krystyna Labus-Stankiewicz stwierdziła, że Pan Starosta cały czas ma 
wpływ na drogi, ponieważ w poprzedniej kadencji był Wicestarostą. 
Sołtys Sołectwa  Podłęże  Szlacheckie  Stanisław  Kwaśny  poprosił o  wykonanie  chodnika 
w miejscowości Podłęże Szlacheckie. 
Starosta Kłobucki zaproponował  na  Komisji  zajmującej  się  drogami  zrobić  takie  spotkanie 
w sprawie dróg. Uważa, że trzeba wyjechać w teren i zobaczyć jak to wygląda. On chętnie na taką 
Komisje przyjedzie. Starosta podziękował za zaproszenie.
Przewodnicząca podziękowała Staroście Kłobuckiemu za przybycie. 

Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Szymańskiemu z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Pan Szymański  z  TPD  powiedział,  że  został otwarty  Ośrodek  Rehabilitacyjno-Wychowawczy 
w Hutce. W związku z tym wystąpili z pismem o dofinansowanie budowy windy, ponieważ nie stać 
ich na jej  samodzielne wykonanie.  Jej  koszt  to  około 60 000,00 zł.  Poprosił  o dofinansowanie 
budowy tej  windy,  ponieważ ona jest  im bardzo potrzebna,  gdyż wnoszenie dzieci  na pierwsze 
piętro jest ogromnym wysiłkiem.
Radny Grzegorz Kierat zapytał ile osób jest w tym ośrodku.
Pan Szymański z TPD odpowiedział, że jest możliwość przyjęcia 35 osób do tego ośrodka.
Radny Waldemar Woźny zapytał jak jest z dowozem dzieci do tego ośrodka. 
Pan Szymański z TPD odpowiedział, że będzie przywóz i odwóz dzieci. Ośrodek ma działać od 
godz. 7.00 do godz. 19.00. Pan Szymański z TPD podziękował za możliwość wystąpienia.  

Przewodnicząca udzieliła głosu Zastępcy  Komendanta Komisariatu  Policji  w  Krzepicach 
nadkomisarz Izabeli Woszczyńskiej.
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Krzepicach nadkomisarz Izabela Woszczyńska 
powiedziała,  że  w  tamtym  tygodniu  otrzymali  nowy  samochód  policyjny,  jest  to  KIA cee'd. 
Zaprosiła wszystkich do obejrzenia tego samochodu. Podziękowała również za jego dofinansowanie 
w kwocie 7 000,00 zł.
Obecni  na  sesji  wyszli  za  budynek  Urzędu  Gminy  Przystajń  i  obejrzeli  nowy  samochód 
Komisariatu Policji w Krzepicach.  

A d 5
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 (14 Radnych za).

A d 6
Wójt odczytał  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym  –  stanowiące 
załącznik do protokołu. 
Wójt poinformował,  że  zaczęliśmy  realizację  inwestycji  dot.  budowy  stacji  redukcyjnych. 
Kończymy zadanie dot. kanalizacji sanitarnej Przystajń ul. Kolejowa i Kuźnica Stara. Podpisaliśmy 
już umowę ze Związkiem Międzygminnym. Dzięki temu nie będziemy musieli ponosić kosztów 
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związanych z przepompowniami ścieków. Zakończyliśmy remont przedszkola. Wszystkie odbiory 
zostały  wykonane.  Kończymy  realizację  funduszy  sołeckich.  W tym okresie  sprawozdawczym 
odbyły się również dożynki gminne. 
Radny  Edward  Chamela  zapytał  kto  wygrał  zapytanie  na  wykonanie  ocieplenia  remizy 
OSP Wrzosy-Brzeziny.
Wójt odpowiedział, że Firma Handlowo-Usługowa Paweł Galiczak z Przystajni. 
Mieszkanka Gminy Pani Krystyna Labus-Stankiewicz stwierdziła, że w grafiku dot. wywozu 
odpadów  komunalnych  w  Dąbrowie  jest  błąd,  ponieważ  jest  tam  napisane,  że  wywóz  jest 
14.10.2015 r. Poprosiła o sprawdzenie tego. 

A d 7
Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Oświaty,  Kultury i  Zdrowia  przedstawił  Przewodniczący 
Komisji – Radny Robert Bastrzyk.
Przewodnicząca  zapytała  czy  są  jakieś  uwagi  i  zapytania  do  sprawozdania  Komisji  Oświaty, 
Kultury i Zdrowia.
Radny Jan Sas zapytał czy temat programu naprawczego został przeanalizowany przez Komisję, 
czy może został pominięty. 
Radny Robert  Bastrzyk  odpowiedział,  że  na piątek  25.09.2015 r.  zaplanowane jest  spotkanie 
z Dyrekcją. Dyrektorzy zostali zobowiązani do stworzenia tego programu naprawczego. 
Przewodnicząca dopowiedziała, że pod koniec października 2015 r. odbędzie się sesja dot. oświaty. 
Będzie tam omawiana informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. Dyrektorzy nie czekają 
tylko te programy naprawcze wdrażają. 
Radny Edward Chamela stwierdził, że Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia nie jest wyrocznią. 
Powinien  ten  temat  być  przedstawiony na wspólnym posiedzeniu  komisji  stałych Rady Gminy 
Przystajń.  
Przewodnicząca jeszcze  raz  powtórzyła,  że  zgodnie z  przepisami  prawa na sesji  Rady Gminy 
Przystajń w październiku 2015 r.  będzie analizowany temat  oświaty.  Jednak jeżeli  będzie wola 
Radnych to  nie  widzi  przeszkód,  żeby takie  wspólne  posiedzenie  komisji  stałych Rady Gminy 
Przystajń zwołać. 
Radny  Janusz  Leśniak  stwierdził,  że  w  ostatnich  dniach  na  Placu  Piłsudskiego  w  Przystajni 
została usunięta huśtawka. Chciałby jasno usłyszeć kto się tym placem zabaw zajmuje.
Radny Robert Bastrzyk odpowiedział, że na jednej z Komisji był ten temat omawiany. Szkoła ma 
kosić trawę, a gmina ma robić resztę, czyli sprzątanie i konserwację. 
Sekretarz dopowiedział, że niektóre urządzenia na placu zabaw zostały zdemontowane, ponieważ 
były w złym stanie  technicznym.  Za 2 tygodnie  będą zamontowane nowe urządzenia  na placu 
zabaw w ramach tamtych zdemontowanych nie nadających się już do konserwacji. 

Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury  przedstawił 
Przewodniczący Komisji – Radny Jan Sas.
Przewodnicząca  zapytała  czy  są  jakieś  uwagi  i  zapytania  do  sprawozdania  Komisji  Budżetu, 
Rolnictwa i Infrastruktury.
Mieszkanka Gminy Pani Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała komu należy temat obcinania 
gałęzi drzew i krzewów zgłosić czy sołtysowi, czy Panu Grzegorzowi Sokołowskiemu. Poprosiła 
o wyczyszczenie hydrantu na Dąbrowie, ponieważ z niego woda leci u niej brudna. 
Radny Jan Sas odpowiedział, że do ognia woda nie musi być czysta. Do picia służy inna woda. 
Temat gałęzi trzeba zgłaszać do Pana Sokołowskiego i do Zarządu Dróg Powiatowych.
Radny Józef  Chrzęstek poprosił,  żeby Pani  Małgorzata  Drynda  wytłumaczyła  kto  te  kryteria 
w sprawie suszy spełnia, skoro tylko 3 rolników. 
W związku z brakiem dalszych uwag i zapytań przeszliśmy do punktu kolejnego.

A d 8
Przewodnicząca zapytała czy mieszkańcy obecni na sali, mają jakieś zapytania  i  wolne  wnioski.
Mieszkanka Gminy Pani Bożena Mańka zapytała co z tym azbestem w Kamińsku.
Wójt odpowiedział, że do końca września 2015 r. inwentaryzacja azbestu zostanie wykonana. 
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Mieszkanka Gminy Pani Krystyna Labus-Stankiewicz poruszyła temat: wycieków, przecieków 
zamieszczony na BIP Urzędu Gminy Przystajń i stronie internetowej Gminy Przystajń dot. wody; 
regulaminu gminnego systemu powiadamiania sms (§4 pkt 13 tego regulaminu – jak go rozumieć); 
azbestu  na  terenie  Gminy  Przystajń  (firma  nie  pojawiła  się  i  nikt  nie  pozostawił  informacji 
w skrzynce, a ona posiada takie rury cementowo-azbestowe i nikt nie chce tego spisać); analizy 
rodzajów komisji na komisjach wspólnych (zapytała jak ma to rozumieć); podatków od gruntów 
i  nieruchomości  (zapytała  o zwolnienia  przedmiotowe i  podmiotowe,  co  Radni  nowej  kadencji 
proponują zrobić w sprawie podatków). 
Wójt odpowiedział,  że szczegóły §4 pkt 13 regulaminu gminnego systemu powiadamiania sms 
jeszcze raz przeanalizujemy. Ponieważ gmina jest rolnicza to podatki i opłaty lokalne ze względu na 
suszę pozostaną na tym samym poziomie, nie planujemy podnoszenia podatków. Co do azbestu to 
ta inwentaryzacja będzie nas kosztowała 3 000,00 zł, ponieważ dostaliśmy dotację w wysokości 
12 000,00 zł na ten cel. Zaapelował, żeby zgłaszać ten azbest mieszczący się na terenie Gminy 
Przystajń  jeśli  firma  jeszcze  tego  nie  zrobiła.  Jeśli  chodzi  o  rury  cementowo-azbestowe  to 
w Przystajni  mogą być  tylko  tam gdzie  był  dawny SKR (jest  to  sieć  wewnętrzna),  na  terenie 
Dąbrowy nie ma rur cementowo-azbestowych. 
Podinspektor  Łukasz  Grajcer dopowiedział,  że  firma  robiąca  inwentaryzację  pojawiła  się 
w Urzędzie Gminy Przystajń dopiero 1.09.2015 r. Wcześniej przesłała tylko harmonogram. Mamy 
z  nimi  podpisaną  umowę  i  w  niej  są  zapisy,  że  jeśli  nie  zdążą  wykonać  inwentaryzacji 
w terenie  do  końca  września  2015  r.  to  będą  płacić  kary  umowne.  Na  chwilę  obecną  nie  ma 
informacji, że coś się przeciągnie. Oni mają dla nas zrobić bazę posesji na których jest azbest.
Radny Edward Chamela zapytał czy firma mierzy ten azbest.
Podinspektor Łukasz Grajcer dopowiedział, że firma ma wejść na posesję i zmierzyć go.
Radny Józef Chrzęstek powiedział, że firma u niego była i szczegółowo spisała ten azbest. 
Wójt powiedział,  że  temat  azbestu  był  analizowany na  wszystkich  zebraniach  wiejskich,  więc 
mieszkańcy wiedzą o tym. 

A d 9
Informacja Komendanta PSP w Kłobucku i Komendanta Gminnego ZOSP RP w Przystajni na temat 
stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Przystajń za 2014 rok.
Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku młodszy brygadier Robert 
Ladra powiedział, że powiat składa się z 9 gmin. Gmina Przystajń leży na obrzeżach powiatu, więc 
jeśli chodzi o czas dojazdu z Kłobucka to jest on jeden z najdłuższych. Czas dojazdu z Kłobucka to 
15  minut.  Jest  to  czas  ponad założony standard.  W Gminie  Przystajń  większymi  obiektami  są 
szkoły, kościoły, ośrodki zdrowia, przedszkole. Gmina Przystajń posiada trzy jednostki włączone do 
Krajowego  Systemu  Ratowniczo-Gaśniczego:  OSP  w  Przystajni,  OSP  w  Górkach-Stanach 
i OSP Wrzosy-Brzeziny. Na terenie gminy działa jeszcze 7 jednostek OSP poza systemem. Ogólnie 
funkcjonuje  10  jednostek  OSP.  Te  jednostki  funkcjonują  od  wielu  lat.  Najgorsza  sytuacja  jest 
w  jednostce  OSP  w  Dąbrowie.  Od  wielu  lat  ta  sytuacja  się  nie  zmienia.  Do  ratownictwa 
technicznego  zostały  wytypowane  jednostki  OSP w  Przystajni  i  OSP Wrzosy-Brzeziny.  Ilość 
pożarów w powiecie utrzymuje się w liczbie 1000. Ta liczba utrzymuje się od paru lat. Na terenie 
Gminy Przystajń w 2014 r. zdarzyło się 47 zdarzeń. Była to gmina w której w roku 2014 zdarzeń 
było  najmniej.  Wyjazdy  jednostek:  OSP  w  Przystajni  -  43,  OSP  w  Górkach-Stanach  –  5, 
OSP Wrzosy-Brzeziny – 5. Miejscowych zagrożeń było 43. Straż powinna interweniować tylko 
wtedy jeśli chodzi o agresywne owady - wtedy PSP w Kłobucku nie stoi na przeszkodzie, bo straż 
jest  w  końcu  dla  ludzi.  Największym  problemem  jednostek  OSP  jest  wiek  samochodów 
i  wyszkolenia  strażaków,  ratowników  OSP.  Żeby  jednostka  mogła  wyjechać  do  zdarzenia  to 
powinna zebrać 3 wyszkolonych strażaków, a ogólnie każda jednostka powinna mieć co najmniej 
12 wyszkolonych strażaków. Nie ma w powiecie gminy, w której nie ma hydrantów. Raz w roku 
hydranty zewnętrzne powinny być przejrzane.  
Komendant  Gminny  ZOSP RP w  Przystajni  Mariusz  Koziński powiedział,  że  w  Gminie 
Przystajń jest 285 członków OSP, 33 kobiety, 110 członków czynnych, którzy mogą brać udział 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Mamy 1 ciężki samochód, 10 średnich samochodów i 2 lekkie 
samochody. W 2015 roku miały miejsce 54 zdarzenia. W porównaniu z rokiem poprzednim tych 
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zdarzeń  jest  już  więcej.  W  2015  r.  zakupiono  samochód  marki  Mercedes.  Samochód  został 
przekazany w użyczenie jednostce OSP w Górkach-Stanach, samochód z OSP w Górkach-Stanach 
został przekazany do OSP w Kamińsku. Co do losów samochodu OSP w Kamińsku to decyzja  
zostanie podjęta do końca 2015 r. W ciągu ostatnich lat przeszkolono 160 strażaków OSP. Średnio 
około  60  strażaków  na  terenie  Gminy  Przystajń  nie  posiada  jeszcze  przeszkoleń.  Komendant 
poprosił o pozytywne zatwierdzenie wniosków OSP dot. zakupu hełmów. Hełmy, które są na stanie 
nie spełniają kryteriów. Każdy strażak musi posiadać odpowiednią ochronę, a hełmy są głównym 
takim kryterium. Można nabyć hełmy z dotacją. Taki hełm z dotacją możemy kupić za 412,00 zł. 
Teraz jest ostatni rok kiedy można nabyć produkty dla straży z 8 % VAT-em.
Zastępca Komendanta PSP w Kłobucku dopowiedział, że w działaniach może brać udział strażak 
od 18 do 65 lat.  Mamy coraz więcej  sprzętu specjalistycznego, a niedługo nie będzie go czym 
wozić, jeśli samochód nie będzie sprawny.   
Mieszkanka Gminy Pani Krystyna Labus-Stankiewicz podziękowała Komendantowi za to, że 
wykonuje taki zawód. 
Radny Janusz Leśniak zapytał czy do tematu hełmów jeszcze powrócimy.
Przewodnicząca odpowiedziała, że tak. Podziękowała Zastępcy Komendanta Państwowej Straży 
Pożarnej w Kłobucku i Komendantowi Gminnemu ZOSP RP w Przystajni za przybycie. 

A d 10
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1) określenia  formatu  elektronicznego,  warunków    i   trybu  składania   deklaracji   o  wysokości   
ryczałtowej  opłaty za  gospodarowanie  odpadami    komunalnymi   od  domku   letniskowego   lub    od   
innej  nieruchomości  wykorzystywanej   w  celach    rekreacyjno  –wypoczynkowych,  za   pomocą   
środków komunikacji     elektronicznej  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr X.85.2015  w sprawie określenia  formatu 
elektronicznego, warunków  i trybu składania deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 
wykorzystywanej w celach  rekreacyjno–wypoczynkowych, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

2) określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  jest  Gmina  Przystajń   
udostępnionych dla wszystkich operatorów i  przewoźników oraz warunków i  zasad korzystania 
z tych przystanków

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr X.86.2015  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  (14  Radnych  za)  w  głosowaniu  jawnym przez 
podniesienie ręki. 

3) podjęcia  działań  zmierzających do polepszenia  warunków życiowych rodzin  wielodzietnych   
zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń poprzez przyjęcie programu dla rodzin wielodzietnych 
„Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń”

Dyrektor  GOPS  omówiła  projekt  uchwały  dot.  „Karty  Dużej  Rodziny  w  Gminie  Przystajń”. 
Program  ten  zapewnia  możliwość  skorzystania  z  ulgi  w  opłatach  za  pobyt  dziecka  w  czasie 
przekraczającym  wymiar  zajęć  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego 
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w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Przystajń. Co do wody 
i podatku dot. odpadów komunalnych na chwilę obecną nie ma takiej możliwości, żeby obniżyć,  
zastosować ulgę. 
Wójt  stwierdził,  że  będziemy szukali  partnerów do  tej  Karty  Dużej  Rodziny,  zapytamy Bank 
Spółdzielczy w Krzepicach Oddział Przystajń i  firmę Protonet czy nie chcieliby zostać właśnie 
takimi partnerami. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr X.87.2015  w sprawie  podjęcia  działań 
zmierzających  do  polepszenia  warunków  życiowych  rodzin  wielodzietnych 
zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Przystajń  poprzez  przyjęcie  programu  dla  rodzin 
wielodzietnych  „Karta  Dużej  Rodziny  w  Gminie  Przystajń”  jednogłośnie  (14  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi kłobuckiemu przez Gminę Przystajń  

Przewodnicząca odczytała treść prośby otrzymanej z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w sprawie 
dofinansowania placówki Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Hutce dot. budowy windy.
Radny Jan Sas uważa, że takie rzeczy jak dofinansowanie powinny być analizowane na komisjach.
Skarbnik odpowiedziała, że nie było takiej możliwości, ponieważ pismo w tej sprawie przyszło 
16 września 2015 r. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr X.88.2015  w sprawie  udzielenia  pomocy 
finansowej  Powiatowi  kłobuckiemu  przez  Gminę  Przystajń  jednogłośnie  (14  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

5) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok  

Skarbnik omówiła projekt uchwały autopoprawki w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń 
na 2015 rok. Autopoprawka została naniesiona po to, żeby móc dofinansować windę.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały autopoprawki, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr X.89.2015 w sprawie  zmian w budżecie Gminy 
Przystajń na 2015 rok  jednogłośnie (14 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  X.90.2015  w  sprawie zmiany  Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2015-2024 jednogłośnie  (14  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

7) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Wójt powiedział, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. tylko terenu 
zbiornika wód podziemnych. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.
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Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr X.91.2015 w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  jednogłośnie  (14 Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki.  

8) Nr X.92.2015 w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXVII/1/2001 Rady Gminy 
Przystajń z dnia 13 lutego 2001 roku w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą 
„Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód”

Radca  Prawny  wytłumaczył  na  czym  polegają  zmiany  Załącznika  nr  1  do  Uchwały 
Nr XXVII/1/2001 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 lutego 2001 roku w sprawie utworzenia związku 
międzygminnego pod nazwą „Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód”. Dodał 
również, że projekt ten trzykrotnie był konsultowany z Wojewodą. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr X.92.2015  w sprawie  zmiany  Załącznika 
nr  1  do  Uchwały  Nr  XXVII/1/2001  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  13  lutego  2001  roku 
w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Związek Międzygminny Panki-
Przystajń  ds.  Ochrony  Wód”  jednogłośnie  (14  Radnych  za)  w  głosowaniu  jawnym  przez 
podniesienie ręki.  

9) zasad  udzielania  pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej  spółkom  wodnym,  trybu   
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Radca Prawny powiedział, że ta uchwała stwarza możliwość udzielenia dotacji spółce wodnej. Jest 
taka potrzeba,  żeby wspomóc tą spółkę.  Prosił  RIO o konsultację,  ale nie znaleźli  na to czasu, 
odesłali nas do złożenia wniosku o interpretację projektu uchwały. 
Radny Edward Chamela zapytał kto jest w zarządzie tej spółki, kto jest księgową.
Sołtys  Sołectwa  Przystajń  Dariusz  Kulej odpowiedział,  że  on  jest  Prezesem  tej  spółki, 
a księgowej jeszcze nie ma. Jeszcze do końca wszystko nie jest pozałatwiane.  
Wyszedł Radny Edward Chamela.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę  Nr X.93.2015 w sprawie  zasad udzielania pomocy 
finansowej  w  formie  dotacji  celowej  spółkom  wodnym,  trybu  postępowania  w  sprawie 
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania jednogłośnie (13 Radnych za) w głosowaniu jawnym 
przez podniesienie ręki.  

Ad 11 i Ad 12
Wrócił Radny Edward Chamela
Przewodnicząca  zapytała czy jest przychylność Rady Gminy Przystajń na zakup 54 hełmów dla 
strażaków z terenu Gminy Przystajń.
Wójt stwierdził, że było mało wyjazdów i w związku z tym mamy oszczędności. On jednak część 
pieniędzy wydałby na  hydranty,  a  część  na  hełmy.  Nie  rozstrzyga  co  do  kwoty.  Stwierdził,  że 
zweryfikujemy potrzeby. Zaproponował zakup po 3 hełmy dla każdej jednostki OSP. Ten temat 
jeszcze raz przeanalizujemy. 
Radny Janusz Leśniak powiedział, że my nie orientujemy się jeśli chodzi o potrzeby skoro nie ma 
Komendanta Gminnego ZOSP PR w Przystajni Pana Mariusza Kozińskiego. Stwierdził, że dlatego 
swoje pytanie zadawał wcześniej gdy Komendant był obecny na sesji Rady Gminy Przystajń. 
Radny  Edward  Chamela powiedział,  że  to  iż  Komendant  wystąpił  z  tym wnioskiem to  jest 
dlatego, że mamy oszczędności. Stwierdził, że u nich w OSP Wrzosy-Brzeziny nie musi być tych 
4 hełmów. Dają sobie oni radę. 
Mieszkanka  Gminy  Pani  Krystyna  Labus-Stankiewicz  stwierdziła,  że  OSP w Dąbrowie  nie 
należy się żaden hełm.
Wójt poruszył temat ubezpieczenia strażaków. Uważa, że firma zbyt tanio ich ubezpiecza. 
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Radny Zenon Piśniak stwierdził, że jeśli zdarzyłby się wypadek to wszystko musiałoby być jak 
trzeba, czyli sprzęt, ubranie itp., żeby uzyskać odszkodowanie. 
Radny Edward Chamela uważa, że 6 strażaków w każdej jednostce powinno być odpowiednio 
zabezpieczonych i ubranych. 
Sołtys Sołectwa Przystajń Dariusz Kulej stwierdził,  że trzeba skorzystać z tej  możliwości,  że 
teraz jest dotacja na te hełmy i dzięki temu taki hełm będzie kosztował 412,00 zł, a nie 712,00 zł.
Przewodnicząca na koniec stwierdziła, że jeśli jest potrzeba zakupu hełmów to jest wola Rady 
Gminy Przystajń na ich zakup.
Przewodnicząca przeczytała pismo otrzymane z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
odnośnie  przeprowadzonej  kontroli  kompleksowej  gospodarki  finansowej  Gminy  Przystajń. 
Z  wystąpieniem  pokontrolnym  można  zapoznać  się  na  stronie  internetowej  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej www.katowice.rio.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej. Przeczytała wnioski 
do budżetu na 2016 rok złożone przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w sprawie zaplanowania 
środków  finansowych  na  waloryzację  płac  dla  pracowników  niepedagogicznych  zatrudnionych 
w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  Gminę  Przystajń  i  mieszkańców 
ul.  Letniskowej  w  Ługach-Radłach  z  prośbą  o  wykonanie  drogi  asfaltowej  oraz  oświetlenia 
ulicznego  na  już  istniejących  słupach  energetycznych,  a  także  przyłączenia  do  światłowodu. 
Przeczytała również odpowiedź na pismo wysłane do Tauron w sprawie przerw w dostarczaniu 
energii elektrycznej odbiorcom na terenie Gminy Przystajń. Napisali w nim, że podczas awarii sieci 
energetycznej  informacja  o  obszarach  objętych  awarią  oraz  orientacyjny  czas  wznowienia 
dostarczania  energii  elektrycznej  klienci  mogą  uzyskać  na  stronie  internetowej 
http://www.tauron_dystrybucja.pl/wylaczenia/Strony/wylaczenia.aspx lub  pod  numerami 
telefonów: 991 lub 323030991. W momencie rozpoczęcia usuwania awarii  mogą jedynie podać 
przewidywany czas  przywrócenia  zasilania  w oparciu  o  dane  statystyczne  (t.j.  czas,  w którym 
w przeszłości były usuwane podobne awarie i jej skutki. Czas ten jest na bieżąco aktualizowany 
w trakcie usuwania awarii. Robią wszystko, aby przerwy w dostawie energii elektrycznej trwały jak 
najkrócej.  
Wójt  zaproponował napisać pismo do Tauron, żeby nas informowali o awariach w dostarczaniu 
prądu, żebyśmy mogli mieszkańców powiadamiać o tym poprzez „gminny system powiadamiania 
sms”. 
Radny Grzegorz Kierat stwierdził, że musimy podjąć decyzję w sprawie drogi Bór Zajaciński-
Ługi-Radły. 
Wójt odpowiedział, że wystąpimy z wnioskiem o wpisanie dwóch dróg do budżetu, a czy to zrobią 
to nie wiadomo. 
Radny Jan Sas stwierdził, że Starosta mówił, że musimy podjąć decyzję i dać mu znać, którą drogę 
wybieramy. 
Radny  Edward  Chamela powiedział,  że  trzeba  się  spotkać  na  komisji  i  przejechać  po  tych 
drogach. 
Wójt podziękował  Radnemu  Jackowi  Pilarzowi  za  to,  że  zorganizował  spotkanie  z  firmą 
energetyczną. Powiedział, że on ma dużo pomysłów i chciałby, żeby Radni również byli twórcami 
budżetu Gminy Przystajń na 2016 rok. 
Radny  Janusz  Leśniak zapytał  czy  coś  wiadomo  odnośnie  przejść  dla  pieszych  o  które 
wnioskowaliśmy.
Wójt odpowiedział, że nie będzie póki co tych przejść dla pieszych. Zrobili natomiast przejście dla 
pieszych w Borze Zajacińskim. 
Radny Jan Sas zgłosił wniosek o przegłosowanie budowy drogi Ługi-Radły – Bór Zajaciński (do 
szkoły) - odcinek 5 km. 
Radna Zdzisława Kulej zapytała co z tą drogą na Kamińsku. 
Wójt odpowiedział, że ta droga będzie robiona w przyszłym roku.
Radny Jan Sas stwierdził, że trzeba zająć stanowisko, żeby Starostwo przygotowało dokumentację 
drogi Ługi-Radły – Bór Zajaciński.
Przewodnicząca  stwierdziła,  że  ona  by  rozszerzyła  ten  wniosek,  żeby  przygotować  wniosek 
również w sprawie drogi Górki-Stany. Na pierwszym miejscu wpisalibyśmy drogę Ługi-Radły, a na 
drugim miejscu drogę Górki-Stany.
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Radny Edward Chamela uważa, że ta droga od Ługów-Radeł powinna być zrobiona do boiska 
sportowego w Przystajni. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie wniosku Radnego Jana Sasa w sprawie złożenia wniosku 
w sprawie budowy tylko jednej drogi Ługi-Radły – Bór Zajaciński (do szkoły) – odcinek 5 km.
8 Radnych były za,
3 Radnych było przeciw,
3 Radnych wstrzymało się od głosu.  
Wniosek został pozytywnie przegłosowany przez Radę Gminy Przystajń.
Przewodnicząca przeczytała zaproszenie Koła Łowieckiego „Węglarz” na spotkanie stron celem 
omówienia  współpracy  w  zakresie  prowadzenia  gospodarki  łowieckiej  przez  Koło  Łowieckie 
Węglarz na terenie Gminy Przystajń na 17.10.2015 r. na godz. 16.00, do „Domku Myśliwskiego” 
w Kamińsku.  
Radny  Edward  Chamela poruszył  temat  dróg  powiatowych  na  terenie  Gminy  Przystajń, 
stwierdził,  że trzeba zrobić tą komisję ze Starostą i zobaczyć te drogi w terenie. Zaproponował 
zaprosić  również  Księdza  Proboszcza  na  wspólne  posiedzenie  komisji  stałych  Rady  Gminy 
Przystajń nie tylko w sprawie Sukiennic, ale również w sprawie cmentarza. 
Sołtys  Sołectwa Mrówczak  Aleksandra  Paliwoda stwierdziła,  że  trzeba  spróbować  utworzyć 
Radę Parafialną, która będzie mogła coś zrobić. 
Sołtys Sołectwa Przystajń Dariusz Kulej poruszył temat wykopu zrobionego przez E-region, od 
dłuższego czasu te dziury nie są zabezpieczone. Tam nie można przejechać. Jest to droga gdzie 
mieści się ul. Pamięci Katynia w Przystajni – koło cmentarza. Poinformował również, że dzisiaj 
dowiedział się od mieszkańców, że płacąc za wodę i odpady komunalne w Banku Spółdzielczym 
w Krzepicach Oddział Przystajń jest pobierana prowizja 2,50 zł.
Wójt odpowiedział, że pierwszy raz słyszy, że jest pobierana opłata, sprawdzimy to. 

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

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                          mgr Henryka Kapuścik
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