
PROTOKÓŁ Nr XI.2015

z XI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 
26 października 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 13.00 – 16.50

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                                                                            - Adam Biernacki
- 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. Zapytania  i  wolne  wnioski   mieszkańców (około godz. 13.30).
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2015 r.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)  udzielenia dotacji  dla  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  Antonów-Kuźnica  Nowa  (Podinsp.  
A. Mrozek),
2) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamińsku (Podinsp. A. Mrozek),
3) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Starej (Podinsp. A. Mrozek),
4) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ługach-Radłach (Podinsp. A. Mrozek),
5) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni (Podinsp. A. Mrozek),
6) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Górze (Podinsp. A. Mrozek),
7) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy – Brzeziny (Podinsp. A. Mrozek),
8)  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń (Podinsp. A. Zabawa),
9)  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
(Podinsp. A. Zabawa),
10) zmiany Uchwały Nr IV.25.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie 
udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Kłobuckiemu  przez  Gminę  Przystajń  (Skarbnik  
Gminy),
11)  zmiany  Uchwały  Nr  VI.51.2015  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  27  kwietnia  2015  r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań w zakresie budowy chodnika w drodze 
powiatowej (Skarbnik Gminy),
12) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok (Skarbnik Gminy).

9. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych.
10. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
11. 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 
14 Radnych. Brak Radnego Zbigniewa Kmiecia.  

A d 3
Przewodnicząca przedstawiła Radnym propozycję porządku obrad. Poprosiła o wprowadzenie do 
porządku  obrad  6  projektów  uchwał  w  sprawie:  określenia  wysokości  stawek  podatku  od 
nieruchomości;  określenia średniej  ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;  opłaty 
targowej;  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; uchylenia uchwały 
nr IV.27.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, 
leśnego i od nieruchomości; ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przystajń. 
Radny  Edward  Chamela  stwierdził,  że  coś  jest  nie  tak  z  tymi  projektami  uchwał  odnośnie 
dofinansowania do chodnika.
Skarbnik  wyjaśniała,  że  nastąpił  błąd  pisarski  i  w  związku  z  tym  zostały  przygotowane 
autopoprawki do tych dwóch projektów uchwał.
Wójt dopowiedział, że przy podejmowaniu tych uchwał wyjaśni dokładnie o co chodzi w związku 
z tymi projektami uchwał. Przeprosił za tryb wprowadzania do porządku obrad tych dodatkowych 
projektów uchwał. 
Radny Waldemar Woźny  stwierdził,  że na materiałach, które Radni otrzymali brakuje podpisu 
Radcy Prawnego. 
Podinspektor Anna Mrozek  wyjaśniła, że projekty ze względu na ich wysyłkę Radnym zostały 
wcześniej powielone zanim Radca je podpisał. Pokazała również Radnemu, że w materiałach na 
sesję wszystkie projekty uchwał posiadają podpis Radcy Prawnego. 
Przewodnicząca  poprosiła  o  wprowadzenie  6  projektów  uchwał  w  punkcie  8.  Rozpatrzenie 
projektów uchwał jako podpunkty:  13.  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
14.  określenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego; 15. opłaty targowej; 
16. wysokości stawek podatku od środków transportowych; 17. uchylenia uchwały nr IV.27.2015 
Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od 
nieruchomości; 18. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przystajń. 
12 Radnych było za, 2 Radnych wstrzymało się od głosu.
Porządek z wprowadzonymi 6 projektami uchwał został ustalony większością głosów.

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 (14 Radnych za).

A d 5
Wójt odczytał  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym  –  stanowiące 
załącznik do protokołu. 
Dotarł Radny Zbigniew Kmieć. 
Wójt stwierdził, że wniosek Komendanta Gminnego ZOSP RP P. Mariusza Kozińskiego na hełmy 
był większy, ale będzie tych hełmów mniej, ponieważ pozostałe oszczędności w dziale ochrona 
przeciwpożarowa zostaną przeznaczone na hydranty. 
Przewodnicząca zapytała czy są jakieś uwagi i zapytania do sprawozdania z działalności Wójta.
W związku z brakiem uwag i zapytań przeszliśmy do punktu kolejnego.

Przewodnicząca  wspomniała o oświadczeniach majątkowych. Powiedziała, że nie otrzymaliśmy 
jeszcze informacji z Urzędu Skarbowego w tej sprawie, więc informacja ta zostanie przedstawiona 
na kolejnej sesji. 
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A d 6
Przewodnicząca zapytała czy mieszkańcy obecni na sali mają jakieś zapytania  i wolne wnioski.
Mieszkanka Gminy Pani Krystyna Labus-Stankiewicz  zapytała czy podtrzymuje Pan Wójt, że 
zostaną przeprowadzone przeglądy hydrantów, ponieważ jej bardzo na tym zależy.
Wójt  odpowiedział,  że do końca roku będziemy chcieli te hydranty wyczyścić. Zobaczymy czy 
warunki pogodowe nam na to pozwolą. 
Mieszkanka  Gminy  Pani  Krystyna  Labus-Stankiewicz  zapytała  czy  będziemy  brali  udział 
w Wojewódzkim Klastrze dot. to spółek wodnych. Powiedziała również o wyroku sądu w sprawie 
VATu, że to Wójt i Skarbnik w razie problemów zapłacą karę. 
Wójt odpowiedział, że powołaliśmy tę spółkę wodną, ponieważ zmieni się ustawa Prawo wodne. 
Organ nadzoru podjętą Uchwałę Rady Gminy Przystajń w sprawie spółek wodnych nam jednak 
zakwestionował, ponieważ brakowało nam opinii Urzędu Ochrony Konkurencji  i  Konsumentów 
i Ministra właściwego do spraw rolnictwa. Wystąpimy o takie opinie. Przyszły rok nas interesuje 
w sprawie konsolidacji VATu. Co do zwrotu VATu z lat ubiegłych to co mogliśmy to odzyskaliśmy 
od 2009 r.  Został  nam jeszcze do odzyskania VAT z kanalizacji  – etap V. Czekamy na decyzję 
w sprawie zwrotu tego VATu. W tym roku ten zwrot powinien się dla nas zakończyć. Pomagała nam 
w odzyskaniu tego VATu firma Deloitte. 
Mieszkanka  Gminy  Pani  Krystyna  Labus-Stankiewicz  stwierdziła,  że  procedury  w  sprawie 
zwrotu VATu są bardzo trudne. Zapytała ile ta firma bierze prowizji.
Wójt odpowiedział, że firma Deloitte bierze 30 % prowizji.
Mieszkanka Gminy Pani Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała co oznacza projekt „Na własne 
konto” zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Przystajń.
Skarbnik odpowiedziała, że dot. to Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej, jest to pomoc dla 
gimnazjalistów. 
Mieszkanka Gminy Pani Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała jaką mamy podstawę prawną do 
udzielenia bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom Gminy Przystajń.
Wójt odpowiedział,  że  nie  potrzebujemy  podstawy  prawnej.  Chcieliśmy  po  prostu,  żeby 
mieszkańcy  mogli  bezpłatnie  mieć  możliwość  uzyskania  porady  prawnej.  Udzielamy  porad 
prawnych mieszkańcom i funkcjonuje to dobrze.
Mieszkanka Gminy Pani Krystyna Labus-Stankiewicz  zapytała czy nie planujemy utworzenia 
Rady Senioralnej.
Wójt  odpowiedział,  że na terenie Gminy Przystajń mamy Koło Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów.
  
A d 7
Skarbnik przedstawiła informacje w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń 
za I półrocze 2015 r.
Dochody  ogółem:  plan  17 687 869,00  zł,  plan  po  zmianach  18 288 624,17  zł,  wykonanie 
9 187 284,83 zł, 50,23 %. 
Dochody  bieżące:  plan  16  399  669,00  zł,  plan  po  zmianach  16  855  624,17  zł,  wykonanie 
9 137 094,83 zł, 54,21 %. 
Dochody  majątkowe:  plan  1  288  200,00  zł,  plan  po  zmianach  1  433  000,00  zł,  wykonanie 
50 190,00 zł, 3,5 %. 
Wydatki  ogółem:  plan  22 558 600,26  zł,  plan  po  zmianach  23 177 856,15  zł,  wykonanie 
10 007 336,48 zł, 43,18 %. 
Wydatki  bieżące:  plan  15  638  621,60  zł,  plan  po  zmianach  15  940  563,49  zł,  wykonanie 
8 179 247,44 zł, 51,31 %. 
Wydatki  majątkowe:  plan  6 919 978,66  zł,  plan  po  zmianach  7  237  292,66  zł,  wykonanie 
1 828 089,04 zł, 25,26 %. 
Przychody: plan 5 878 726,66 zł, plan po zmianach 6 371 868,38 zł, wykonanie 3 191 868,38 zł, 
50,09 %. 
Rozchody:  plan 1 007 995,40 zł,  plan po zmianach 1 482 636,40 zł,  wykonanie 427 432,70 zł, 
28,83 %. 
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Przewodnicząca zapytała dlaczego dochody majątkowe mają tak małe wykonanie i czy jest szansa 
na ich wykonanie. 
Skarbnik  odpowiedziała,  że  dochody majątkowe  mają  tak  małe  wykonanie,  ponieważ  dotacje 
wpłynęły w drugim półroczu 2015 r. Jest szansa na ich wykonanie. 
Przewodnicząca stwierdziła, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 
2015 r. zostało przedstawione Radzie Gminy Przystajń. Zapytała czy w tym temacie  są jeszcze 
jakieś uwagi i zapytania.
W związku z brakiem uwag i zapytań przeszliśmy do punktu kolejnego.

A d 8
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1) udzielenia   dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Antonów-Kuźnica Nowa  

Wójt powiedział, że zakup hełmów i tak musiałby zostać dokonany, więc postanowiliśmy je kupić 
z tym roku kiedy to VAT na nie wynosi jeszcze 8 %.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XI.94.2015  w  sprawie udzielenia  dotacji  dla 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  Antonów-Kuźnica  Nowa jednogłośnie  (15  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

2) udzielenia   dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamińsku  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XI.95.2015  w  sprawie udzielenia dotacji  dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamińsku jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym 
przez podniesienie ręki.

3) udzielenia   dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Starej  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XI.96.2015  w  sprawie udzielenia  dotacji  dla 
Ochotniczej  Straży Pożarnej  w Kuźnicy  Starej jednogłośnie (15 Radnych za)  w głosowaniu 
jawnym przez podniesienie ręki. 

4) udzielenia   dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ługach-Radłach  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XI.97.2015  w  sprawie udzielenia  dotacji  dla 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Ługach-Radłach jednogłośnie  (15  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

5) udzielenia   dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XI.98.2015  w  sprawie udzielenia dotacji  dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym 
przez podniesienie ręki.
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6) udzielenia   dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Górze  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XI.99.2015  w  sprawie udzielenia  dotacji  dla 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Wilczej  Górze jednogłośnie  (15  Radnych  za)  w głosowaniu 
jawnym przez podniesienie ręki.

7) udzielenia   dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy-Brzeziny  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XI.100.2015 w  sprawie udzielenia dotacji  dla 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  Wrzosy-Brzeziny jednogłośnie  (15  Radnych  za)  w  głosowaniu 
jawnym przez podniesienie ręki. 

8) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania   
przestrzennego gminy Przystajń

Wójt powiedział, że zmiana tego studium została przygotowana na wniosek prywatnego inwestora. 
Jest to poważny inwestor, więc stąd projekt tej uchwały.
Radny Edward Chamela  zapytał czy działki przyległe do tych działek nie będą miały jakichś 
obwarowań.
Wójt odpowiedział,  że  nasze  studium  zostało  zatwierdzone  uchwałą  Rady  Gminy  i  dlatego 
przystępujemy  do  sporządzenia  zmiany  studium  uwarunkowań,  być  może  nie  dostaniemy 
pozytywnej  opinii  na  tę  zmianę,  nie  wiemy  nawet  czy  ta  inwestycja  będzie  mogła  tam  być 
wykonana. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XI.101.2015  w  sprawie przystąpienia  do 
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Przystajń jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Wójt  powiedział,  że  tę  uchwałę  podejmujemy po to,  żeby móc rozpocząć procedurę  zapytania 
ofertowego.
Radni pytali jaka kwota może być za uchwalenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Podinspektor  Agnieszka  Zabawa odpowiedziała,  że  będzie  to  kwota  od  90  000,00  zł  do 
120 000,00 zł. Zakres czasowy tego planu to minimum 1,5 roku. 
Radny Jan Sas zapytał czy musimy mieć taki nowy plan i co nam on da.
Podinspektor Agnieszka Zabawa odpowiedziała, że studium nie ma mocy prawnej i bez zmiany 
planu nie będziemy mogli się rozwijać. Nie będziemy mogli inwestować na nowych terenach.
Przewodnicząca stwierdziła, że studium było elementem nieodzownym planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Radny Edward Chamela zapytał w jakiej kwocie i po jakich latach mogą te pieniądze za zmianę 
tego planu zagospodarowania przestrzennego do nas „wrócić”.
Podinspektor  Agnieszka  Zabawa stwierdziła,  że  wszystkie  nowe  tereny  są  objęte  rentą 
planistyczną.  Jeżeli  ktoś  sprzeda  taką  działkę,  która  zmieniła  swoje  przeznaczenie  w  planie 
zagospodarowania przestrzennego osobie obcej to zapłaci rentę planistyczną. Po 5 latach ta renta 
planistyczna wygasa.
Radny Edward Chamela uważa, że w 70 % ludzie sprzedają te działki po 5 latach, żeby tej renty 
nie zapłacić i nic z tego nie będziemy mieli.
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Wójt powiedział,  że  będziemy  chcieli  pokazać  ludziom,  że  będziemy  posiadali  tereny 
inwestycyjne. Będzie rozmawiał z tymi rolnikami, którzy posiadają te grunty pod inwestycje.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XI.102.2015  w  sprawie przystąpienia  do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednogłośnie (15 Radnych 
za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

10) zmiany  Uchwały  Nr  IV.25.2015  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  23  lutego  2015  r.   
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały autopoprawki.
Wójt powiedział,  że  mieliśmy nadzieję,  że  100 000,00 zł  do  tego  chodnika  to  będzie  dotacja 
z naszej strony i powiat nam coś dołoży. Jednak jak się okazało to my musimy wyłożyć całość, 
ponieważ to zadanie wykonujemy sami. Część tego chodnika będzie robiona również w obrębie 
ul. Szkolnej w Przystajni.
Radny Waldemar Woźny zapytał  skąd weźmiemy resztę  pieniędzy na ten chodnik skoro cała 
inwestycja ma wynieść 195 000,00 zł.
Wójt  odpowiedział,  że  resztę,  te  25 000,00 zł  dołożymy z pieniędzy przeznaczonych na drogi 
publiczne.
Radny  Edward  Chamela stwierdził,  że  wcześniej  miał  być  realizowany  mniejszy  zakres  tej 
inwestycji. Dodał, że Wójt kiedyś powiedział, że nic nie zrobi bez porozumienia z Radą Gminy 
Przystajń. Nie było mowy o tym, że ten chodnik będzie kosztował prawie 200 000,00 zł. 
Wójt odpowiedział, że kwota 100 000,00 zł miała być dotacją dla powiatu, ale powiat zwrócił nam 
te 100 000,00 zł i powiedział, żebyśmy sami sobie zrobili ten chodnik.
Radny Edward Chamela powiedział,  żebyśmy robili również po innych wioskach, a nie tylko 
w Przystajni. Zapytał ile w Przystajni zostało wydane pieniędzy na inwestycje. 
Wójt odpowiedział, że zostało wydane 65 000,00 zł na chodnik na ul. Szkolnej w Przystajni.  
Radny Robert Bastrzyk zapytał gdzie ten chodnik ma być zrobiony.
Wójt odpowiedział,  że  do  Pana  Mielczarka  jest  plan,  ale  możemy  „dojechać”  do  progu 
zwalniającego.
Radny Robert  Bastrzyk  powiedział,  że  on myślał,  że  ten  chodnik  dojdzie  do  tej  wiaty obok 
Zespołu Szkół w Przystajni.
Wójt odpowiedział, że zawsze można zrobić go do tej wiaty, ale decyzja w tym temacie nie została 
podjęta. 
Radny Waldemar Woźny stwierdził, że nikt nie jest przeciwny realizacji tego chodnika, ale Radni 
są zdziwieni, że teraz jest za niego taka duża kwota. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XI.103.2015  w  sprawie zmiany  Uchwały 
Nr IV.25.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń  większością głosów (13 Radnych 
za, 2 Radnych wstrzymało 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, G. Kierat.

11) zmiany  Uchwały  Nr  VI.51.2015  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  27  kwietnia  2015  r.   
w  sprawie  przejęcia  od  Powiatu  Kłobuckiego  zadań  w  zakresie  budowy  chodnika  w  drodze 
powiatowej

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały autopoprawki, po czym zarządziła głosowanie.
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Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XI.104.2015  w  sprawie zmiany  Uchwały 
Nr VI.51.2015 Rady Gminy Przystajń z  dnia 27 kwietnia 2015 r.  w sprawie przejęcia  od 
Powiatu Kłobuckiego zadań w zakresie budowy chodnika w drodze powiatowej  większością 
głosów (14 Radnych za, 1 Radny wstrzymał się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie 
ręki.
Za  głosowali:  R.  Bastrzyk,  J.  Chrzęstek,  J.  Jelonek,  H.  Kapuścik,  G.  Kierat,  Z.  Kmieć,  
Z. Kulej, J. Leśniak, Z. Marczak, J. Pilarz, Z. Piśniak, J. Sas, W. Woźny, R. Wręczycki.
Wstrzymał się od głosu: E. Chamela.

Przewodnicząca  powiedziała, że czytała protokół z Gminy Panki i z niego dowiedziała, się, że 
w  Pankach  robią  chodnik  z  dotacją  powiatu  kłobuckiego,  a  nam  niestety  chodnika  nie 
dofinansowali. Gmina Panki dopłaciła 45 000,00 zł, miała dopłacić 50 000,00 zł, ale stwierdzili, że 
nie mają takiej kwoty, więc powiat zdecydował się to zrobić za 45 000,00 zł. 
Wójt stwierdził, że zobaczymy jak będzie fajnie, gdy zostanie zrobiony ten chodnik. Będziemy się 
cieszyli jak zostanie to wykonane. 
Skarbnik przeprosiła Radnych za to, że popełniła błąd tworząc projekty tych 2 uchwał, w związku 
z którymi musiały zostać przygotowane autopoprawki.

12) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XI.105.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Przystajń na 2015 rok większością głosów (14 Radnych za, 1 Radny wstrzymał się od głosu) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za  głosowali:  R.  Bastrzyk,  J.  Chrzęstek,  J.  Jelonek,  H.  Kapuścik,  G.  Kierat,  Z.  Kmieć,  
Z. Kulej, J. Leśniak, Z. Marczak, J. Pilarz, Z. Piśniak, J. Sas, W. Woźny, R. Wręczycki.
Wstrzymał się od głosu: E. Chamela.

13)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XI.106.2015  w  sprawie określenia  wysokości 
stawek podatku od nieruchomości jednogłośnie (15 Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki.

14)  określenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę Nr XI.107.2015 w sprawie określenia średniej ceny 
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego jednogłośnie (15 Radnych za)  w głosowaniu 
jawnym przez podniesienie ręki.

15)  opłaty targowej

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, powiedziała, że mamy przygotowany projekt uchwały 
zgodnie z przegłosowanymi zmianami podczas wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy 
Przystajń.
Radny  Janusz  Leśniak poprosił  o  skierowanie  tego  projektu  uchwały  do  Komisji  Budżetu, 
Rolnictwa i Infrastruktury w celu dalszej analizy. Zaproponował, żeby osoby, które stoją na placu 
targowym dziennie mogły płacić miesięcznie, np. 50,00 zł, czy 70,00 zł za miesiąc. 
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Skarbnik odpowiedziała, że wcześniej było tak zrobione, że można było płacić stawkę miesięczną, 
ale  nikt  nie  chciał  płacić  z  góry  za  miesiąc.  U  nas  w  gminie  nie  ma  takiego  prawdziwego 
targowiska, tylko parking, a my wydzieliliśmy tam tylko niewielki obszar. 
Radny Janusz Leśniak stwierdził, że wprowadzamy coś co zawsze stwarza konflikt. Zapytał jak 
policzymy  osobę,  która  będzie  posiadała  3  stanowiska.  Jeśli  mamy  coś  wprowadzać  to 
wprowadzajmy, ale niech to będzie jasne.
Wójt powiedział, że z opłaty skarbowej są bardzo małe dochody dla gminy w skali roku.
Przewodnicząca  zaproponowała  przegłosować  wniosek  Radnego  Janusza  Leśniaka  w  sprawie 
przeniesienia tego projektu uchwały do Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury w celu dalszej 
analizy. 
1 Radny był za, 6 Radnych było przeciw, 8 Radnych wstrzymało się od głosu. 
Wniosek Radnego Janusza Leśniaka nie przeszedł w związku z czym Przewodnicząca zarządziła 
głosowanie przedstawionego Radzie Gminy Przystajń projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XI.108.2015  w  sprawie opłaty  targowej 
większością głosów (13 Radnych za, 1 Radny przeciw, 1 Radny nie głosował, ponieważ nie chciał) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za  głosowali:  R.  Bastrzyk,  E.  Chamela,  J.  Chrzęstek,  J.  Jelonek,  H.  Kapuścik,  G.  Kierat,  
Z. Kmieć, Z. Kulej, Z. Marczak, J. Pilarz, Z. Piśniak, J. Sas, R. Wręczycki. 
Przeciw: J. Leśniak.
Nie głosował: W. Woźny.

16)  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Radny Grzegorz Kierat poprosił o wyjaśnienie tego projektu.
Skarbnik wyjaśniła projekt uchwały. 
Radny Zenon Piśniak zapytał dlaczego nie ma podanych stawek minimalnych.
Skarbnik odpowiedziała, że od kilku lat konstrukcja tego projektu uchwały jest taka sama. 
Przewodnicząca zapytała czy Radny Zenon Piśniak chce znać te stawki minimalne.
Radny Zenon Piśniak stwierdził, że chce je znać.
Podinspektor Rafał  Kośny powiedział,  że  najniższe  stawki wynoszą  dla:  ciągnika  siodłowego 
i balastowego – 2 osie, pn., dmc zespołu nie mniej niż 31 t – 1 381,13 zł; przyczepy i naczepy 
– 2 osie, pn., dmc zespołu nie mniej niż 38 ton – 1 123,66 zł; przyczepy i naczepy – 3 osie, pn., dmc 
zespołu nie mniej niż 38 ton – 921,50 zł; samochodu ciężarowego – powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie, 
nie niższe niż EURO 2 – brak stawki minimalnej; samochodu ciężarowego – 3 osie, pn., dmc nie 
mniej niż 19 t do mniej niż 25 t – 991,52 zł; samochodu ciężarowego – 3 osie, pn., dmc nie mniej 
niż 25 t – 991,52 zł. 
Przewodnicząca  stwierdziła, że od lat te stawki były takie przyjmowane jak w przedstawionym 
projekcie uchwały. 
Podinspektor Rafał Kośny dodał, że stawki od dwóch lat są na tym samym poziomie. 
Radny Grzegorz Kierat zaproponował stawki przedstawione w tej tabeli, którą Radni otrzymali 
obniżyć o 100,00 zł dla wszystkich samochodów. 
Wójt stwierdził, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Przystajń były wnioski,  
żeby to przeanalizować jeśli chodzi o inne gminy i tak zrobiliśmy. Stawek nie zmieniliśmy, jest to 
konstrukcja stała.
Przewodnicząca zarządziła  przegłosowanie  wniosku  Radnego  Grzegorza  Kierata,  za  tym żeby 
stawki  przedstawione  w  tej  tabeli,  którą  Radni  otrzymali  obniżyć  o  100,00  zł  dla  wszystkich 
samochodów. 
6 Radnych za, 4 Radnych przeciw, 5 Radnych wstrzymało się od głosu.
Wniosek  Radnego Grzegorza Kierata  przeszedł w związku z czym Przewodnicząca  zarządziła 
głosowanie  przedstawionego  Radzie  Gminy  Przystajń  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych z uwzględnieniem stawek przedstawionych 
w tabeli, którą Radni otrzymali zmniejszonych o 100,00 zł dla wszystkich samochodów. 
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Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XI.109.2015  w  sprawie określenia  wysokości 
stawek  podatku  od  środków  transportowych  większością  głosów  (12  Radnych  za, 
3 Radnych przeciw) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za  głosowali:  E.  Chamela,  J.  Chrzęstek,  J.  Jelonek,  H.  Kapuścik,  G.  Kierat,  Z.  Kmieć,  
Z. Kulej, Z. Marczak, Z. Piśniak, J. Sas, W. Woźny, R. Wręczycki. 
Przeciw: R. Bastrzyk, J. Leśniak, J. Pilarz.

17)  uchylenia uchwały nr IV.27.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie 
inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Skarbnik powiedziała,  że  teraz  kwota  podatku  do  100,00  zł  będzie  musiała  zostać  zapłacona 
jednorazowo w pierwszym terminie w marcu danego roku. 
Radny Józef  Chrzęstek powiedział,  że  nie  wszystkich  jest  stać  na  to,  żeby zapłacić  podatek 
jednorazowo.
Skarbnik odpowiedziała, że to narzuca nam ustawodawca i musi w ten sposób zostać to zrobione. 
Radny  Remigiusz  Wręczycki  stwierdził,  że  on  rozmawiał  ze  swoimi  Paniami  Sołtys,  które 
reprezentuje i dowiedział się, że od ludzi, którzy nie byli w stanie iść do banku i gminy to one 
pobierały należności. Powiedział, że trzeba wystąpić z wnioskiem do Sołtysów i zapytać ich co oni 
na to.
Sołtys Sołectwa Przystajń Dariusz Kulej stwierdził, że jak jemu zabierali inkaso to nikt do niego 
nie przyszedł i nie zapytał się czy on się z tym zgadza. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XI.110.2015  w  sprawie uchylenia  uchwały 
nr IV.27.2015 Rady Gminy Przystajń  z  dnia  23  lutego 2015 r.  w sprawie  inkasa podatku 
rolnego,  leśnego i  od nieruchomości większością  głosów (6 Radnych za,  4 Radnych przeciw, 
5 Radnych wstrzymało się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali: R. Bastrzyk, H. Kapuścik, Z. Kmieć, Z. Kulej, J. Pilarz, Z. Piśniak. 
Przeciw: E. Chamela, G. Kierat, Z. Marczak, W. Woźny. 
Wstrzymało się od głosu: J. Chrzęstek, J. Jelonek, J. Leśniak, J. Sas, R. Wręczycki. 

18) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przystajń  

Przewodnicząca odczytała  projekt  uchwały,  stwierdziła,  że  temat  był  analizowany  podczas 
wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Przystajń i pozytywnie zaopiniowany, po czym 
zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XI.111.2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
dla  Wójta  Gminy  Przystajń  jednogłośnie  (15  Radnych  za)  w  głosowaniu  jawnym  przez 
podniesienie ręki.

Wójt podziękował za podwyżkę.

Ad 9 i Ad 10
Przewodnicząca przeczytała pismo otrzymane z Tauron, dot. informowania mieszkańców Gminy 
Przystajń  o  awariach  energetycznych.  Przeczytała  również  pismo  z  PKS  Częstochowa,  dot. 
dofinansowania przez gminę przewozów pasażerskich realizowanych na terenie Gminy Przystajń.
Wójt  powiedział,  że  zmieni  się  ustawa  i  PKS  Częstochowa  straszy  nas,  że  będą  musieli 
nierentowne autobusy zamykać. My nie musimy utrzymywać linii nierentownych, ponieważ nie 
mamy  takich  linii.  Mamy  trochę  czasu  na  to.  Przygotuje  szerszą  informację  na  ten  temat 
i przedstawi ją na kolejnej sesji. 
Przewodnicząca przeczytała  pismo:  Gminy  Koniecpol,  Pana  Jerzego  Mielczarka,  Fabryki 
Aktywności Młodych i stwierdziła, że są to wnioski do budżetu na 2016 rok.
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Przewodnicząca zapytała kto wygrał w wyborach w Gminie Przystajń. 
Sołtys  Sołectwa  Przystajń  Dariusz  Kulej powiedział,  że  35,22  %  miał  KW  Prawo 
i Sprawiedliwość (671 głosów); 18,90 % miał KW Platformy Obywatelskiej (360 głosów); 16,22 % 
miał  KW Polskie  Stronnictwo Ludowe (309 głosów);  9,13 % miał KW Wyborców „Kukiz´15” 
(174 głosy);  6,56 % miał KW Zjednoczona Lewica (125 głosów); 4,72 % miał KW KORWIN 
(90 głosów); 4,46 % miał KW Partia Razem (85 głosów); 3,94 % miał KW Nowoczesna Ryszarda 
Petru (75 głosów);  0,63 % miał  KW Wyborców Zbigniewa Stonogi  (12 głosów);  0,21 % miał 
KW  Wyborców  Grzegorza  Brauna  „Szczęść  Boże!”  (4  głosy).  Najwyższa  frekwencja  była 
w Przystajni w lokalu nr 1, a najniższa w Borze Zajacińskim.
Wójt  poinformował, że będziemy chcieli wykonać drogi w Kuźnicy Starej dwa odcinki (300 m 
i  360  m)  i  w  Przystajni  ul.  Leśną  (200  m).  Te  trzy  odcinki  dróg  nie  wpisują  się  w  żadne  
dofinansowanie. Na te drogi mamy zrobione już projekty. Na wykonanie tych dróg mamy środki,  
ale nie chce zrobić czegoś bez zgody Rady Gminy Przystajń.
Radny Zenon Piśniak zapytał w jaki sposób byłoby zrobione odprowadzenie wody.
Wójt odpowiedział, że byłyby zrobione takie korytka, podobnie jak na ul. Bocznej w Przystajni.
Radny Grzegorz Kierat zapytał o drogę w Ługach-Radłach obok remizy.
Wójt odpowiedział, że tę drogę wykonamy frezem, ponieważ nie jest to jakaś strategiczna droga. 
Do 5 stycznia 2016 r. musimy złożyć wnioski do PROW. Nabór ruszył w październiku 2015 r.  
Maksymalnie  możemy  otrzymać  3  miliony  złotych  dofinansowania.  Z  Programu  Rozwoju 
Obszarów  Wiejskich  będziemy  chcieli  zrobić  ul.  Kolejową  w  Przystajni  (jej  modernizację), 
ul. Szkolną w Przystajni, aż do samej Kuźnicy Nowej, ul. Widawa w Przystajni – Bagna i drogę  
w Ługach-Radłach  obok Pana  Grzegorza  Kierata.  Te  drogi  najbardziej  nadają  się  do  PROWu. 
Poziom dotacji z PROW wynosi 63 %. „Parkitniówkę” w Kamińsku będziemy robić z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych.
Radny Janusz Leśniak zapytał czy ul. 40-Lecia PRL w Przystajni również się do tego kwalifikuje. 
Wójt odpowiedział, że chyba też można byłoby ją do tego dołączyć. 
Sekretarz powiedział, że jednym z najważniejszych kryteriów jest dochód podatkowy gminy.
Wójt powiedział, że jest jeszcze droga w Dąbrowie Dolnej, ale nie jest to jakaś strategiczna droga. 
Poprosił o wskazówkę czy możemy przygotowywać te projekty.
Radny Jan Sas stwierdził, że wnioski złożyć zawsze można, a czy będziemy robili te drogi to już 
inna sprawa. 
Radny Edward Chamela stwierdził, że jest jeszcze droga po Brzezinach w kierunku Wilczej Góry.
Sekretarz wyjaśnił  kryteria  podane przez  PROW. Stwierdził,  że  w Ługach-Radłach nie  mamy 
uregulowanej sytuacji prawnej jeśli chodzi o tę drogę o której wspominał Wójt. Wnioski trzeba 
złożyć teraz, a dofinansowanie wykorzystać do 2020 r. VAT może być kosztem kwalifikowalnym 
jeśli gmina nie będzie mogła go odzyskać. 
Wójt odpowiedział, że zostają jeszcze drogi powiatowe, czyli droga Ługi-Radły – Bór Zajaciński. 
Radny Jan Sas powiedział, że jeśli będą rozmowy o drodze w Górkach-Stanach to trzeba wpisać 
jej realizację, aż do Kuźnicy Nowej.
Wójt powiedział, że realizacja drogi w Górkach-Stanach odbędzie się najwcześniej w 2018 r. 
Przewodnicząca zapytała czy ma przeprowadzić głosowanie realizacji tych projektów. 
Wójt  odpowiedział, że on chciał Radę Gminy Przystajń poinformować o tych planach, żeby nie 
było zarzutów, że Rada o tym wszystkim nie wie. 

Ad 11
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodnicząca  dokonała  zamknięcia  XI  sesji 
VII kadencji Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                          mgr Henryka Kapuścik
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