
PROTOKÓŁ Nr XII.2015

z XII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 listopada 
2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 13.00 – 17.40

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                                                                                  - Marianna Kochel
- 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 mieszkańców (około godz. 14.00).
8. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)  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”,
2)  uchwalenia  Programu  Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. (Podinsp. M. Okaj),
3)  zmiany uchwały Nr XI.106.2015 Rady Gminy Przystajń z  dnia 26 października 2015 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Podinsp. A. Kierat),
4) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Podinsp. A. Kierat),
5) uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Przystajń na lata 2015-2032 (Podinsp. Ł. Grajcar),
6) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Podinsp. A. Zabawa),
7)  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przystajń (Podinsp. A. Zabawa),
8) dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Przystajń (Przew. Rady Gminy H. Kapuścik),
9) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok (Skarbnik Gminy),
10) 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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A d 1
Otwarcia  sesji  dokonała  Przewodnicząca  Rady  Gminy  Przystajń, Radna  Henryka  Kapuścik. 
Powitała wszystkich obecnych na sali. W szczególności Panią Mariannę Kochel Dyrektor GOPS 
w Przystajni, która pełni zastępstwo za nieobecną Panią Anetę Maj-Desperak.

A d 2
Przewodnicząca  Rady  Gminy stwierdziła  prawomocność  obrad  –  na  sali  obecnych  jest 
13 Radnych. Brak Radnego Edwarda Chameli i Radnego Jacka Pilarza. 

A d 3
Przewodnicząca przedstawiła  Radnym propozycję  porządku obrad.  Poprosiła  w imieniu  Wójta 
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustanowienia  zasad  na  jakich 
sołtysowi  będzie  przysługiwała  dieta  oraz  zwrot kosztów podróży służbowych.
Porządek z dodatkowym projektem uchwały został ustalony jednogłośnie (13 Radnych 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. 
Wójt dodał, że przetarg na ubezpieczenia dzisiaj zostanie rozstrzygnięty. Oferta jest na okres 3 lat. 
W ramach  tej  umowy będą  ubezpieczały  nam majątek  dwie  firmy  Towarzystwo  Ubezpieczeń 
Wzajemnych i Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Powitał Panią Mariannę Kochel nowego 
Dyrektora GOPS w Przystajni na okres zastępstwa za Panią Anetę Maj-Desperak. Koszt remontu 
stacji  uzdatniania  wody  w  Borze  Zajacińskim  to  około  40 000,00  zł.  Zakończyliśmy  budowę 
chodnika na ul. Nowej i ul. Szkolnej w Przystajni. W dniach 13 – 17 listopada 2015 r. mogliśmy 
obejrzeć w Zespole Szkół w Przystajni haftowany obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”. 
27 listopada 2015 r. odbyła się uroczystość dot. 50-lecia pożycia małżeńskiego. Było 20 par, które 
w  tym  roku  miało  tę  rocznicę.  Uczestniczył  również  21  listopada  2015  r.  w  I  Powiatowym 
Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Iwanowicach Dużych w Gminie Opatów. 
Przewodnicząca zapytała co będzie dalej z tymi ekranami dźwiękochłonnymi na terenie Zespołu 
Szkół w Przystajni. 
Wójt  odpowiedział, że na chwilę obecną nie mamy problemu ze względu na pogodę. Był jednak 
z Panią Dyrektor GZOS w firmie Flora Bis Sp. z  o.o.,  która jest  producentem takich ekranów 
dźwiękochłonnych i mamy nadzieję, że przy kolejnym postępowaniu ta firma złoży ofertę. 
Mieszkanka  Gminy  Przystajń  Pani  Krystyna  Labus-Stankiewicz zapytała  jaki  broker  nas 
obsługiwał jeśli chodzi o ubezpieczenia.
Wójt odpowiedział, że firma Inter-Broker Sp. z o.o. 
Mieszkanka Gminy Przystajń Pani Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała czy zastosowaliśmy 
wyłączenia.
Wójt odpowiedział, że tak. Teraz będziemy ubezpieczali większą część majątku. 
Radny Zenon Piśniak zapytał  jaka jest  klasa magnetyczności  wykorzystywanego materiału do 
remontu stacji uzdatniania wody w Borze Zajacińskim, ponieważ są różne rodzaje nierdzewki.
Wójt odpowiedział, że sprawdzi to. 

A d 6
Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury  przedstawił 
Przewodniczący Komisji – Radny Jan Sas.
Przewodnicząca  powiedziała,  że  jeśli  chodzi  o  przyszłoroczny  budżet  to  temat  ten  będzie 
analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Przystajń. Sołtysi natomiast 
zawsze na sesję są zapraszani, jednak nie wszyscy przychodzą. 
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Radny Janusz Leśniak zaproponował  zaprosić  sołtysów na  sesję  lub  komisję  tworząc  osobny 
punkt. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił  Przewodniczący Komisji – Radny 
Janusz Leśniak.
Przewodnicząca zapytała czy są jakieś uwagi i zapytania do sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
W związku z brakiem uwag i zapytań przeszliśmy do punktu kolejnego.

A d 7
Przewodnicząca przeczytała pismo złożone przez  Pana Zbigniewa Krawczyka z  Wilczej  Góry. 
Zapytała czy chce Pan coś dodać w tym temacie.
Mieszkaniec Gminy Przystajń Pan Zbigniew Krawczyk zapytał jaki jest status działki P1, jeśli 
jest on w bliskim sąsiedztwie mieszkańców. Ten sam problem jest na Brzezinach. Co gmina z tego 
będzie miała,  bo wie,  że  tylko podatek gruntowy.  Co będzie jeśli  z  tego tytułu będą  konflikty 
społeczne. Działka 101 w Wilczej Górze jest gruntem zmeliorowanym.
Radny Zbigniew Marczak powiedział, że nikt wcześniej nie powiedział, że to chodzi o działkę 
zmeliorowaną. Wg niego jest uchylone prawo. W dodatku ten wniosek nie został złożony przez 
właściciela.
Wójt odpowiedział,  że  zmiana  studium nie  powoduje  jeszcze  zmiany.  Właściciel  może  złożyć 
wniosek i my nie możemy mu tego zabronić. Żeby jednak zmienić studium to trzeba je uzgodnić 
z 20 instytucjami. Władztwo planistyczne, czyli samorząd decyduje o zmianie studium. Po zmianie 
studium musi zostać naniesiona jeszcze zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli 
ktoś chce inwestować na terenie naszej gminy to niech inwestuje.
Radny Zbigniew Marczak zapytał czy plan będzie wyłożony do wglądu.
Wójt odpowiedział, że będzie. 
Mieszkaniec Gminy Przystajń Pan Zbigniew Krawczyk powiedział, że jeśli przychodzi inwestor 
to  Wójt  powinien  wiedzieć  jakie  podatki  z  tego  będą.  Chciałby wiedzieć  coś  więcej  na  temat 
działki 101. 
Podinspektor  Agnieszka  Zabawa powiedziała,  że  osoba  składająca  wniosek  nie  musi  być 
właścicielem.  Wystarczy,  że  ma  od właściciela  gruntów oświadczenie.  Ta  osoba jest  w trakcie 
przepisu notarialnego. Takie oświadczenie posiada w dokumentach. Takie postępowanie jest jawne. 
Każdy może  wnieść  swoje  uwagi  i  zastrzeżenia.  Żaden wniosek o  pozwolenie  na  budowę nie 
zostanie przyjęty jeśli nie będzie miał uzgodnienia z meliorantem. 
Przewodnicząca  powiedziała,  że  nie  chcemy niczego  niszczyć  i  przez  to  powołaliśmy spółkę 
wodną. 
Wójt powiedział, że roczna stawka podatku za 1 m² gruntu pod działalność wynosi 0,63 zł, za 1 ha 
podatku gmina dostałaby 6 300,00 zł + 2 % podatek od wartości budowli. Nie będzie mógł ktoś 
pobudować  czegoś  co  będzie  przeszkadzało  wszystkim.  Nie  chcemy  robić  czegoś  przeciwko 
komuś. 
Mieszkaniec Gminy Przystajń Pan Zbigniew Krawczyk powiedział, że prosiłby Radnych o to, 
żeby się wypowiedzieli w tym temacie. Na Brzezinach wie, że ludzie też się nie zgadzają na tę 
zmianę studium. Prosi tej uchwały dzisiaj nie podejmować i sprawdzić meliorację. 
Podinspektor  Agnieszka  Zabawa  powiedziała,  że  mieszkańcy  przez  30  dni  mogą  się 
wypowiedzieć  jak  będzie  wyłożenie  tego  studium.  Nasza  uchwała  jest  otwartą  „furtką”  na  to, 
żebyśmy temat mogli rozeznać (uzgodnić). 
Radny  Jan  Sas  poprosił  o  przeprowadzenie  dalszej  analizy  tego  tematu  na  komisji  albo  na 
przyszłej sesji. 
Radny  Józef  Chrzęstek powiedział,  że  w  Borze  Zajacińskim  był  zakład,  ale  ze  względu  na 
przepisy został on zamknięty. 
Mieszkaniec  Gminy  Przystajń  Pan  Zbigniew  Krawczyk  poprosił  o  to,  żeby  tego  projektu 
uchwały dot. Brzezin nie podejmować.
Przewodnicząca postawiła wniosek, żeby wystąpienie mieszkańca nie trwało dłużej niż 10 minut. 
Mieszkanka  Gminy  Przystajń  Pani  Krystyna  Labus-Stankiewicz  zapytała  dlaczego  Pani 
Przewodnicząca pozwala na to, że na sesji dzwonią komórki. Zapytała kto był autorem projektu 
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dot.  wynagrodzenia dla Wójta.  Co się stało,  że takie  jest  uzasadnienie do projektu tej  uchwały 
(wg niej „prawo nie działa wstecz”). 
Przewodnicząca odpowiedziała,  że  ona  jest  autorem  tego  projektu,  a  czy  jest  on  niezgodny 
z prawem to oceni to nadzór.  
Mieszkanka Gminy Przystajń Pani Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała co oznaczają stopnie 
pilności  dot.  programu  usuwania  azbestu  umieszczonego  na  BIP  Przystajń,  dlaczego 
charakterystyka dot. Gminy Opatów, w uchwale jest napisane 21 dni, a tam nie ma umieszczonej 
daty. Petycje natomiast nie są precyzyjnie określone.   

A d 8
Przewodnicząca przedstawiła  informację  w  sprawie  oświadczeń  majątkowych  radnych 
i  informację  w  sprawie  oświadczeń  majątkowych  pracowników  samorządowych.  Wszystkie 
zobowiązane osoby złożyły oświadczenia  majątkowe w ustawowym terminie.  Wszystkie  osoby 
u  których  stwierdzono  nieprawidłowości  zostały  poinformowane,  że  trzeba  wyjaśnić  powstałe 
rozbieżności. – Informacje stanowią załącznik do protokołu. 

A d 9
Dyrektor GZOS  przedstawiła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2014/2015 – stanowi ona załącznik do protokołu. 
Dyrektor GZOS powiedziała,  że  nowością  w tej  informacji  są  trzy  punkty.  Pozostałe  punkty 
powtarzają się co roku. Liczba dzieci szkolnych jest podobna, w przedszkolach jest mniejsza ze 
względu  na  to,  że  do  szkoły  poszły  sześciolatki.  Liczba  osób  zatrudnionych  jest  bez  zmian. 
Nowymi  punktami  są:  punkt  3.  Wyniki  nadzoru  pedagogicznego sprawowanego przez  kuratora 
oświaty w roku szkolnym 2014/2015”, punkt 5. Informacja na temat działań podejmowanych przez 
szkoły  i  przedszkola  ukierunkowanych  na  kształcenie  uczniów  ze  specjalnymi  potrzebami 
edukacyjnymi” i punkt 6. Stypendia dla uczniów zdolnych z Gminy Przystajń. 
Przewodnicząca  zapytała  czy  nie  rozważała  Pani  Dyrektor  wręczenia  tych  nagród  uczniom 
zdolnym w bardziej uroczystej formie.
Dyrektor GZOS odpowiedziała, że mogą zrobić takie bardziej uroczyste wręczenie. Teraz były 
tylko tym dzieciom środki wypłacone na konto. 
Radny Jan Sas stwierdził, że były głosy, że w przedszkolu płytki na wejściu są śliskie. Zapytał czy 
jest Pani Dyrektor GZOS skłonna powiedzieć, którzy uczniowie dostali te stypendia, zasiłki; czy 
więcej dzieci było z Przystajni, czy z Boru Zajacińskiego. 
Dyrektor GZOS odpowiedziała, że nie liczyła udziału dzieci wg miejscowości tylko wg rodzajów 
szkoły, np. szkoły podstawowe, gimnazjum, licea, technika, ale przygotuje taką informację.
Radny Jan Sas zapytał czy te uwagi odnośnie planu naprawczego zostały jakoś zrealizowane, czy 
coś  w  temacie  kartkówek,  Rady  Szkoły  zostało  zrobione.  Zapytał  dlaczego  się  nie  rozlicza 
nauczycieli, bo są przedmioty z których są złe wyniki i nic się z tym nie robi.
Wójt odpowiedział, że po głębokiej analizie wypracowaliśmy punkty, wnioski, założenia odnośnie 
tego  co  mamy zrobić,  żeby było  lepiej,  żeby usprawnić  nasze  placówki  oświatowe.  Ze  strony 
Radnych nie padły jakieś konkretne wnioski. Oczekiwałby bardziej konkretnych sugestii.
Radny Jan Sas stwierdził, że on mówił o Radzie Szkoły i o kartkówkach, żeby dawać dzieciom do 
domu. To jest kpina, żeby rodzic musiał iść zobaczyć kartkówkę w szkole.
Dotarł Radny Edward Chamela. 
Radny Robert Bastrzyk stwierdził, że mieliśmy wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy 
Przystajń na którym były omówione te aspekty.  Dajmy teraz szkołom się wykazać.  Co miesiąc 
odbywają się konsultacje i można iść i się zapoznać ze sprawdzianami i kartkówkami. 
Przewodnicząca stwierdziła, że jedynie źle wypadła szkoła w Borze Zajacińskim, co nam Dyrektor 
na tym spotkaniu wytłumaczył. 
Wójt powiedział,  że  jeśli  dyrektor  przynosi  oświadczenia  uczniów,  że  postarają  się  poprawić 
wyniki to jak się o tym nie mówi. 
Radny Jan Sas stwierdził, że dzieci z Boru Zajacińskiego pięknie występowały podczas obecności 
obrazu  „Bitwa  pod  Grunwaldem”.  Jak  występowała  Przystajń  to  nie  wie,  gdyż  nie  był,  ale 
„zbulwersowało” go to, że opisana była w prasie tylko Przystajń.

4



Wójt odpowiedział, że na to już nie mamy wpływu co prasa napisze. 
Dyrektor GZOS powiedziała, że projekty unijne z zasady są krótkie, więc trwają od 1 do 1,5 roku, 
ale  fajne  są  te  zajęcia  i  dzieci  dużo z  nich  wynoszą.  Przez  taki  krótki  czas  nie  można  dzieci  
wszystkiego nauczyć i poprawić sytuacji całej szkoły. Te projekty mają dzieci zachęcić do nauki 
w postaci zajęć dodatkowych i pomóc dzieciom z trudnościami w uczeniu się w postaci udziału 
w  zajęciach  wyrównawczych.  Wartością  dodaną  udziału  w  projektach  jest  wyposażenie  szkół 
w sprzęt komputerowy i pomoce edukacyjne, które zostają na wyposażeniu szkoły, np.: laptopy, 
projektory,  tablice  multimedialne,  wizualizer,  aparat  cyfrowy,  mikrofony,  sprzęt  nagłaśniający, 
kamera cyfrowa. 
Radny Janusz Leśniak stwierdził, że chciałby, żeby ci nauczyciele, których wyniki są dobre byli 
wynagradzani.  Prosiłby  również,  żeby  ci  nauczyciele,  którzy  są  zaangażowani  ponad  wymiar 
podstawy również zostali wynagrodzeni w formie finansowej.
Przewodnicząca stwierdziła,  że  statut jest  ustalany przez Radę Pedagogiczną.  Nauczyciel  musi 
udostępnić sprawdziany rodzicom. Będzie zmiana ustawy i rodzic będzie miał prawo na bieżąco się 
ze sprawdzianami zapoznawać. 
Radny Jan  Sas stwierdził,  że  po  to  kartkówka  ma  być  w domu,  żeby rodzic  mógł  się  z  nią 
zapoznać. 
Wójt powiedział,  że  wychowawca  ma  teraz  niecałe  80,00  zł  za  wychowawstwo  miesięcznie. 
Kto  ma  te  wyniki  śledzić,  interweniować  u  konkretnego  nauczyciela.  Dlatego  wnioskował 
o zwiększenie dodatku wychowawcom. 

Ad. 10.
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1) 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 powiedział, że poprzednia zmiana nie została przez nadzór zakwestionowana, ale 
Gmina Panki poprosiła o to, żeby  dodatkowych przedstawicieli uczestniczących gmin było po 4, 
a nie jak wcześniej po 5; skreślono postanowienie, że Przewodniczący Zarządu jest zatrudniony na 
podstawie  wyboru;  skreślono  postanowienia  dopuszczające  wybór  członków  Zarządu  spoza 
Zgromadzenia.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XII.112.2015 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. 

2) uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami   
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XII.113.2015  w  sprawie uchwalenia 
Programu  Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami 
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2016  r.  jednogłośnie  (14  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
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3) zmiany  uchwały  Nr  XI.106.2015  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  26  października  2015  r.   
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XII.114.2015  w  sprawie zmiany  uchwały 
Nr  XI.106.2015  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  26  października  2015  r.  w  sprawie 
określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  jednogłośnie  (14  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

4) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych   

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XII.115.2015  w  sprawie określenia  wzorów 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych  jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu 
jawnym przez podniesienie ręki. 

5) uchwalenia  „Programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  gminy   
Przystajń na lata 2015-2032

Wójt powiedział, że uchwalenie tego programu pomoże nam w latach następnych go zrealizować. 
Będzie  on  etapowo  realizowany  do  roku  2032.  Będziemy  widzieli  kiedy  będzie  możliwość 
fizycznej realizacji usunięcia azbestu. Będzie on zamieszczony również na BIP Przystajń. Mamy 
bazę danych, ale to nie przesądza, że tego azbestu, który tam nie został ujęty nie będzie można 
usunąć. Ta uchwała wieńczy proces prac dot. realizacji programu usuwania azbestu. Przedstawił 
główne cele i założenia powstania programu. Azbest będzie usuwany na koszt państwa.
Mieszkanka Gminy Przystajń Pani Krystyna Labus-Stankiewicz  zapytała o błąd dot. Gminy 
Opatów znajdujący się w załączniku do tego programu. Zapytała również o stopień pilności, bo są 
3 takie stopnie. Od czego to jest zależne. 
Podinspektor Anna Mrozek wyjaśniła, że na głównej stronie BIP Przystajń jest błąd w załączniku 
do tego programu, jednak jeśli chodzi o projekt uchwały to ten załącznik jest poprawny. 
Radny Józef Chrzęstek zapytał o możliwość usunięcia azbestu na dzień dzisiejszy. 
Wójt odpowiedział, że na dzień dzisiejszy są dwie firmy na terenie Gminy Przystajń, które mogą 
ten azbest zdemontować, ale trzeba za to zapłacić. 
Podinspektor Łukasz Grajcar powiedział,  że zgodnie z rozporządzeniem są 3 stopnie pilności 
dot. usunięcia azbestu. Najwięcej jest jednak budynków o 2 stopniu pilności.
Sekretarz dopowiedział, że część azbestu jest już zdemontowana i w pierwszej kolejności zostanie 
usunięta.  Firma  tylko  zdemontuje  azbest  i  go  zutylizuje.  Nikt  nie  będzie  finansował  nowego 
pokrycia dachu. 
Podinspektor Łukasz Grajcar dodał, że obawia się, że raczej dofinansowania nowego pokrycia 
dachu nie będzie. 
Mieszkanka  Gminy  Przystajń  Pani  Krystyna  Labus-Stankiewicz  zapytała  czy  będą  jakieś 
czynności wykonywane jeśli chodzi o stopień pilności. 
Podinspektor Łukasz Grajcar powiedział, że powierzchnia azbestu jest podawana w m² i w kg.
Wójt dopowiedział, że na terenie Gminy Przystajń jest 1 585 ton azbestu, co stanowi 144 101 m². 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XII.116.2015  w  sprawie uchwalenia 
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń na 
lata 2015-2032 jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
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6) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Wójt  powiedział,  że  w  poprzedniej  uchwale,  którą  zakwestionował  nam nadzór  niepotrzebnie 
został załączony załącznik graficzny, ponieważ on nie został zmieniony. 
Podinspektor Agnieszka Zabawa dodała również, że my w uchwale badań hydrogeologicznych 
nie możemy ująć, ale osoba realizująca projekt i tak będzie te badania musiała zrobić. Będą również 
przedsięwzięcia,  które  nie  będą  wymagały  decyzji  środowiskowej  i  tych  badań 
hydrogeologicznych. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XII.117.2015  w  sprawie zmiany 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  jednogłośnie  (14  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

7) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania   
Przestrzennego gminy Przystajń

Podinspektor  Agnieszka  Zabawa powiedziała,  że  na  ten  teren  w  Brzezinach  również  został 
złożony wniosek dotyczący fotowoltaiki. W związku z tym jest przygotowany projekt tej uchwały. 
Koszty tych zmian ponoszą wnioskodawcy. 
Radny Edward Chamela zapytał kiedy ten wniosek został złożony.
Podinspektor  Agnieszka  Zabawa odpowiedziała,  że  pierwszy  wniosek  był  złożony 
w październiku 2015 r. Ponowiony w listopadzie 2015 r. 
Radny  Edward  Chamela zapytał  kto  wejdzie  pod  te  sączki  dot.  odwodnienia  jak  zostaną 
wybudowane farmy fotowoltaiczne.
Podinspektor  Agnieszka  Zabawa odpowiedziała,  że  są  to  rusztowania,  które  trzymają  te 
urządzenia w powietrzu. Bez uzgodnień z melioracjami nic nie zostanie zrobione.
Mieszkaniec  Gminy  Przystajń  Pan  Zbigniew  Krawczyk  stwierdził,  że  ten  teren  będzie 
ogrodzony, a główny rurociąg idzie na tych działkach i kto to naprawi jak się coś stanie.
Podinspektor Agnieszka Zabawa odpowiedziała, że każdy ma prawo ogrodzić swoje pole. 
Sekretarz stwierdził, że jeśli jest konflikt pomiędzy melioracjami, a farmami fotowoltaicznymi to 
trzeba wystąpić o uzgodnienie. Być może Państwo mają rację. Przystąpienie do zmiany studium 
niczego jednak nie rozstrzyga. 
Radny Zbigniew Marczak złożył wniosek, żeby wycofać ten projekt z porządku obrad. 
Przewodnicząca zapytała czy za miesiąc będzie wiadomo coś więcej. 
Podinspektor Agnieszka Zabawa odpowiedziała, że nie. 
Radny  Józef  Chrzęstek zapytał  kto  odpowiada  za  uszkodzenia  melioracji  jeśli  działka  jest 
zarośnięta drzewami i krzewami, bo nie jest uprawiana. 
Przewodnicząca po konsultacjach z Wójtem i Podinspektor Agnieszką Zabawą powiedziała,  że 
uzgodniliśmy,  iż  dzisiaj  nie  będziemy  podejmowali  tego  projektu  uchwały,  a  Podinspektor 
Agnieszka  Zabawa  jutro  wystąpi  o  opinie  w  tej  sprawie.  Informacja  w  tej  sprawie  zostanie 
przedstawiona  na  wspólnym  posiedzeniu  komisji  stałych  Rady  Gminy  Przystajń. 
Zarządziła  głosowanie  za  przesunięciem  tego  projektu  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do 
sporządzenia  zmiany  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego 
gminy Przystajń na kolejną sesję, a omówienie go na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady 
Gminy Przystajń.
14 Radnych za (jednogłośnie).  

Projekt uchwały został przeniesiony na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Przystajń 
w celu jego dalszej analizy. W związku z tym uchwała nie była podejmowana na sesji Rady Gminy 
Przystajń.
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8) dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Przystajń  

Przewodnicząca powiedziała,  że  Wójt  w  sprawozdaniu  nie  pochwalił  się,  że  udało  nam  się 
odzyskać VAT z kanalizacji i w związku z tym przygotowany został projekt tej uchwały, następnie 
odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XII.118.2015  w  sprawie dodatku 
specjalnego  dla  Wójta  Gminy  Przystajń  większością  głosów  (11  Radnych  za,  2  Radnych 
wstrzymało się od głosu, 1 Radny nie głosował) 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. Piśniak, W. Woźny, R. Wręczycki.
Wstrzymał się od głosu: Z. Marczak, J. Sas. 
Nie głosował: E. Chamela.

9) ustanowienia  zasad  na  jakich  sołtysowi  będzie  przysługiwała  dieta  oraz  zwrot    kosztów   
podróży służbowych

Radny Edward Chamela zapytał dlaczego ta uchwała wchodzi na sesję skoro mówiliśmy, żeby 
zrobić spotkanie ze wszystkimi sołtysami.
Sołtys Sołectwa Podłęże Szlacheckie Pan Stanisław Kwaśny powiedział, że jedyną możliwością 
skontaktowania się z mieszkańcami był pobór podatków.
Przewodnicząca stwierdziła, że można zrobić zebranie sołeckie.
Radny Edward Chamela zaproponował zaprosić sołtysów. 
Przewodnicząca powiedziała, że na każdą sesję sołtysi są zapraszani, ale nie przychodzą.
Mieszkanka Gminy Przystajń Pani Krystyna Labus-Stankiewicz  uważa, że jeśli chodzi o jej 
sołtysa  to  jest  to  fikcja.  Jej  sołtys  nic  nie  wie  co  się  dzieje  w  gminie.  Na  zebrania  sołeckie 
przychodzą  4  osoby.  Sołtysi,  którzy  są  obecni  na  sesjach  powinni  być  uhonorowani  tym,  że 
przychodzą w formie finansowej.
Radny Janusz Leśniak uważa, że funkcja sołtysa jest potrzebna. Zaproponował temat ten omówić 
szerzej na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Przystajń. 
Radny Józef Chrzęstek stwierdził, że na zebrania wiejskie wszędzie przychodzi mało osób. 
Radny Edward Chamela  uważa, że sołtysom trzeba zapłacić za to, że biorą udział w sesji. Nie 
dawać im natomiast ryczałtu. 
Przewodnicząca stwierdziła, że jeśli zdania są tak podzielone to zaproponowała ten temat omówić 
na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Przystajń. 
Zarządziła głosowanie za przesunięciem tego projektu uchwały w sprawie ustanowienia  zasad  na 
jakich   sołtysowi   będzie   przysługiwała   dieta   oraz   zwrot  kosztów podróży służbowych na 
wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
14 Radnych za (jednogłośnie).  

Projekt uchwały został przeniesiony na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Przystajń 
w celu jego dalszej analizy. W związku z tym uchwała nie była podejmowana na sesji Rady Gminy 
Przystajń.

10)zmian   w   budżecie   Gminy Przystajń na 2015 rok  

Skarbnik omówiła projekt uchwały. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XII.119.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Przystajń na 2015 rok jednogłośnie  (14 Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez podniesienie 
ręki. 
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11) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XII.120.2015  w  sprawie zmiany  Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2015-2024 jednogłośnie  (14  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

Ad 11 i Ad 12
Przewodnicząca  przeczytała  wniosek  Pani  Agnieszki  Grzywińskiej  odnośnie  zainstalowania 
dodatkowej lampy na słupie obok jej posesji na ul. 40-lecia PRL w Przystajni. 
Wójt powiedział, że nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć. 
Przewodnicząca przeczytała pismo dot. dofinansowania zakupu środka transportu dla uczestników 
Warsztatu  Terapii  Zajęciowej  z  Dankowic  Drugich.  Powiedziała,  że  wie,  iż  z  naszej  gminy 
dojeżdżają tam też osoby.
Wójt odpowiedział,  że  musimy  ten  temat  rozeznać.  Wniosek  wydaje  się  zasadny.  Poprosimy 
o więcej informacji. Musiałoby to być zrobione w podobnej formie jak poprzednio, czyli w formie 
dotacji dla powiatu.
Przewodnicząca przeczytała dwie odpowiedzi Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku 
na wnioski z sesji i komisji Rady Gminy Przystajń.
Radna Jadwiga Jelonek powiedziała, że chodzi jej o drogę powiatową Górki-Stany, czy poczynił 
Pan Wójt jakieś kroki w tym temacie.
Wójt odpowiedział,  ze  rozmawiał  ze  Starostą  i  Pan  Starosta  obiecał  mu,  że  rozważą  to  na 
posiedzeniu  Zarządu  Powiatu.  Teraz  ruch  jest  po  stronie  Starosty.  Zadeklarowaliśmy 
współfinansowanie przebudowy tej drogi. Uważa, że jest to bardzo fajny pomysł. 
Radna Jadwiga Jelonek zapytała ile droga w Górkach-Stanach mogłaby uzyskać punktów. 
Sekretarz odpowiedział, że 10 może 11 punktów. Warto, żeby chociaż został złożony ten wniosek.
Radny  Zenon  Piśniak poruszył  temat  parkowania  samochodów  na  chodnikach  zarówno  na 
ul.  Powstańców Śląskich jak i  ul.  Częstochowskiej  w Przystajni.  Tam nie idzie przejść jak stoi 
samochód. 
Radny Robert Bastrzyk stwierdził, że ten problem dotyczy również ul. Nowej w Przystajni.
Sekretarz odpowiedział, że jedynie można zgłosić to na policję. Nic innego nie można zrobić. 
Radny Jan Sas stwierdził, że bobry na rzece zrobiły tamę w Kuźnicy Nowej na Łomnicy. 
Sekretarz odpowiedział, że wystąpimy w tej sprawie do Śląskiego Zarządu Melioracji.
Radna Jadwiga Jelonek stwierdziła, że również u nich na Liswarcie jest ten problem.
Radny Edward Chamela zapytał co zrobić z tymi ludźmi na rynku w Przystajni. Co drugi dzień 
jest tam policja i pogotowie. 
Radny Zbigniew Kmieć powiedział, że policja powinna zabrać ich na izbę wytrzeźwień. 
Wójt powiedział, ze sądownie spróbujemy te osoby umieścić na przymusowe leczenie. 
Radny Zbigniew Kmieć stwierdził, że taka osoba musi wyrazić zgodę na przymusowe leczenie. 
Wójt  podziękował za nagrodę,  którą uzyskał za odzyskanie VATu z kanalizacji.  W 2016 r.  nie 
odzyskalibyśmy tego  VATu,  ponieważ  zmieniają  się  przepisy.  Daje  nam to  oddech.  Cały  czas 
program RPO nie został jeszcze rozliczony, więc może nam się uda chociaż częściowo uzyskać te 
środki wykorzystane na budowę gimnazjum. 
Przewodnicząca stwierdziła,  że  cieszylibyśmy  się,  gdyby  ta  sprawa  została  pozytywnie 
rozpatrzona. Podziękowała Radnym i Wójtowi za roczną pracę. Zaprosiła wszystkich w imieniu 
GOKSiR w Przystajni i Szkolnego Klubu Wolontariusza przy Zespole Szkół w Przystajni na Festyn 
Mikołajkowy w dniu 6 grudnia 2015 r. o godz. 15.30.
Mieszkanka  Gminy  Przystajń  Pani  Krystyna  Labus-Stankiewicz  powiedziała,  że  chciała 
Wójtowi pogratulować podwyżki.
Wójt powiedział, że w ubiegłym roku udało nam się uzyskać paczki od „Mikołaja”. W tym roku 
również 22 grudnia 2015 r. będzie dla tych najuboższych dzieci z naszej gminy ten Mikołaj. 
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Ad 13
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodnicząca  dokonała  zamknięcia  XII  sesji 
VII kadencji Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                          mgr Henryka Kapuścik
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