
PROTOKÓŁ Nr XIII.2015

z XIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 28 grudnia 
2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 13.00 –16.40

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
- Skarbnik Gminy                                                                         - Ewa Kotarska
- dyr. GZOS                                                                                  - Alina Piśniak
- dyr. GOPS                                                                                  - Marianna Kochel
- dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej                                           - Renata Małyska-Pilśniak
- dyr. GOKSiR                                                                              - Małgorzata Izydorczyk 
- dyr. Zespołu Szkół w Przystajni                                                - Monika Rabenda
- wicedyr. Zespołu Szkół w Przystajni                                         - Justyna Knopik
- dyr. Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim      - Bogdan Paprotny
- dyr. Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni              - Jolanta Berg 
- 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 mieszkańców (około godz. 14.00).
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przystajń (Podinsp. A. Zabawa),
2) ustanowienia  zasad  na  jakich  sołtysowi  będzie  przysługiwała  dieta  oraz  zwrot kosztów 
podróży służbowych (Podinsp. A. Mrozek),
3) zasad udzielania  pomocy finansowej  w formie  dotacji  celowej  spółkom wodnym,  trybu 
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,
4)  przyjęcia Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych 
Gminy Przystajń na 2016 rok (Podinsp. M. Okaj),
5)  przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2016  rok  (Podinsp.  
M. Okaj),
6) przystąpienia Gminy Przystajń do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
7)  zmiany  uchwały  nr  XXIII.169.2013  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  18  lutego  2013  r.  
w  sprawie  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi (Podinsp. Ł. Grajcar),
8) przystąpienia przez Gminę Przystajń do realizacji projektu Pt.”Aktywna Integracja Powiatu 
Kłobuckiego”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX, Działanie 9.1, Podziałanie 9.1.6, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(Dyr. GOPS),
9) przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przystajń” (Podinsp. A. Zabawa),
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10) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok (Skarbnik Gminy),
11) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024 (Skarbnik  
Gminy),
12) budżetu Gminy Przystajń na 2016 rok (Skarbnik Gminy),
13)  uchwalenia  Wieloletniej Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2016-2025 
(Skarbnik Gminy).

8. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych.
9. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.

10. Zamknięcie sesji.

A d 1
Otwarcia  sesji  dokonała  Przewodnicząca  Rady  Gminy  Przystajń, Radna  Henryka  Kapuścik. 
Powitała wszystkich obecnych na sali. 

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

A d 3
Przewodnicząca przedstawiła  Radnym propozycję  porządku obrad.  Poprosiła  w imieniu  Wójta 
o wprowadzenie do porządku obrad 3 projektów uchwał w sprawie: diet dla radnych Rady Gminy 
Przystajń;  uchylenia uchwały Nr XII.113.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 listopada 2015 r. 
w  sprawie  uchwalenia  Programu  Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi 
podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2016  r.;  uchwalenia  Programu 
Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność 
pożytku publicznego na 2016 r. Zapytała dlaczego wprowadzamy te projekty uchwał.
Wójt odpowiedział,  że  projekt  Programu  Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi 
rozbudowujemy,  ponieważ  organ  nadzoru  nam  go  zakwestionował  wszczynając  postępowanie 
nadzorcze.  Poprosił  o  wycofanie  z  porządku  obrad  projektu  nr  1  w  sprawie  przystąpienia  do 
sporządzenia  zmiany  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego 
gminy Przystajń w celu jego dalszej analizy i wyjaśnienia na komisji wszelkich wątpliwości. 
Radny Waldemar Woźny zapytał dlaczego w porządku obrad nie ma projektu uchwały w sprawie 
diet dla Radnych w formie ustalonej na komisji. 
Przewodnicząca odpowiedziała, że Wójt chce go wprowadzić, ale na mniejszą kwotę. Na mniejszą 
kwotę  został  on  pozytywnie  zaopiniowany  przez  niego.  Nie  było  źródła  pokrycia  wydatków 
związanych  z  tą  propozycją  podwyżki  o  100,00  zł  miesięcznie.  Przeczytała  treść  statutu. 
Stwierdziła, że wniosek komisji nie dopełnił wszystkich wymogów formalnych. 
Radny Jan Sas powiedział,  że  jemu wydaje się to  niepoważne, ponieważ ten projekt uchwały 
powinien być  wprowadzony do porządku obrad.  Zwrócił  się  do Przewodniczącej,  że  nigdy nie 
występowała o podwyżkę dla Radnych. Cała Rada Gminy Przystajń o tą podwyżkę wnioskowała.
Przewodnicząca odpowiedziała, że nie miała prawa wprowadzić tego projektu do porządku obrad, 
ponieważ nie było źródła finansowania. 
Wójt powiedział, że sprawa nie jest zamknięta. Jest to uchwała, która rodzi skutki finansowe. Nie 
znaczy to,  że  jest  to  ostateczna  decyzja.  Projekt  uchwały został  przygotowany.  Nie było  złych 
intencji.
Radny Jan Sas powiedział, że po co robić jakieś podchody, że sprawa jest otwarta. Nie trzeba było 
proponować wprowadzenia tego projektu uchwały do porządku obrad. 
Radny Edward Chamela złożył wniosek o niewprowadzanie tego projektu uchwały w sprawie 
diet dla radnych Rady Gminy Przystajń.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie usunięcia projektu 1 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia  zmiany  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego 
gminy Przystajń z porządku obrad.
13 Radnych było za, 1 Radny wstrzymał się od głosu. Projekt uchwały został usunięty z porządku 
obrad większością głosów.
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Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie niewprowadzania projektu uchwały w sprawie 
diet dla radnych Rady Gminy Przystajń.
10 Radnych było za, 4 Radnych wstrzymało się od głosu. Projekt uchwały większością głosów nie 
został wprowadzony do porządku obrad.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 2 projektów 
uchwał w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2016  r.  i  uchwalenia  Programu 
Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność 
pożytku  publicznego  na  2016 r.  w  punkcie  7  podpunkt  2  i  3,  pozostałe  podpunkty  począwszy  od  
2 zostaną przesunięte o punkt.   
14 Radnych było za (jednogłośnie) wprowadzeniem 2 projektów uchwał do porządku obrad.

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. 
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz powiedziała,  że  w  związku  z  uchwałą 
dotyczącą  dodatku  specjalnego  dla  Wójta  Gminy  Przystajń  wnosi  o  uzupełnienie  protokołu 
odnośnie jej wypowiedzi dot. uzasadnienia do tego projektu uchwały. Przypomniała, że Wójta nie 
obowiązuje Kodeks Pracy, bo jest on zatrudniony na podstawie wyboru.
Radny Jan Sas zaproponował, żeby wycofać projekt uchwały w sprawie ustanowienia  zasad  na 
jakich  sołtysowi  będzie  przysługiwała  dieta  oraz  zwrot kosztów podróży służbowych. 
Przewodnicząca  powiedziała,  że  Radny  taki  wniosek  będzie  mógł  złożyć  podczas  punktu 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał, ponieważ porządek obrad został już ustalony. 
Dotarł Radny Janusz Leśniak.
Przewodnicząca poprosiła Panią Krystynę Labus-Stankiewicz o złożenie pisma jako uzupełnienie 
do  protokołu.  Będzie  ono  stanowiło  załącznik  do  protokołu.  Następnie  poprosiła  o  przyjęcie 
protokołu z poprzedniej sesji bez głośnego czytania.
Protokół został przyjęty jednogłośnie (15 Radnych za).

A d 5
Wójt odczytał  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym  –  stanowiące 
załącznik do protokołu. 
Wójt dodał,  że  dokonaliśmy  zakupu  hydrantów  i  zasuw.  W  miarę  możliwości  będziemy  je 
montować.  Przygotowany  zostanie  projekt  dot.  rozbudowy  Publicznej  Szkoły  Podstawowej 
w Borze Zajacińskim. 
Przewodnicząca zapytała czy są jakieś pytanie do sprawozdania Wójta.
Radny Janusz Leśniak zapytał czy projekt rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze 
Zajacińskim obejmuje również budowę hali. 
Wójt odpowiedział, że budowa hali nie jest ujęta, ponieważ postanowiliśmy wcześniej etapować tę 
rozbudowę. Dodał również, że przy tej rozbudowie odetniemy ogrzewanie domu nauczyciela. Sami 
będą musieli sobie zrobić ogrzewanie. Zostali już o tym poinformowani. 
Sołtys Sołectwa Przystajń Dariusz Kulej zapytał jaką kwotę w budżecie trzeba zabezpieczyć dla 
kierownika referatu finansowego.
Wójt odpowiedział, że on nie wie, ponieważ umowa nie została jeszcze podpisana.
Radny Jan Sas stwierdził, że Wójt Rady Gminy nie traktuje poważnie, ponieważ Rada nie została 
o  tym poinformowana,  że  będzie  zatrudniona  nowa osoba.  Ile  Wójt  ma  pieniędzy na  to,  żeby 
zatrudnić nową osobę. Wynika z tego, że Radni są wcale niepotrzebni.
Wójt odpowiedział, że zatrudnianie osób jest w kompetencji Wójta i dlatego uznał, że jest potrzeba 
zatrudnienia dodatkowej osoby. W ramach referatu inwestycji będą pracowały 4 osoby, kierownik 
+  Podinspektor  Małgorzata  Drynda,  Podinspektor  Agnieszka  Zabawa  i  Referent  Grzegorz 
Sokołowski.  Robi  tę  zmianę  pod  kontem przyszłego  systemu.  Uważa  stworzenie  tego  referatu 
inwestycji za zasadne. Osoba, która będzie zatrudniona jako kierownik referatu inwestycji zna się 
na programach unijnych. Wg niego to stanowisko będzie kosztowało około 50 000,00 zł. 
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Radny Edward Chamela zapytał czy u nas w urzędzie nie było takiej osoby, która mogłaby pełnić 
taką funkcję. Po co przyjmować nową osobę jak z naszych ludzi można było zrobić kierownika. 
Wójt  odpowiedział,  że  obsada takich stanowisk odbywa się  w trybie konkursowym. Namawiał 
pracowników do tego, żeby uczestniczyli w tym konkursie, ale nikt się nie zdecydował. Pracownicy 
referatu nie będą mieli samodzielnych stanowisk. Będą oni podlegali pod kierownika. 
Radny Edward Chamela uważa, że naszych pracowników należało doszkolić. Trzeba zatrudnić 
jedną nową osobę, a w ramach tej osoby zwolnić dwóch innych. 
Wójt odpowiedział, że wysłuchał uwagi Radnego, ale to on jest Wójtem i on podejmuje decyzje. 
Zna pracowników i wie na co ich stać. Żaden pracownik nie chciał być kierownikiem tego referatu. 
Radny Edward Chamela powiedział, że zobaczymy jak się sprawdzi ta nowa osoba. 
Radny Jan Sas zapytał czy planuje Pan Wójt zatrudnić jeszcze jedną osobę, czy ta osoba ma mieć 
wynagrodzenie 100 000,00 zł.
Wójt odpowiedział, że są jubileusze i musimy mieć zabezpieczone środki na ten cel. Nie mówi, że 
musimy to wszystko wydać. 
Radny Jan Sas stwierdził, że na remizę nie ma środków, ale na nowego pracownika są.
Przewodnicząca zapytała czy w projekcie budżetu mamy środki zaplanowane na wynagrodzenia.
Wójt  odpowiedział, że jest to zaplanowane, ale nie może być pewny czy to nie ulegnie zmianie.  
Nie rozumie logiki myślenia Radnych. Zapytał czy on nie może zatrudnić pracownika. 
Radny Jan Sas zapytał czy mogą usłyszeć coś więcej na temat tej nowej osoby.
Wójt odpowiedział, że ta osoba od 14 lat pracuje w Gminie Panki i tym się tam zajmuje czym 
będzie  się  zajmowała  u  nas.  Była  komisja  konkursowa,  która  brała  udział  w  tym  naborze 
i wszystkich ta osoba do siebie przekonała. 

A d 6
Przewodnicząca zapytała czy mieszkańcy obecni na sali, mają jakieś zapytania.
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz poprosiła Wójta, żeby nie używał słowa petent 
tylko mieszkaniec. Zapytała o ubezpieczenia. Czy mamy dodatkowy rabat w ramach tego, że ta 
umowa jest zawarta na 3 lata.
Wójt odpowiedział, że tak, jednak niektóre polisy były jeszcze zapłacone w listopadzie 2015 r. Te 
umowy z grudnia 2015 r. są już ujęte w tych umowach. Wszystkie drogi mamy ubezpieczone. 
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała czy VAT z kanalizacji wpłynął już na 
konto gminy.
Wójt odpowiedział, że tak. Na koniec roku będziemy mieli nadwyżkę. 
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała czy Pan Wójt przewiduje z tą Panią 
kierownik referatu inwestycji zakaz konkurencji.
Wójt odpowiedział,  że  ta  Pani  w Pankach zajmowała  się  solarami  i  będziemy korzystali  z  jej 
wiedzy. Nie ma takiego zagrożenia jeśli chodzi o konkurencję. 
Mieszkaniec  Gminy Zbigniew Krawczyk zapytał  o  uchwałę  Rady Gminy Przystajń  odnośnie 
działki 101 na Wilczej Górze, czy coś zostanie zrobione w tym kierunku.
Wójt odpowiedział, że wie, iż inwestor zrezygnował z inwestycji na Wilczej Górze na działce 101. 
Wycofamy tę  uchwałę.  Na razie nie mamy jeszcze podpisanej  żadnej  umowy odnośnie zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Przystajń, ponieważ urbanista będzie 
robił jedną zmianę.  
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz stwierdziła, że są gminy, które przymierzają 
się  do  tego,  żeby monitorować sesje.  Czy my planujemy taki  monitoring  z  sesji  Rady Gminy 
Przystajń.
Wójt odpowiedział, że na ten moment nie mamy działań z tym związanych. 
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz zapytała  czy  Pan  Wójt  przyjmuje 
mieszkańców w jakiś konkretny dzień. 
Wójt odpowiedział, że zawsze jest dostępny dla mieszkańców jeśli tylko jest w gminie.
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz zapytała  czy  coś  wiadomo  odnośnie 
powiatowego systemu powiadamiania sms. 
Wójt odpowiedział, że wie, iż powiat likwiduje ten system powiadamiania sms. 

4



Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz zapytała  czy  w  naszej  gminie  będzie 
fakultatywność odnośnie podatków i opłat lokalnych. 
Wójt odpowiedział, że nie bardzo wie o co Pani chodzi, ale rozeznamy temat. 
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz zapytała  czy  tego  okresu  dotyczącego 
odpłatności za wodę nie można wydłużyć, ponieważ jeśli nie ma kogoś przez kilka dni w domu to  
od razu ma naliczane odsetki. 
Wójt odpowiedział, że rozpatrzymy to. 
  
A d 7
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

Wyszedł Radny Zbigniew Kmieć.

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

Radny Jan Sas złożył wniosek, żeby przenieść projekt uchwały w sprawie ustanowienia  zasad  na 
jakich  sołtysowi  będzie  przysługiwała  dieta  oraz  zwrot kosztów podróży służbowych do komisji 
w celu dalszej analizy. 
Przewodnicząca  zarządziła  głosowanie  kto  jest  za  przesunięciem  tego  projektu  uchwały  do 
komisji.
13 Radnych za, 1 Radny przeciw.
Projekt uchwały został  przeniesiony na posiedzenie komisji Rady Gminy Przystajń w celu jego 
dalszej analizy. W związku z tym uchwała nie była podejmowana na sesji Rady Gminy Przystajń.

2) uchylenia  uchwały  Nr  XII.113.2015  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  30  listopada  2015  r.   
w sprawie  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 XIII.121.2015  w sprawie  uchylenia  uchwały 
Nr XII.113.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 listopada 2015 r.  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. 

Wrócił Radny Zbigniew Kmieć.

3) 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 XIII.122.2015 w sprawie uchwalenia Programu 
Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2016 r. jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym 
przez podniesienie ręki. 

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

Radny Edward Chamela zapytał kto będzie dopłacał do spółki wodnej, jeśli dotacja dla spółki 
wodnej może wynieść 95%. 

5



Wójt odpowiedział, że członkowie spółki. 
Radny Jan Sas zapytał jaka jest opłata dla tej spółki wodnej. 
Sołtys Sołectwa Przystajń Dariusz Kulej odpowiedział, że 10,00 zł od gospodarstwa rolnego na 
cały rok.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XIII.123.2015 w sprawie zasad udzielania pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym,  trybu postępowania w sprawie 
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 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.

5) przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych   
Gminy Przystajń na 2016 rok

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę Nr XIII.124.2015 w sprawie przyjęcia  Gminnego 
Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  Gminy  Przystajń  na 
2016 rok jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

6) przyjęcia   Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę Nr XIII.125.2015 w sprawie  przyjęcia  Gminnego 
Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2016  rok jednogłośnie  (15  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

7) przystąpienia Gminy Przystajń do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów  

Wójt  powiedział, że jesteśmy jedyną gminą powiatu kłobuckiego, która nie należy do Śląskiego 
Związku  Gmin  i  Powiatów i  ma  z  tego  tytułu  dyskomfort.  Śląski  Związek  Gmin  i  Powiatów 
organizuje  spotkania  i  szkolenia,  w  których  mogą  uczestniczyć  członkowie  związku.  Dzięki 
uczestnictwu  w  takim  związku  mamy  lepszy  przepływ  informacji  pomiędzy  gminami.  Koszt 
uczestnictwa w Śląskim Związku Gmin i Powiatów wynosi 0,40 zł od jednego mieszkańca w skali 
roku, czyli około 2 000,00 zł dla naszej gminy.
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz zapytała  czy  Gmina  Przystajń  należy  do 
Wiejskiego Związku Gmin Powiatów. 
Wójt odpowiedział, że nie uczestniczymy w tym projekcie. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XIII.126.2015 w sprawie  przystąpienia Gminy 
Przystajń do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu 
jawnym przez podniesienie ręki. 

8) zmiany    uchwały     nr     XXIII  .169.2013    Rady     Gminy     Przystajń     z     dnia   18    lutego   2013    r  .   
w     sprawie     terminu  ,    częstotliwości     i     trybu     uiszczania     opłaty     za     gospodarowanie     odpadami   
komunalnymi

Wójt powiedział, że każdy będzie miał swój indywidualny nr konta bankowego płacąc za odpady 
komunalne.  Podatki  i  woda też taki  indywidualny rachunek będą miały.  Wydłużyliśmy również 
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egzekucję i teraz będziemy wykonywali ją po 60 dniach. Jeśli mieszkaniec nie zapłaci za odpady 
komunalne to wystawimy tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego. 
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała co się stanie, jeśli te opłaty za odpady 
komunalne zostały już dokonane na ogólny rachunek Urzędu Gminy Przystajń, czy one zostaną 
przeksięgowane na właściwe konto.
Wójt odpowiedział, że tak, przeksięgujemy takie wpłaty.
Radny Edward Chamela zapytał czy będzie musiał płacić jakąś opłatę za ten rachunek.
Skarbnik odpowiedziała, że nie będzie Pan nic płacił. Jest to rachunek gminy, tylko dla każdego 
podatnika  indywidualny.  Odnośnie  odpadów komunalnych  to już funkcjonuje,  teraz  zmieniamy 
tylko uchwałę. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XIII.127.2015  w  sprawie  zmiany  uchwały 
nr XXIII.169.2013  Rady Gminy Przystajń z dnia 18  lutego 2013  r.  w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

9) przystąpienia przez Gminę Przystajń do realizacji projektu pt. „Aktywna Integracja Powiatu   
Kłobuckiego”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX, Działanie 9.1, Podziałanie 9.1.6, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Radny Edward Chamela poprosił, żeby przybliżyć ten projekt uchwały.
Dyrektor GOPS powiedziała, że całkowity koszt tego projektu to ponad 102 240,00 zł. Dotacja 
wynosi 85 %. Do uczestnictwa w tym projekcie nie zostały wybrane jeszcze osoby. Muszą one być  
zarejestrowane  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Kłobucku  i  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy 
Społecznej w Przystajni.
Wójt powiedział, że nie jest to takie proste, żeby wybrać te osoby. Trzeba je wybrać i namówić do 
uczestnictwa w tym projekcie.
Radny Jan Sas powiedział, że jemu się wydaje, że to są wyrzucone pieniądze. Był kiedyś podobny 
projekt  i  tylko  jedna  osoba  spośród  tych  przeszkolonych  osób  podjęła  pracę  na  ½  etatu, 
a wydaliśmy wtedy 50 000,00 zł. 
Wójt  odpowiedział, że myśli, iż znajdziemy 9 chętnych osób z terenu naszej gminy do wzięcia 
udziału w tym projekcie. 
Dyrektor  GOPS powiedziała,  że  te  osoby,  które  będą  brały  udział  w  tym  projekcie  to  i  tak 
pobrałyby te środki.
Radny  Remigiusz  Wręczycki zapytał  czy  te  osoby,  które  zdecydują  się  na  udział  w  takim 
projekcie muszą go ukończyć, ponieważ ten projekt trwa 2 lata i kto będzie ponosił koszty, jeśli 
jakaś osoba go nie ukończy. 
Dyrektor GOPS odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze umowy, jednak jeżeli 
ktoś zrezygnowałby z tego projektu to w ramach tego wolnego miejsca wejdzie kolejna osoba.  
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XIII.128.2015 w sprawie przystąpienia  przez 
Gminę  Przystajń  do  realizacji  projektu  pt.  „Aktywna  Integracja  Powiatu  Kłobuckiego”, 
realizowanego  w  ramach  Osi  priorytetowej  IX,  Działanie  9.1,  Podziałanie  9.1.6, 
w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata 
2014-2020  większością  głosów  (10  Radnych  za,  5  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, J. Pilarz, Z. Piśniak, R. Wręczycki.
Wstrzymali się od głosu: E. Chamela, G. Kierat, Z. Marczak, J. Sas, W. Woźny.
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10) przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przystajń”  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, powiedziała, że do podstawy prawnej trzeba wpisać 
„art.”,  ponieważ go tam brakuje.  Stwierdziła,  że  projekt  ten  został  Radnym wysłany w formie 
e-mail, został również zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przystajń. 
Wójt powiedział, że projekt ten musimy podjąć po to, żeby móc złożyć wniosek dot. solarów. 
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz powiedziała, że ona nie dostała takiej ankiety 
do wypełnienia. Zapytała czy będziemy robili lampy ledowe.
Wójt odpowiedział, że te ankiety były wybiórczo robione i przez to nie miała Pani tej ankiety do 
wypełnienia.  Oświetlenie  ledowe  zamierzamy  założyć  na  hali  sportowej  w  Zespole  Szkół 
w Przystajni, na innych lampach nie będziemy go zmieniali, ponieważ w większości gminy mamy 
założone lampy sodowe. Jeśli chodzi o nowe oświetlenie to zastanowimy się czy jest taka potrzeba, 
ponieważ są to bardzo drogie lampy. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XIII.129.2015  w  sprawie  przyjęcia  „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przystajń” jednogłośnie  (15 Radnych za)  w głosowaniu 
jawnym przez podniesienie ręki. 

11) zmian   w   budżecie   Gminy Przystajń na 2015 rok  

Skarbnik omówiła projekt uchwały.
Radny Jan Sas zapytał o drogi publiczne, na które drogi zostały wydane te pieniądze. 
Wójt  odpowiedział,  że  te  pieniądze  zostały  wydane  na  ul.  Szkolną  w Przystajni,  na  nakładkę 
asfaltową.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XIII.130.2015  w  sprawie  zmian w  budżecie 
Gminy  Przystajń  na  2015  rok jednogłośnie  (15  Radnych  za)  w  głosowaniu  jawnym  przez 
podniesienie ręki. 

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

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XIII.131.2015 w  sprawie zmiany  Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2015-2024 jednogłośnie  (15  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

13)  budżetu   Gminy     Przystajń     na   2016   rok  

Przewodnicząca powiedziała,  że  analiza  budżetu  odbyła  się  11  grudnia  2015  r.  na  wspólnym 
posiedzeniu  komisji  stałych  Rady  Gminy  Przystajń.  Pani  Skarbnik  przedstawiła  podczas  tego 
posiedzenia pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie budżetu na 2016 rok. 
Skarbnik  przedstawiła  wszystkim  projekt  uchwały  w  sprawie  budżetu  Gminy  Przystajń  na 
2016  rok,  Uchwałę  Nr  4200/VII/189/2015  z  dnia  8  grudnia  2015  r.  VII  Składu  Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii  o przedłożonym przez Wójta 
Gminy Przystajń projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami 
informacyjnymi  i  Uchwałę  Nr  4200/VII/191/2015  z  dnia  8  grudnia  2015  r.  VII  Składu 
Orzekającego  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Katowicach  w  sprawie  opinii  o  możliwości 
sfinansowania deficytu w kwocie 437 785,60 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej 
na 2016 rok Gminy Przystajń, (uchwały stanowią załącznik do protokołu).
Przewodnicząca powiedziała, że opinia Radnych o projekcie budżetu była pozytywna. 
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Radny Jan Sas złożył  wniosek,  żeby środki  przeznaczone  na  zakup  samochodu  pożarniczego 
w kwocie  50 000,00 zł  w połowie  przeznaczyć  na  diety dla  Radnych i  Sołtysów,  a  w drugiej  
połowie na remont dachu w Ochotniczej Straży Pożarnej Antonów-Kuźnica Nowa.
Wójt  powiedział,  że  umówiliśmy się,  iż  remont remizy Ochotniczej  Straży Pożarnej  Antonów-
Kuźnica Nowa zostanie zrobiony z pieniędzy ze sprzedaży budynku po przedszkolu w Kuźnicy 
Nowej. 
Przewodnicząca powiedziała, że przecież Radny Jan Sas wnioskował o to, żeby wycofać projekt 
uchwały  odnośnie  diet  dla  Sołtysów  z  porządku  obrad,  natomiast  projekt  w  sprawie  diet  dla 
Radnych na wniosek Rady Gminy Przystajń wcale nie był rozpatrywany.
Wójt powiedział, że zmianę możemy nanieść na pierwszej sesji Rady Gminy Przystajń w nowym 
roku. Na chwilę obecną wszystko jest już podzielone i zbilansowane. 
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała jak się miewają nasze obligacje.
Wójt odpowiedział, że dobrze. 
Sołtys  Sołectwa  Przystajń  Dariusz  Kulej powiedział,  że  w  wydatkach  inwestycyjnych  nie 
znalazły się te trzy drogi na, które miały być składane wnioski do PROW.
Wójt odpowiedział,  że te drogi nie znalazły się w projekcie budżetu, ponieważ nie wiemy, czy 
będziemy je realizowali, gdyż nie wiemy, czy dostaniemy na nie dofinansowanie. 
Przewodnicząca  odpowiedziała,  że nic  się nie zmieniło,  te  wnioski do PROW nadal mają być 
składane. 
Skarbnik  stwierdziła, że nie ma tych dróg wpisanych do budżetu, ponieważ nie mamy póki co 
żadnych danych.
Przewodnicząca  zapytała czy Radny Jan Sas poczeka do pierwszej sesji nowego roku i wycofa 
swój wniosek, czy ma przegłosować go jako wniosek formalny. Stwierdziła, że jak już będziemy 
wiedzieli ile potrzebujemy na diety to wtedy będziemy mogli to zmienić. 
Radny Jan Sas powiedział, że wycofuje swój wniosek.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XIII.132.2015  w  sprawie  budżetu  Gminy 
Przystajń na 2016 rok większością głosów (12 Radnych za, 3 Radnych wstrzymało 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, R. Wręczycki.
Wstrzymał się od głosu: E. Chamela, J. Sas, W. Woźny. 

14) uchwalenia   Wieloletniej     Prognozy     Finansowej     Gminy     Przystajń     na     lata   2016-2025  

Skarbnik  omówiła  projekt  uchwały  autopoprawki.  Powiedziała,  że  ta  poprawka  dot. 
obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń. Wynika z tego, że wcześniej 
nie mogła tego poprawić w programie księgowym „BESTIA”, dopiero informatykowi udało się to 
zrobić.
Przewodnicząca zapytała czy ta poprawka jest tylko w tytule.
Skarbnik odpowiedziała, że ta poprawka dot. tylko tytułu i zamiast lat obowiązywania 2016-2025 
będą lata 2016-2024.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały autopoprawki, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XIII.133.2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2016-2024 jednogłośnie  (15  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

Ad 8 i Ad 9
Przewodnicząca przeczytała pismo z Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku odnośnie przejść 
dla pieszych i odpowiedzi złożone przez Dyrektor GZOS na pytania z komisji i sesji Rady Gminy 
Przystajń dot. bieżni w Zespole Szkół w Przystajni, płytek w Gminnym Przedszkolu Publicznym 
w Przystajni, stypendiów i zasiłków. Przypomniała również o prośbie dot. dofinansowania zakupu 
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samochodu do Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Dankowicach Drugich. Chodzi o to, żeby nie zostać na tę prośbę obojętnym.
Skarbnik powiedziała, że na ten cel będziemy musieli zrobić zmianę w budżecie, ponieważ na 
chwilę obecną nie mamy zaplanowanych środków na ten cel. Będzie rozmawiała z Panią Skarbnik 
w tym temacie. 
Przewodnicząca przeczytała statystykę odnośnie posiedzeń sesji i komisji Rady Gminy Przystajń. 
Przeczytała również życzenia świąteczne, które otrzymała Rada Gminy Przystajń. Powiedziała, że 
jeżeli  ktoś  z  Radnych  chce  wyjechać  na  Międzynarodowe  Targi  Mechanizacji  Rolnictwa 
„POLAGRA-PREMIERY 2016” do Poznania, które organizuje Starostwo Powiatowe w Kłobucku 
musi najpóźniej do jutra dać znać. 
Wójt  powiedział,  że  życzeń  świątecznych  przyszło  bardzo  dużo.  Podziękował  za  wspólny rok 
współpracy.  W ramach  działań  organizacyjnych  udało  nam się  zrobić  stację  uzdatniania  wody 
w Przystajni  i  ją  rozliczyć.  Udało  nam się  zmienić  estetykę  przed  Urzędem Gminy Przystajń. 
Zmieniliśmy  ubezpieczenia  i  opłaty  inkasenckie.  Zmieniliśmy  też  studium  uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania Gminy Przystajń. Wprowadziliśmy usługi prawne dla mieszkańców 
Gminy  Przystajń  i  gminny system powiadamiania  sms.  Wystąpiliśmy jako  gmina  do  Związku 
Międzygminnego z wnioskiem o zmniejszenie odpłatności za ścieki dot. stacji uzdatniania wody 
i  Związek  Międzygminny  zgodził  się,  żebyśmy  za  te  ścieki  płacili  stawkę  o  50  %  mniejszą. 
Przekształciliśmy umowy dot. przystanków w dzierżawę. Zrobiliśmy stacje redukcyjne. Zrobiliśmy 
też  chodniki  w Przystajni  na  ul.  Szkolnej  i  ul.  Nowej  i  w Ługach-Radłach  na  ul.  Kościelnej. 
Wykonaliśmy  odcinki  oświetlenia  ulicznego.  Uporządkowaliśmy  plac  obok  Zespołu  Szkół 
w  Przystajni.  W środę  mamy  odbiór  ul.  Leśnej  w  Przystajni.  Udało  nam  się  odzyskać  VAT 
z kanalizacji. Podpisaliśmy umowę na wykonanie wentylacji OSP w Kuźnicy Starej, do końca roku 
ma  to  zostać  wykonane.  Kupiliśmy samochód  do  Urzędu  Gminy  i  sprzedali  stary.  Zleciliśmy 
projektowanie przedszkola w Borze Zajacińskim. Nasz wniosek dot. gimnazjum ma wielką szansę 
na dopłatę. Otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego, że nasz wniosek został wybrany 
do dofinansowania. Będziemy zawozić dokumenty do Katowic. Wszystko wskazuje na to, że te 
pieniądze otrzymamy. Wnioskowaliśmy o 20 %, a okazuje się, że to będzie więcej.
Dyrektor GZOS powiedziała, że może to być nawet 7 000 000,00 zł. 2 000 000,00 zł otrzymaliśmy 
z Ministerstwa Sportu, a cała inwestycja wyniosła 11 000 000,00 zł.
Radny Jan Sas powiedział,  że trzeba podziękować nowemu rządowi za to, że euro zostało tak 
rozliczone i zostało dużo środków. 
Przewodnicząca  powiedziała,  że  przede  wszystkim  powinniśmy  podziękować  Panu  Wójtowi 
i pracownikom, którzy się tym zajmowali. 
Radny  Jan  Sas stwierdził,  że  jednak  decyzja  Rady  Gminy  Przystajń  z  2008  r.  o  budowie 
gimnazjum była dobra. Gdyby wtedy decyzja o rozbudowie szkoły nie została podjęta to wątpi, 
żeby później taka decyzja została podjęta.
Wójt  powiedział,  że decyzja o budowie gimnazjum była zasadna. Podziękował za wspólny rok 
współpracy i życzył Szczęśliwego Nowego 2016 Roku.  

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

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                          mgr Henryka Kapuścik
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