
PROTOKÓŁ Nr XIX.2016

z XIX sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 
18 sierpnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 13.00 – 16.40

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
- dyr. GOKSiR                                                                              - Małgorzata Izydorczyk 
- Sołtysi - według załączonej listy obecności

P r o p o n o w a n y  p o r z ą d e k   o b r a d :

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Zapytania mieszkańców (około godz. 13.30).
7. Informacja komendanta PSP i komendanta OSP na temat stanu ochrony przeciwpożarowej na 
terenie Gminy Przystajń za rok 2015.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)  zmiany Uchwały Nr II.5.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie 
wyznaczenia  przedstawicieli  Gminy  Przystajń  do  Zgromadzenia  Związku  Międzygminnego 
Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód,
2) zobowiązania  się  Gminy  do  udziału,  jako  partner  przy  wykonywaniu  zadania 
inwestycyjnego  w  zakresie  „Przebudowy  ciągu  dróg  powiatowych  Nr  2052S,  Nr  2054S, 
Nr 2053S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina)  – Ługi-Radły – Bór Zajaciński  – Wrzosy – 
Brzeziny – Przystajń, Gm. Przystajń” w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych 
środków finansowych w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r. ( Kier. Ref. Inwestycji – J. Mann-
Matuszczyk)
3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego (Skarbnik Gminy)
4)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego (Skarbnik Gminy)
5) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok (Skarbnik Gminy),
6)  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata  2016-2024  (Skarbnik  
Gminy).

9. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych.
10. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie sesji.

A d 1
Otwarcia  sesji  dokonała  Przewodnicząca  Rady  Gminy  Przystajń, Radna  Henryka  Kapuścik. 
Powitała  wszystkich obecnych na sali,  w szczególności  Starostę  Powiatu Kłobuckiego Henryka 
Kiepurę.
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A d 2
Przewodnicząca  Rady  Gminy stwierdziła  prawomocność  obrad  –  na  sali  obecnych  było 
13 Radnych. Brak Radnego Grzegorza Kierata 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 zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 
Rady Gminy Przystajń z dnia 1  października 2012  r.  w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych,  których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich 
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Poinformowała 
również o tym,  że Skarbnik Gminy przygotowała autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie 
zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok, jednak szczegółowo zostanie ona omówiona przy 
rozpatrzeniu projektu uchwały. 
Przewodnicząca  zarządziła  głosowanie  w  sprawie  wprowadzenia  do  porządku  obrad  projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 
2012  r.  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,  których właścicielem jest Gmina 
Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków w punkcie 8 podpunkt 7. 
13 Radnych było za (jednogłośnie). Projekt uchwały został wprowadzony 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. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie (13 Radnych za).

A d 5
Wójt odczytał  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym  –  stanowiące 
załącznik do protokołu. 
Dotarł Radny Jacek Pilarz.
Wójt powiedział,  że  remont  dróg  gminnych  będzie  kosztował  w  miejscowości:  Brzeziny 
50  258,23  zł;  Kuźnica  Nowa  –  Stany  ul.  Galińskie  166  810,58  zł;  Stany  –  Ługi-Radły 
145  054,58  zł.  Kanalizacji  w  Przystajni  na  ul.  Targowej  i  ul.  Szkolnej,  a  także  w  Antonowie 
i  w Kuźnicy Nowej nie uda się zrobić w tym roku, ponieważ nabór wniosków jeszcze się nie 
rozpoczął. 
Radny Jan Sas zapytał o zarządzenie nr 79/2016 w sprawie ustalenia terminu, wysokości zaliczki 
i  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  II  rokowań  na  zbycie  działki  zabudowanej 
w m. Kuźnica Nowa o nr ewid. 500/2. Kto będzie w komisji.
Wójt odpowiedział, że w komisji będzie 3 pracowników Urzędu Gminy Przystajń i Sołtys Sołectwa 
Kuźnica Nowa Krzysztof Zawierucha.
Radny Edward Chamela zapytał w jakiej technice będzie wykonana droga w Kamińsku. 
Wójt  odpowiedział, że ta droga będzie wykonana w takiej technice jak ul. Boczna w Przystajni. 
Na 1 500 m dostaniemy dofinansowanie. Pozostałą część 500 m zrobimy z własnych środków. 
Radny  Edward  Chamela stwierdził,  że  nie  było  mowy  o  tym,  że  będziemy robili  tę  drogę 
w całości. 
Wójt  odpowiedział,  że  kosztorys  inwestorski  na  tę  drogę  był  na  ponad  1  000  000,00  zł. 
Dofinansowanie na tę drogę mamy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 300 000,00 zł. 

A d 6
Przewodnicząca zapytała czy mieszkańcy obecni na sali, mają jakieś zapytania.
Brak  zapytań ze strony mieszkańców. 

Przewodnicząca udzieliła głosu Staroście Powiatu Kłobuckiego Henrykowi Kiepura.
Starosta Powiatu Kłobuckiego  powiedział,  za przekazali do wykonania firmie ADAC-LEWAR 
Sp. z o.o. odcinek drogi Ługi-Radły – Kamińsko. Realizują też projekty chodników w Podłężu 
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Szlacheckim i  w Kostrzynie.  Wniosek na  drogę Bór Zajaciński (Węzina)  –  Ługi-Radły –  Bór 
Zajaciński –  Wrzosy -  Brzeziny –  Przystajń jeszcze  w  tym  roku  zostanie  złożony.  Poprosił 
o deklarację udziału Gminy Przystajń w kwocie 1 700 000,00 zł. Został podpisany akt notarialny 
dotyczący działki pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Poprosił o to, żeby go 
zapraszać na sesję, przekazywać informację w tej sprawie, a on jeżeli będzie mógł to przyjedzie do 
nas co 2, czy 3 sesję. 
Radny Remigiusz Wręczycki stwierdził, że zostanie mało czasu na to, żeby te chodniki w Podłężu 
Szlacheckim i Kostrzynie zrobić. 
Starosta Powiatu Kłobuckiego odpowiedział, że do końca sierpnia, początek września 2016 r. te 
projekty będą zrobione. 
Radna Jadwiga Jelonek zapytała o drogę Górki-Stany, bo chciałaby wiedzieć kiedy zostanie ona 
zrobiona.
Starosta Powiatu Kłobuckiego odpowiedział, że deklaracji ze strony Starostwa żadnej na tę drogę 
nie będzie. 
Wójt powiedział, że dostaliśmy promesę na remont mostu w Kuźnicy Nowej. 

A d 7
Przewodnicząca  udzieliła głosu Zastępcy Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku 
Panu Robertowi Ladra.
Zastępca Komendanta PSP w Kłobucku powiedział, że na terenie Gminy Przystajń od wielu lat 
nic  się  nie  zmieniło.  Są  3  jednostki  w  Krajowym  Systemie  Ratowniczo-Gaśniczym,  czyli 
OSP  w  Górkach-Stanach,  OSP  w  Przystajni  i  OSP  Wrzosy-Brzeziny.  W  Gminie  Przystajń 
OSP w Przystajni i OSP Wrzosy-Brzeziny zostały wyznaczone do ratownictwa technicznego. Jest to 
spowodowane  tym,  że  Gmina  Przystajń  jest  na  skraju  powiatu  kłobuckiego  i  czas  dojazdu 
PSP  z  Kłobucka  jest  wydłużony.  OSP  w  Dąbrowie  od  dłuższego  czasu  nie  bierze  udziału 
w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Na terenie Gminy Przystajń odnotowane zostało 55 zdarzeń 
w 2015 r,  z  czego  OSP w Przystajni  brała  udział  w  51  zdarzeniach.  Najwięcej  pożarów było 
w tzw. innych obiektach. Jeśli chodzi o wyszkolenie to w tym roku odbyły się 2 kursy, brali w nich 
udział strażacy z: OSP w Przystajni, OSP w Wilczej Górze i OSP w Ługach-Radłach. W 2015 r.  
odbyły  się  3  inspekcje  gotowości  bojowej  w:  OSP  w  Górkach-Stanach,  OSP  w  Przystajni 
i OSP Wrzosy-Brzeziny. W 2016 r. te inspekcje będą ponownie przeprowadzone. Dotacje jednostki 
OSP otrzymają  w następującej  wysokości:  OSP w Przystajni  –  8  000,00 zł;  OSP w Górkach-
Stanach – 6 000,00 zł, OSP Wrzosy-Brzeziny – 6 000,00 zł. 
Przewodnicząca  udzieliła głosu Komendantowi Gminnemu Związku OSP RP w Przystajni Panu 
Mariuszowi Kozińskiemu.
Komendant Gminny powiedział, że na 10 jednostek OSP tylko 9 jednostek OSP może wyjechać 
do akcji, ponieważ jednostka OSP w Dąbrowie jest wyłączona z gotowości bojowej, gdyż nie ma 
tam chętnych  osób  do  tego,  żeby być  strażakami.  Problem też  jest  z  ludźmi  w godzinach  od 
8.00 do 16.00, szczególnie z kierowcami, ponieważ większość strażaków w tych godzinach jest 
w pracy. Na dzień dzisiejszy mamy 147 czynnych członków OSP (od 18 do 65 roku życia). W 2015 
r. udało się zakupić 38 nowych hełmów. (Komendant Gminny podziękował Radnym za możliwość 
ich  zakupu.)  Został  też  zakupiony używany samochód do OSP w Górkach-Stanach.  Samochód 
z OSP w Górkach-Stanach został  przeniesiony do OSP w Kamińsku. Od 3 lat jest  prowadzony 
Turniej Wiedzy Pożarniczej. W ubiegłym roku z terenu Gminy Przystajń 2 uczennice dostały się na 
eliminacje wojewódzkie. W 2015 r. odbył się też konkurs plastyczny o tematyce pożarniczej. Prace 
dzieci z terenu Gminy Przystajń brały udział w konkursie na szczeblu krajowym. W 2016 r. odbyły 
się wybory Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Przystajni i nadal nim pozostał na kolejne 
5 lat, Wójt Gminy Przystajń natomiast został wybrany na Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP 
RP Oddział  Gminny.  Mamy braki  w  umundurowaniu  wyjściowym i  prosiłby  o  dotację  gdyby 
nadarzyła się taka możliwość. W 2015 r. udało się przeprowadzić remont syren. Wszystkie syreny 
były zdjęte,  pomalowane,  zakonserwowane,  miały wymienione  łożyska.  Co roku odbywają  się 
ćwiczenia Komendanta Gminnego. W ubiegłym roku odbyły się one na terenie młyna w Kuźnicy 
Starej. Ćwiczenia zostały pozytywnie ocenione przez przedstawiciela Komendy PSP w Kłobucku. 
Strażacy będą również brali udział w dożynkach gminnych. Sprzęt na bieżąco jest utrzymywany, 

3



konserwowany.  Bieżące  naprawy  są  w  jak  najkrótszym  czasie  przeprowadzane.  Na  koniec 
Komendant poprosił o to, żeby w przyszłości zakupić samochód pożarniczy dla Gminy Przystajń.
Wójt  odpowiedział,  że czekamy w kolejce na zakup samochodu i  w 2018 r. będziemy składali 
wniosek w tej sprawie. 
Starosta  Powiatu  Kłobuckiego  powiedział,  że  w  ubiegłym  roku  pojawił  się  pomysł 
dot. możliwości dofinansowania zakupu samochodów pożarniczych. Zostały poczynione ustalenia, 
że każdego roku będzie realizowane dofinansowanie. W tym roku Krzepice i Wręczyca Wielka będą 
miały nowe samochody. 
Przewodnicząca pogratulowała Wójtowi funkcji Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP.  
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz powiedziała,  że  usłyszała,  iż  na  Dąbrowie 
jednostka OSP upadła. 
Komendant  Gminny  odpowiedział,  że  ta  jednostka  nie  upadła  tylko  została  zawieszona  ze 
względu na to, że nie posiada odpowiedniej liczby czynnych strażaków. 
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała czy Wójt za funkcję Prezesa Zarządu 
Gminnego Związku OSP RP będzie miał płacone.
Komendant Gminny odpowiedział, że nie, ponieważ jest to funkcja społeczna.
Radny  Edward  Chamela  zapytał  czy  jest  jakieś  uregulowanie  odnośnie  tego,  żeby  zwolnić 
strażaka biorącego udział w akcji z pracy (na czas akcji). Zapytał czy jak strażak jest w pracy to czy 
pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika z pracy. 
Zastępca  Komendanta  PSP  w  Kłobucku  przeczytał  treść  art.  28  ustawy  o  ochronie 
przeciwpożarowej. Powiedział, że nie ma takiego bezpośredniego przepisu, żeby pracodawca miał 
obowiązek zwolnić strażaka z pracy. 
Radny Edward Chamela powiedział, że teraz jest tak, że strażak jak będzie akcja np. pożar to 
będzie musiał wybrać, czy pójdzie do pracy, czy będzie pełnił funkcję strażaka. 
Radny Jan Sas stwierdził, że przede wszystkim dotyczy to kierowców, którzy pracują na terenie 
gminy i można porozmawiać z właścicielem o tym, czy mógłby zwolnić w tym czasie strażaka 
z pracy. 
Radny Remigiusz Wręczycki powiedział, że z tego co słyszy to wynika, iż pracodawca nie może 
zwolnić pracownika z pracy, ponieważ nie pozwala na to ustawa. Czy są podejmowane próby ze 
strony Komendy, żeby tę ustawę zmienić.
Zastępca  Komendanta  PSP w  Kłobucku  stwierdził,  że  Ochotnicza  Straż  Pożarna  nie  tylko 
z nazwy jest ochotniczą strażą. Jest ona dobrowolną i nieprzymuszoną funkcją.   
Wójt stwierdził, że problem mobilności straży będzie narastał, ponieważ ludzie mają coraz mniej 
wolnego czasu. 
Komendant Gminny powiedział, że jak akcja trwa w nocy i pracownik nie zdąży wrócić z niej do 
pracy to pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika z pracy, tylko potrzebne byłoby wydanie 
zaświadczenia od Komendanta PSP w Kłobucku. 
Zastępca  Komendanta  PSP w  Kłobucku  odpowiedział,  że  jeżeli  będzie  taka  sytuacja  miała 
miejsce to wtedy udzielą odpowiedzi na to pytanie. 
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz stwierdziła, że w tej sprawie jest niestety luka 
w prawie.
Radna Jadwiga Jelonek zwolniła się. 

Ad. 8
Przys  tąpiono     do     rozpatrzenia     projektów     uchwał     w     sprawie  :  

1) zmiany Uchwały Nr II.5.2014 Rady Gminy Przystajń z  dnia  10 grudnia 2014 r.  w sprawie   
wyznaczenia  przedstawicieli  Gminy  Przystajń  do  Zgromadzenia  Związku  Międzygminnego 
Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód

Przewodnicząca powiedziała,  że  Radni  już  wcześniej  wyrazili  zgodę  na  to,  żeby  być 
przedstawicielami Gminy Przystajń do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki-Przystajń 
ds. Ochrony Wód, odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.
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Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XIX.181.2016  w sprawie  zmiany  Uchwały 
Nr  II.5.2014  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  10  grudnia  2014  r.  w  sprawie  wyznaczenia 
przedstawicieli  Gminy  Przystajń  do  Zgromadzenia  Związku  Międzygminnego  Panki-
Przystajń  ds.  Ochrony  Wód jednogłośnie  (13  Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki. 

2) zobowiązania się Gminy do udziału, jako partner przy wykonywaniu zadania inwestycyjnego   
w zakresie „Przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 2052S, Nr 2054S, Nr 2053S na odcinku 
Bór Zajaciński  (Węzina)  –  Ługi-Radły – Bór Zajaciński  –  Wrzosy – Brzeziny – Przystajń, 
Gm. Przystajń” w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych 
w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r. (   Kier. Ref. Inwestycji – J. Mann-Matuszczyk)  

Wójt powiedział, że możemy dostać 1 punkt więcej w ocenie wniosku ze środków budżetu państwa 
w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019” 
jeżeli zadeklarujemy udział w projekcie w wysokości 51 %  wartości wkładu własnego Powiatu. 
W tym programie chodniki muszą mieć szerokość 2 m. 
Radny Zbigniew Kmieć powiedział, że w projekcie uchwały w § 1 ust. 2 jest błąd, ponieważ jest 
ujęte,  że  Gmina  Przystajń  przewiduje  zabezpieczenie  środków  na  realizację  tego  zadania 
inwestycyjnego na 2017 r. do wysokości 51 % wartości wkładu własnego Powiatu, więc udział 
gminy może być przez ten zapis mniejszy.
Przewodnicząca powiedziała,  że  w  wyniku  tej  sugestii  §  1  ust.  2  został  poprawiony  i  brzmi 
następująco  „Gmina  Przystajń  przewiduje  zabezpieczenie  środków  na  realizację  tego  zadania 
inwestycyjnego  na  2017 r.  w wysokości  51  % wartości  wkładu  własnego  Powiatu”,  odczytała 
projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XIX.182.2016 w sprawie zobowiązania się Gminy 
do udziału, jako partner przy wykonywaniu zadania inwestycyjnego w zakresie „Przebudowy 
ciągu dróg powiatowych Nr 2052S, Nr 2054S, Nr 2053S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) – 
Ługi-Radły – Bór Zajaciński – Wrzosy – Brzeziny – Przystajń, Gm. Przystajń” w ramach 
„Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” oraz 
zabezpieczenia  na  jego  realizację  niezbędnych  środków  finansowych  w  budżecie  Gminy 
Przystajń na 2017 r. jednogłośnie (13 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego   (Skarbnik Gminy)  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XIX.183.2016  w sprawie  udzielenia  pomocy 
finansowej dla Powiatu Kłobuckiego jednogłośnie (13 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki. 

4) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego   (Skarbnik Gminy)  

Wójt powiedział, że na tę drogę powiatową w Kamińsku jest 90 % dofinansowania. My wnosimy 
udział własny w wysokości 10 %. Starostwo Powiatowe w Kłobucku nie ponosi żadnych kosztów 
jeżeli chodzi o tę drogę. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XIX.184.2016  w sprawie  udzielenia  pomocy 
finansowej dla Powiatu Kłobuckiego jednogłośnie (13 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki. 
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5) zmian   w   budżecie   Gminy Przystajń na 2016 rok  

Skarbnik omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Radny Jan Sas powiedział,  że chciałby wiedzieć na  co  jest przeznaczone te 22  000,00  zł 
dot. zwiększenia dotacji dla GOKSiR w Przystajni.
Wójt odpowiedział,  że te pieniądze zostaną wydane na remont kuchni w GOKSiR -  wstępny 
kosztorys wynosi około 14 000,00  zł,  na organizację dożynek zostanie przeznaczone 3 000,00  zł 
i na transport związany z wyjazdem orkiestry na koncert 3 000,00 zł.
Radny Jan Sas stwierdził, że 10 000,00 zł jest przeznaczone na zakup ławek w szkole. Gdzie one 
mają być skoro tam już część ławek stoi. Wg niego 40 000,00 zł to zbyt dużo jeśli chodzi o chodnik 
przed wejściem do przedszkola w Przystajni.  On by wymienił tylko trelinkę.  Na dach w OSP 
Antonów-Kuźnica Nowa nie ma pieniędzy, a już niedługo będzie zima. Zapytał czy ten dach będzie 
zrobiony. 
Radny Zbigniew Kmieć powiedział, że wykonanie chodnika obok przedszkola planowane jest do 
zrobienia przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa.  40  000,00  zł jest kosztorysem 
inwestorskim, więc najprawdopodobniej będzie to mniejszy koszt. 
Wójt powiedział,  że inwestycje robimy na terenie całej gminy.  Tam obok przedszkola jest zbyt 
cienki wodociąg i musimy go przerobić z fi 30  na fi 60 (od przedszkola,  aż do Sukiennic).  Na 
terenie placu przedszkolnego są dwie studzienki,  które trzeba wynieść.  Musimy też wyregulować 
dwie studzienki telekomunikacyjne. Tam trzeba uregulować stosunki wodne. 
Radny Edward Chamela powiedział,  że woda w Sukiennicach jest,  a na rynku są 2  studnie. 
Wg niego nie musimy ponosić takich kosztów.  
Radny Jan Sas poprosił o odpowiedź na pytanie dot.  remontu dachu na OSP Antonów-Kuźnica 
Nowa.
Wójt odpowiedział,  że ustaliliśmy zasady jakie będą po sprzedaży nieruchomości na Kuźnicy 
Nowej.  Po sprzedaży tej nieruchomości całość środków zostanie przeznaczona na potrzeby 
Sołectwa Kuźnica Nowa i wtedy ten dach będzie mógł zostać zrobiony.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały autopoprawki, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XIX.185.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Przystajń na 2016 rok większością głosów (11 Radnych za, 2 Radnych wstrzymało się od głosu), 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali: R. Bastrzyk, J. Chrzęstek, H. Kapuścik, Z. Kmieć, Z. Kulej, J. Leśniak, Z. Marczak,  
J. Pilarz, Z. Piśniak, W. Woźny, R. Wręczycki.
Wstrzymali się od głosu: E. Chamela, J. Sas.

Wyszedł Radny Edward Chamela, zwolnił się Radny Remigiusz Wręczycki.

6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XIX.186.2016  w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2016-2024 jednogłośnie  (11  Radnych za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

7) zmiany     uchwały     Nr     XIX  .140.2012    Rady     Gminy     Przystajń     z     dnia   1    października   2012    r  .   
w     sprawie     określenia     przystanków     komunikacyjnych  ,   których     właścicielem     jest     Gmina     Przystajń   
udostępnionych     dla     wszystkich     operatorów     i     przewoźników     oraz     warunków     i     zasad     korzystania   
z     tych     przystanków  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Wrócił Radny Edward Chamela.
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Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XIX.187.2016  w sprawie zmiany uchwały 
Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r.  w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych,  których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych 
dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków większością głosów (11 Radnych za, 1 Radny nie głosował), w głosowaniu jawnym 
przez podniesienie ręki.
Za  głosowali: R.  Bastrzyk,  J.  Chrzęstek,  H.  Kapuścik,  Z.  Kmieć,  Z.  Kulej,  J.  Leśniak,  
Z. Marczak, J. Pilarz, Z. Piśniak, J. Sas, W. Woźny.
Nie głosował: E. Chamela.

Ad 9 i Ad 10
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała co się dzieje z wodą, że jest ona coraz 
gorsza. Poprosiła również o usunięcie, podcięcie gałęzi drzew na Dąbrowie, ponieważ nie można 
tam przejechać. 
Wójt  odpowiedział,  że my takie podcinanie gałęzi robimy zbiorczo, ponieważ musimy wynająć 
firmę, która nam to zrobi. My to zrobimy jesienią np. w październiku 2016 r. Ujęcie wody w Borze 
Zajacińskim uległo modernizacji. Mamy aktualne badania wody z dnia 3 sierpnia 2016 r. i nie ma 
norm  przekroczonych  jeśli  chodzi  o  jakość  wody.  Woda  może  być  biała  ze  względu  na 
napowietrzanie.    
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz zapytała  czy  piłby  Pan  Wójt  wodę 
z wodociągu bez przegotowania.
Wójt odpowiedział, że tak.
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz zapytała  czy  znalazł  Pan  Wójt  miejsce  na 
depozyt tych środków za gimnazjum.
Wójt odpowiedział, że tak. Głównie te środki umieściliśmy w Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz zapytała  dlaczego  ten  gminny  system 
powiadamiania sms tak słabo działa.
Wójt odpowiedział, że dlatego, iż jest tylko 200 mieszkańców zarejestrowanych do tego systemu, 
mimo, iż on działa już od roku.
Radny Jan Sas zapytał czy nie można rowów lepiej kosić, ponieważ na skarpie są duże osty. 
Radny Zbigniew  Marczak stwierdził,  że  na  Wilczej  Górze  takie  olchy wyrosły,  że  trzeba  je 
wykosić, ponieważ stwarzają niebezpieczeństwo. Mają około 3 m wysokości.
Radny Robert Bastrzyk zapytał czy remont w szkole w Przystajni został już wykonany.
Wójt odpowiedział, że tak. Łazienki zostały zrobione, chodnik i parking również.   
 
Ad 11
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodnicząca  dokonała  zamknięcia  XIX  sesji 
VII kadencji Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                        mgr Henryka Kapuścik
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