
PROTOKÓŁ Nr XX.2016

z XX sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 
19 września 2016 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
- 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. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
7. Zapytania mieszkańców (około godz. 13.45).  
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) stanowiska dotyczącego utworzenia województwa częstochowskiego,
2)  sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieruchomości  położonej  w  miejscowości  Mrówczak, 
stanowiącej własność Gminy Przystajń (Podinsp. M. Drynda),
3)  określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Przystajń na dofinansowanie 
inwestycji polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Przystajń (Podinsp. Ł. Grajcar),
4) likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni (Sekretarz Gminy),
5) wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych 
Gminy Przystajń zaliczonych do sektora finansów publicznych (Sekretarz Gminy),
6) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego (Skarbnik Gminy),
7) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok (Skarbnik Gminy),
8)  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. 

A d 2
Przewodnicząca  Rady  Gminy stwierdziła  prawomocność  obrad  –  na  sali  obecnych  było 
10  Radnych. Brak Radnego: Edwarda Chameli, Janusza Leśniaka, Zbigniewa Marczaka, Zenona 
Piśniaka i Waldemara Woźnego. 
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A d 3
Przewodnicząca przedstawiła  Radnym  propozycję  porządku  obrad.  Powiedziała,  że  Skarbnik 
Gminy przygotowała  autopoprawkę  do  projektu  uchwały w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy 
Przystajń na 2016 rok, ale zostanie ona omówiona w punkcie 8. Rozpatrzenie projektów uchwał.  
Porządek ustalono wedle przedstawionego wcześniej postanowienia. 

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 (10 Radnych za).

A d 5
Wójt odczytał  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym  –  stanowiące 
załącznik do protokołu. 
Dotarł Radny: Edward Chamela, Janusz Leśniak, Zbigniew Marczak, Zenon Piśniak i Waldemar  
Woźny. 
Wójt  powiedział  również,  że  13  września  2016  r.  złożono  wniosek  o  dofinansowanie  na 
ul.  Kolejową  w  Przystajni  i  Kuźnicę  Starą.  Do  31  października  2016  r.  zostanie  zakończona 
przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Przystajń ul. Widawa i Bagna. Zostały zakończone 
remonty  dróg  gminnych  nr  678  025S  w  miejscowości  Kuźnica  Nowa  –  Stany  ul.  Galińskie, 
nr 678 033S w miejscowości Stany – Ługi-Radły i nr 678 028S w miejscowości Brzeziny. Zostały 
one sfinansowane z własnych środków. Otrzymaliśmy promesę na remont mostu w Kuźnicy Nowej 
i  do  31  grudnia  2016  r.  musielibyśmy  tę  inwestycję  zakończyć  i  odebrać.  Droga  powiatowa 
nr  2053  S  Przystajń  –  Kluczna  –  Kamińsko  jest  w  trakcie  realizacji,  droga  w  miejscowości 
Kamińsko tzw. „Parkitniówka” również. 14 września 2016 r. Powiat Kłobucki złożył wniosek na 
drogę nr 2052S, 2054S, 2053S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) – Ługi-Radły – Bór Zajacinski 
– Wrzosy – Brzeziny – Przystajń. Otrzymaliśmy dokumentację projektową na budowę chodników 
w miejscowościach Podłęże Szlacheckie i Kostrzyna. Zrobimy te chodniki w tych środkach, które 
posiadamy w budżecie, czyli po 50 000,00 zł za chodnik. 
Radny Jan Sas zapytał ile metrów zrobimy tego chodnika za te 50 000,00 zł.
Wójt odpowiedział, że tego chodnika zrobimy na tyle na ile pozwolą nam środki finansowe. Kwotę 
będziemy wiedzieli po przetargu. Do 30 września 2016 r. ma zakończyć się ocena wniosków na 
solary. Termin realizacji tych solarów byłby najprawdopodobniej w 2017 r. Kanalizacja sanitarna 
w miejscowości  Przystajń ul.  Szkolna,  Antonów,  Kuźnica  Nowa –  etap  VII  jest  projektowana. 
PSZOK  w  Przystajni  na  ul.  Targowej  w  październiku  2016  r.  będzie  otwarty.  Jest  tam 
doprowadzona woda, brakuje nam jeszcze prądu. Parking przed przedszkolem w Przystajni jest 
w  trakcie  realizacji.  Do  końca  września  2016  r.  będzie  on  zrobiony.  Rozpoczął  się  remont 
Sukiennic. Wykonuje go firma ze Starokrzepic Pana Strugały. 22 września 2016 r. o godz. 11.00 
odbędzie  się  spotkanie  z  projektantem odnośnie  rewitalizacji  rynku w Przystajni.  Firma będzie 
opierała  się  na  tej  koncepcji,  która  wygrała.  Ten  projekt  będzie  robiła  Pracownia  Architektury 
FORMA. 
Radny Józef Chrzęstek stwierdził, że Fundusz Sołecki w Borze Zajacińskim został przeznaczony 
na oświetlenie uliczne, ale myśli, że nie został on jeszcze do końca wykorzystany i P. Grzegorz 
Sokołowski powiedział mu, że lampy będą jeszcze zakładane, ale nie w tych miejscach gdzie by 
chcieli, ponieważ mają być założone tam gdzie jest tzw. „Zagon”, a to już nie należy do Sołectwa 
Bór Zajaciński tylko do Sołectwa Wilcza Góra. On zna inne miejsca gdzie trzeba byłoby te lampy 
założyć. 
Wójt odpowiedział, że ustalimy jak to jest. To sołectwo decyduje na co są wydane środki.  
Radny Zbigniew Kmieć zapytał czy my czymś ryzykujemy jeżeli będziemy chcieli zrobić remont 
mostu w Kuźnicy Nowej, czy nie warto byłoby tego zrobić. 
Wójt  odpowiedział,  że  umowę dot.  dofinansowania  zawsze  można unieważnić.  Problem byłby 
wtedy kiedy firma wykonująca remont tego mostu nie byłaby w stanie zrobić go do 31 grudnia 
2016  r.,  ponieważ  wtedy  musielibyśmy  sami  za  ten  remont  zapłacić  i  nie  otrzymalibyśmy 
dofinansowania.  
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Radny  Janusz  Leśniak zapytał  kiedy  kanalizacja  w  Przystajni  na  ul.  Polnej  i  Szkolnej, 
w Antonowie i w Kuźnicy Nowej zostanie zrobiona. 
Wójt odpowiedział, że w pierwszej kolejności będziemy realizowali kanalizację w Przystajni na 
ul. Targowej, Słonecznej i Polnej. Będzie ona wykonana z dofinansowaniem z PROW. Będziemy 
też  chcieli  zrobić  kanalizację  w Przystajni  na  ul.  Szkolnej,  w Antonowie  i  w Kuźnicy Nowej, 
a także kanalizację w Kostrzynie (włącznie z Krzepicami). Naborów wniosków na dofinansowanie 
jeszcze nie ma. Mają ruszyć w 2017 r. Po około pół roku od złożenia wniosku można rozpocząć 
inwestycję. 
Radny Jan Sas uważa, że tym mostem w Kuźnicy Nowej trzeba zainteresować dużą firmę, która 
nie pozwoli sobie na niewykonanie inwestycji. Trzeba rozeznać czy firmy mają moce przerobowe 
i to zrobić.
Radny Remigiusz Wręczycki powiedział, że jeśli chodzi o chodniki w Kostrzynie i w Podłężu 
Szlacheckim to rzeczywiście te ceny kosztorysowe są kosmiczne. Będziemy etapowali zrobienie 
tego chodnika. Na chwilę obecną będziemy chcieli zrobić na Kostrzynie 100 – 150 m na łuku,  
ponieważ tam zrobienie tego chodnika byłoby zasadne ze względów bezpieczeństwa, gdyż jest tam 
duży ruch.
Radny Jan Sas  powiedział,  że  trzeba  wybrać  firmę,  która  jest  na  ryczałcie,  wtedy koszt  tego 
chodnika byłby mniejszy. Stwierdził, że Gmina powinna kupić materiał.
Radca Prawny odpowiedział, że nie można zrealizować zamówienia na części, ponieważ zabrania 
tego ustawa Prawo zamówień publicznych. Nie można dzielić zamówień publicznych. 
Radny Edward Chamela stwierdził, że droga Przystajń ul. Widawa – Bagna i droga w Ługach-
Radłach są podobnymi drogami, a ich cena jest różna.
Wójt  odpowiedział,  żeby  Radny  przyszedł  do  pracownika,  a  on  wtedy  szczegółowo  wyjaśni 
dlaczego koszt tych dróg jest taki, a nie inny. Obie te drogi są finansowane z PROW. 
Radny Edward Chamela powiedział, że pytał na ostatniej sesji czy na drodze tzw. „Parkitniówce” 
będzie wymiana gruntu i Wójt powiedział, że nie będzie, a jednak była. Tam było dobre podłoże 
przywiezione z Huty Częstochowa.
Wójt odpowiedział,  że  musiała  zostać  zrobiona  wymiana  gruntu,  ponieważ  trzeba  było  zrobić 
korytowanie. Ten materiał, który został z niej wywieziony został wywieziony na drogi boczne. Na 
tę drogę dostaliśmy bardzo duże dofinansowanie, które wyniosło prawie 300 000,00 zł.  
Radny Józef  Chrzęstek stwierdził,  że  to  podłoże  z  Huty Częstochowa wcale nie  jest  dobrym 
materiałem. 
Radny  Janusz  Leśniak  zapytał  kiedy  zostanie  ogłoszony  przetarg  na  remont  mostu 
w Kuźnicy Nowej.
Wójt  odpowiedział, że ten przetarg można ogłosić jak będziemy mieli gotowy kosztorys na ten 
most. 

A d 6
Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Oświaty,  Kultury i  Zdrowia  przedstawił  Przewodniczący 
Komisji – Radny Robert Bastrzyk.
Przewodnicząca zapytała czy na 15, czy 20 października 2016 r. ta kotłownia w Borze Zajacińskim 
będzie funkcjonowała, czy zdążą to zrobić.
Wójt odpowiedział,  że  będzie  funkcjonowała.  Dopowiedział,  że  zamiennie  zamiast  opalania 
pelletem będzie ten piec opalany na ekogroszek. W tym tygodniu odbędzie się rozruch pieca, żeby 
zobaczyć czy wszystko dobrze funkcjonuje. 
Radny Zenon Piśniak zapytał czy tych dzieci, które są na liście rezerwowej w Borze Zajacińskim 
nie można dowieźć do przedszkola, ponieważ rozmawiał z pewnym Panem z Ługów-Radeł i mówił 
mu, że dla jego dzieci nie ma miejsca w przedszkolu.
Wójt odpowiedział, że my nie mamy braku miejsc w przedszkolach. Te dzieci mogą iść do innego 
przedszkola w Gminie Przystajń, a być może w międzyczasie odbędą się przesunięcia i znajdzie się 
wolne miejsce w przedszkolu w Borze Zajacińskim. 
Radna Zdzisława Kulej zapytała czy na ten plac zabaw w przedszkolu w Przystajni nie można 
czegoś kupić. 
Wójt odpowiedział, że potraktujemy to jako wniosek do budżetu na 2017 rok. 
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Radny Robert Bastrzyk  stwierdził, że dobrze byłoby chociaż częściowo wymienić te elementy 
placu  zabaw  w  przedszkolu  w  Przystajni.  Trzeba  to  wymieniać  sukcesywnie.  Trzeba  również 
oświetlić plac zabaw w Przystajni.
Wójt odpowiedział, że wniosek w sprawie oświetlenia placu zabaw w Przystajni został złożony. 
Radny Edward Chamela zaproponował nie robić placu zabaw obok remizy, a zrobić plac zabaw 
w przedszkolu w Przystajni. 
Radny Remigiusz Wręczycki stwierdził, żeby pomyśleć nad tym czy nie mogłoby być tak, że ten 
plac zabaw w przedszkolu w Przystajni po godz. 16.00 byłby ogólnodostępny. 
Przewodnicząca  zapytała  czy  są  jeszcze  jakieś  uwagi  i  zapytania  do  sprawozdania  Komisji 
Oświaty, Kultury i Zdrowia.
W związku z brakiem uwag i zapytań przeszliśmy do kolejnego sprawozdania.

Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury  przedstawił 
Wiceprzewodniczący Komisji – Radny Waldemar Woźny.
Przewodnicząca  zapytała  czy  są  jakieś  uwagi  i  zapytania  do  sprawozdania  Komisji  Budżetu, 
Rolnictwa i Infrastruktury.
W związku z brakiem uwag i zapytań przeszliśmy do punktu kolejnego.

A d 7
Przewodnicząca zapytała czy mieszkańcy obecni na sali, mają jakieś zapytania.
Brak zapytań ze strony mieszkańców.

A d 8
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

Wyszedł Radny Janusz Leśniak i Radny Jacek Pilarz.

1. stanowiska   dotyczącego     utworzenia     województwa     częstochowskiego  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XX.188.2016 w sprawie stanowiska dotyczącego 
utworzenia województwa częstochowskiego jednogłośnie (13 Radnych za) w głosowaniu jawnym 
przez podniesienie ręki. 

Wrócił Radny Janusz Leśniak i Radny Jacek Pilarz.

2. sprzedaży     w     drodze     przetargu     nieruchomości     położonej     w     miejscowości     Mrówczak  ,   stanowiącej   
własność     Gminy     Przystajń  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał kto jest zainteresowany zakupem tej działki.
Wójt odpowiedział, że my po prostu chcemy sprzedać ten teren, ponieważ nie widzimy sensu, żeby 
go trzymać.  Jedynym problemem będzie  drzewostan,  który jest  na  tej  działce.  Trudno jest  mu 
powiedzieć ile ten teren będzie kosztował.
Radny Remigiusz Wręczycki zaproponował, żeby to Sołectwo Mrówczak otrzymało środki na cel 
Sołectwa z tytułu sprzedaży tego gruntu.
Radny Edward Chamela zaproponował zrobić na tej działce fotowoltaikę.
Wójt  odpowiedział,  że  fotowoltaikę  może  zrobić  prywatna  osoba,  my  nie  jesteśmy  tym 
zainteresowani.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

4



Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XX.189.2016  w sprawie sprzedaży  w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Mrówczak, stanowiącej własność Gminy 
Przystajń większością głosów (12  Radnych za, 2  Radnych przeciw, 1  Radny wstrzymał się od 
głosu), w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za     głosowali  :   R.  Bastrzyk, E. Chamela,  J.  Jelonek,  H.  Kapuścik,  G.  Kierat,  Z.  Kmieć,  Z.  Kulej,  
Z. Marczak, J. Pilarz, J. Sas, W. Woźny, R. Wręczycki.
Przeciw głosowali: J. Chrzęstek, J. Leśniak.
Wstrzymał się od głosu: Z. Piśniak. 

3. określenia     zasad     udzielania     dotacji     celowej     z     budżetu     Gminy     Przystajń     na     dofinansowanie   
inwestycji     polegających     na     usuwaniu     wyrobów     zawierających     azbest     z     nieruchomości     położonych   
na     terenie     Gminy     Przystajń  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Radny Edward Chamela zapytał czy ten azbest został już zebrany na ten rok.
Wójt odpowiedział, że praktycznie tak.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XX.190.2016  w sprawie określenia  zasad 
udzielania  dotacji  celowej  z  budżetu  Gminy  Przystajń  na  dofinansowanie  inwestycji 
polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest  z  nieruchomości  położonych na 
terenie Gminy Przystajń jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie 
ręki. 

4. likwidacji     Gminnego     Zespołu     Oświaty     Samorządowej     w     Przystajni  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Radny Edward Chamela zapytał co będzie z Dyrektorami.
Sekretarz odpowiedział, że Dyrektorzy zostają, nie będzie tylko Dyrektora GZOS, nie będzie też 
głównej księgowej, oszczędności będą na księgowości w bibliotece i w GOKSiR. 
Wójt  powiedział, że my tą uchwałą likwidujemy GZOS, pracownicy GZOS zostaną zatrudnieni 
w Urzędzie Gminy Przystajń na zasadzie porozumienia w trybie art. 22 ustawy o pracownikach 
samorządowych.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XX.191.2016  w sprawie likwidacji  Gminnego 
Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni  większością głosów (14  Radnych za,  1  Radny 
wstrzymał się od głosu), 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, W. Woźny, R. Wręczycki.
Wstrzymał się od głosu: J. Leśniak.

Wyszedł Radny Zbigniew Marczak.

5. wspólnej     obsługi     finansowej  ,    administracyjnej     i     organizacyjnej     jednostek     organizacyjnych   
Gminy     Przystajń     zaliczonych     do     sektora     finansów     publicznych  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, zapytała czy nie zwiększy się zatrudnienie.
Sekretarz odpowiedział, że się zmniejszy. 
Wójt dopowiedział, że musimy się jeszcze zastanowić jak to do końca będzie funkcjonowało. 
Sekretarz powiedział, że gdybyśmy nie podjęli tej uchwały to każdy Dyrektor musiałby zatrudnić 
głównego księgowego. 
Wójt powiedział, że będzie również wprowadzony jednolity plik kontrolny, gdzie Urząd Skarbowy 
będzie mógł od nas zażądać, że mamy wysłać do nich w ciągu 3 dni dokumenty księgowe o które  
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poproszą.  My VAT już  odliczamy,  mamy to  opanowane.  GOPS również  włączyliśmy do tego, 
ponieważ chcieliśmy mieć wspólną obsługę finansową dla wszystkich jednostek organizacyjnych 
Gminy Przystajń. Odliczanie VATu jest przywilejem, jeżeli go nie odliczymy to Urząd Skarbowy 
się ucieszy. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XX.192.2016  w sprawie wspólnej  obsługi 
finansowej,  administracyjnej  i  organizacyjnej  jednostek organizacyjnych Gminy Przystajń 
zaliczonych do sektora finansów publicznych większością głosów (13  Radnych za,  1  Radny 
wstrzymał się od głosu), w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za     głosowali  :   R. Bastrzyk, E. Chamela, J. Chrzęstek, J. Jelonek, H. Kapuścik, G. Kierat, Z. Kmieć,  
Z. Kulej, J. Pilarz, Z. Piśniak, J. Sas, W. Woźny, R. Wręczycki.
Wstrzymał się od głosu: J. Leśniak.

Wrócił Radny Zbigniew Marczak.

6. udzielenia   pomocy     finansowej     dla     Powiatu     Kłobuckiego  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Radny Robert Bastrzyk zapytał z jakich pieniędzy to dofinansowanie zadania w zakresie budowy 
windy w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Hutce zostanie udzielone.
Wójt odpowiedział, że z pieniędzy budżetu gminy.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr  XX.193.2016  w sprawie udzielenia  pomocy 
finansowej dla Powiatu Kłobuckiego większością głosów (14 Radnych za, 1 Radny wstrzymał się 
od głosu), w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za     głosowali  :   R. Bastrzyk, E. Chamela, J. Chrzęstek, J. Jelonek, H. Kapuścik, G. Kierat, Z. Kmieć,  
Z. Kulej, J. Leśniak, Z. Marczak, J. Pilarz, J. Sas, W. Woźny, R. Wręczycki.
Wstrzymał się od głosu: Z. Piśniak.

7. zmian     w     budżecie     Gminy     Przystajń     na   2016   rok  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały autopoprawki.
Skarbnik omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką. Autopoprawka dotyczy tylko dochodów, 
ich rozmieszczenia w rozdziale 75618 par. 0400 na par. 0560.
Radny  Edward  Chamela zapytał  co  oznaczają  nienależnie  pobrane  środki  ze  świadczeń 
rodzinnych.
Skarbnik odpowiedziała, że takie nienależnie pobrane środki należy oddać Wojewodzie. 
Radny Edward Chamela zapytał dlaczego te 4 000,00 zł na dofinansowanie windy są zabrane ze 
straży. 
Skarbnik odpowiedziała,  że  jest  to  taka  propozycja.  Jeżeli  braknie  pieniędzy  na  straży  to 
dołożymy. Teraz przyszła też dotacja celowa zwiększająca środki na straży z racji udziału strażaków 
z terenu Gminy Przystajń w wizycie Papieża Franciszka w Częstochowie. W paragrafie straży 6050 
ujęte są pieniądze na samochód dla straży, a on w tym roku nie zostanie zakupiony.
Radny Janusz Leśniak zgłosił wniosek, żeby te pieniądze na tę windę wziąć z rozdziału 75023 
Urzędy Gmin, gdzie jest przeznaczone 10 000,00 zł na bieżącą działalność.  
Wójt stwierdził, że my przesuwamy 4 000,00 zł z wydatków majątkowych na straży. Jeżeli będzie 
potrzeba  to  zawsze  można  do  tego  wrócić.  Gdzieś  trzeba  przesunąć  środki,  żeby  budżet  się 
zrównoważył. 
Skarbnik  powiedziała,  że  wszystko  musiałaby przeliczyć  i  zmiany w budżecie  gminy i  WPF 
gdybyśmy teraz to zmienili. 
Radny Grzegorz Kierat powiedział, że zbliża się 100-lecie straży i Wójt obiecał im, że zostanie ta 
straż dofinansowana, dot. to remontu bramy garażowej w OSP w Ługach-Radłach. 
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Radny Edward Chamela stwierdził, że braknie środków na straży jak tak dalej będzie. Komendant 
obiecał im, że będę zakupione 2 mundury, a jak tak dalej będzie to niczego nie kupią. 
Radny Zbigniew Kmieć  odpowiedział, że jak będzie potrzeba to każdy za strażą podniesie rękę. 
Na chwilę obecną jest to rzecz czysto techniczna. 
Radny Janusz Leśniak wycofał swój wniosek. Powiedział jeszcze tylko tyle, że sprzęt jest coraz 
słabszy i trzeba w niego zainwestować.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.
W wyniku rozbieżnych zdań wśród Radnych co do projektu tej uchwały nie zdążono zanotować, 
który Radny jak głosował. 
W związku z powyższym Radny Zbigniew Kmieć złożył wniosek o reasumpcję głosowania.
Radni Gminy Przystajń wyrazili zgodę na powtórne głosowanie.   
Przewodnicząca ponownie zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XX.194.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Przystajń na 2016 rok większością głosów (8 Radnych za, 7 Radnych wstrzymało się od głosu), 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za     głosowali  :   R.  Bastrzyk,  H.  Kapuścik,  G.  Kierat,  Z.  Kmieć,  Z.  Kulej,  J.  Pilarz,  J.  Sas,  
R. Wręczycki.
Wstrzymali się od głosu: E. Chamela, J. Chrzęstek, J. Jelonek, J. Leśniak, Z. Marczak, Z. Piśniak,  
W. Woźny.

8. zmiany   Wieloletniej     Prognozy     Finansowej     Gminy     Przystajń     na     lata   2016-2024  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XX.195.2016  w  sprawie zmiany  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024 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, J. Pilarz, Z. Piśniak, J. Sas, R. Wręczycki.
Wstrzymał się od głosu: E. Chamela, Z. Marczak, W. Woźny. 

Ad 9 i Ad 10
Przewodnicząca zapytała czy sesje nie mogłyby być o godz. 14.00, jest  to  sugestia niektórych 
Radnych. Poprosiła Radnych, żeby ten temat przemyśleli. 
Wójt powiedział,  że jest  taki pomysł,  żeby kupić płytę  rynku w Przystajni,  żeby samorząd był 
właścicielem  tej  płyty  rynku,  a  nie  dzierżawcą.  Nie  mamy  w  zasobie  gminnym  mieszkań 
komunalnych  i  dlatego  chciał  powiedzieć,  że  w  Borze  Zajacińskim  w  domu  nauczyciela  jest 
mieszkanie  do  sprzedania  i  chciałby  zapytać  czy  go  nie  kupić.  Mamy w Górkach  miejsce  na 
mieszkanie komunalne, ale ono potrzebowałoby remontu. 
Radny Edward Chamela stwierdził, że Gmina nie wzięła 80 000,00 zł za te wszystkie mieszkania, 
które są w domu nauczyciela w Borze Zajacińskim, a teraz byśmy jedno z nich odkupili. Byłaby to 
kpina. 
Radny Zenon Piśniak podziękował Radnym i zespołowi Koniczynki za udział w dożynkach.
Radny Jas Sas powiedział, że wczoraj zespół Koniczynki i Lawenda w przeglądzie we Wręczycy 
Wielkiej zajęły ex aequo drugie miejsce. 
Przewodnicząca przeczytała wniosek otrzymany ze Związku Nauczycielstwa Polskiego  Zarządu 
Oddziału ZNP w Przystajni z prośbą o zaplanowanie w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok 
środków  finansowych  na  waloryzację  płac  dla  pracowników  niepedagogicznych  zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przystajń.
Wójt odpowiedział, że jest to niemożliwe, że ktoś nie ma minimalnego wynagrodzenia. Minimum 
każdy musi  dostać.  Prośbę  o  zaplanowanie  w budżecie  na  2017 rok  środków finansowych  na 
waloryzację  płac  dla  pracowników niepedagogicznych  zatrudnionych  w szkołach  i  placówkach 
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oświatowych  prowadzonych  przez  Gminę  Przystajń  należy  najpierw wystosować  do  Dyrektora 
szkoły, ponieważ Dyrektor zna specyfikę danego stanowiska, ustala warunki płacy i pracy. 
Radny Waldemar Woźny stwierdził, że drugi rok z kolei mamy Dożynki Gminne na których nikt 
z  rolników  nie  został  odznaczony  medalem  „Zasłużony  dla  Rolnictwa”.  Wszędzie  rolnicy  są 
odznaczani tylko nie u nas.  
Przewodnicząca przeprosiła, że nie przypomniała o tym, że można takie wnioski składać, dodała 
również, że to Radni i Sołtysi co roku zgłaszali kandydatów, ale w ostatnich latach nikt tego nie  
zrobił. 

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

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek 
                                                                                           mgr Henryka Kapuścik
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