
PROTOKÓŁ Nr XXI.2016

z XXI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 
17 października 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 14.00 – 16.55
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
- dyr. GZOS                                                                                  - Alina Piśniak
- 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. Informacja Dyrektora ZOZ w Kłobucku na temat funkcjonowania służby zdrowia.
8. Zapytania mieszkańców (około godz. 15.00).  
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2016 r.

10. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych. 
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 15/1 w m. Mrówczak (Podinsp.  
M. Drynda), 

2) wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości  –  działki  nr  ewid.  17/1  w  m.  Mrówczak 
(Podinsp. M. Drynda),

3) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 81/2 w m. Kuźnica Nowa 
(Podinsp. M. Drynda), 

4) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni (Podinsp. A. Mrozek),
5) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni (Podinsp. A. Mrozek), 
6) zajęcia stanowiska w sprawie projektowanych zmian w służbie zdrowia (szpitale),
7) zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  na  modernizację  źródła  ciepła  w  Szkole 

Podstawowej  w  Borze  Zajacińskim  z  przebudową  budynku  gospodarczego  na  potrzeby 
kotłowni oraz docieplenie stropodachu szkoły (Skarbnik Gminy), 

8) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok (Skarbnik Gminy),
9) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024  (Skarbnik  

Gminy).
12. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych.
13. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie sesji.
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A d 1
Otwarcia  sesji  dokonała  Przewodnicząca  Rady  Gminy  Przystajń, Radna  Henryka  Kapuścik. 
Powitała wszystkich obecnych na sali. 

A d 2
Przewodnicząca  Rady  Gminy stwierdziła  prawomocność  obrad  –  na  sali  obecnych  było 
14 Radnych. Brak Radnego Józefa Chrzęstka. 

A d 3
Przewodnicząca przedstawiła  Radnym  propozycję  porządku  obrad.  Powiedziała,  że  punkt 
7.  Informacja  Dyrektora  ZOZ  w  Kłobucku  na  temat  funkcjonowania  służby  zdrowia  zostanie 
usunięty z porządku obrad ze względu na fakt, iż dzwonili do nas i poinformowali nas o tym, że  
nikt  z  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  do  nas  nie  przyjedzie,  ponieważ  mają  już  zaproszenie  do 
Wręczycy Wielkiej akurat w tym samym terminie. Pozostałe punkty zostaną przesunięte o punkt, 
czyli punkt 8 stanie się punktem 7, punkt 9 stanie się punktem 8, itd. Poinformowała również, że 
została  przygotowana autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie  Gminy 
Przystajń na 2016 rok o której to opowie Pani Skarbnik podczas realizacji punktu Rozpatrzenie 
projektów uchwał. Porządek obrad po zmianie został ustalony jednogłośnie (14 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 (14 Radnych za).

A d 5
Wójt odczytał  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym  –  stanowiące 
załącznik do protokołu. 
Wójt  dopowiedział,  że  odnośnie ogłoszonego w dniu 30 września  2016 r.  przetargu  na roboty 
budowlane w ramach zadania:  „Remont  mostu  drogowego  w  ciągu  drogi  gminnej  nad  rzeką 
Liswartą w m. Kuźnica Nowa” zostały złożone 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę, wycenioną na 
kwotę 479 166,60 zł brutto złożyło Konsorcjum Firm: PHU PROFECTUS Sp. z o.o. ul. Wiejska 8a, 
47-143 Niezdrowice; Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski ul. Wiejska 8a, 47-143 Niezdrowice. 
Nasz  udział  własny będzie  wynosił  około  80  000,00  zł.  Na  Podłężu  Szlacheckim mieszkańcy 
chcieliby, żeby planowany do zrobienia w 2016 r. chodnik był zrobiony jadąc od Przystajni nie 
w lewo tylko w prawo i dlatego musimy przełożyć realizację tej inwestycji na 2017 rok. 
Radny  Jan  Sas  zapytał  o  zmianę  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Przystajń, czego ta zmiana dotyczy i na jakim jesteśmy etapie. 
Wójt odpowiedział, że jest pewna procedura, którą trzeba przejść. Te zmiany, które są robione teraz 
będą pokazane w całym studium, które mamy już uchwalone.
Radny Jan Sas zapytał czy myśmy za te zmiany już zapłacili. 
Wójt odpowiedział,  że  studium jest  uchwalone,  a  koszt  tych  obecnych  zmian  będzie  ponosił 
wnioskodawca.  My  jako  samorząd  nie  ponosimy  kosztów.  Dot.  to  fotowoltaiki  i  drogi 
przekazywanej przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku Nadleśnictwu Herby. 

A d 6
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 zapytała czy mieszkańcy mają jakieś zapytania.
Brak pytań. 

2



A d 8
Skarbnik Gminy przedłożyła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 
2016 r.
Przewodnicząca stwierdziła, że budżet realizowany jest rytmicznie. Zapytała czy są jakieś uwagi 
i zapytania do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2016 r.
Brak uwag i zapytań.
Rada  Gminy  Przystajń przyjęła  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  Gminy  Przystajń  za 
I półrocze 2016 r. 

A d 9
Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
Przewodnicząca przedstawiła  informację  w sprawie  oświadczeń majątkowych Radnych Gminy 
Przystajń i Wójta Gminy Przystajń. Wszystkie zobowiązane osoby złożyły oświadczenia majątkowe 
w ustawowym terminie. – Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
Sekretarz  przedstawił  informację  w  sprawie  oświadczeń  majątkowych  pracowników 
samorządowych. Powiedział, że podobnie jak u Państwa Radnych niektórzy pracownicy również 
składają oświadczenia majątkowe. Wszystkie zobowiązane osoby złożyły oświadczenia majątkowe 
w ustawowym terminie. Wysłano 1 egzemplarz oświadczenia majątkowego do Urzędu Skarbowego 
w Kłobucku i do dnia dzisiejszego nie wpłynęła informacja zwrotna w tej sprawie. 

A d 10
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1. wyrażenia   zgody     na     nabycie     nieruchomości   –   działki     nr     ewid  . 15/1   w     m  .   Mrówczak  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Radny Jan Sas zapytał jaki jest koszt zakupu tej drogi.
Wójt odpowiedział, że trzeba będzie zapłacić 12 zł za 1 m². Te 2 nieruchomości utrudniają nam 
wykonanie drogi na Mrówczaku.
Radny Jan Sas stwierdził, że on rozumie, że kwota nie jest wielka, ale nie róbmy precedensów, bo 
1 ha wynosiłby 120 000,00 zł.
Wójt stwierdził,  że  jak  dla  niego  to  ta  stawka  jest  niewielka,  jest  to  stawka  za  1  m² gruntu 
budowlanego. 
Radny Jan Sas powiedział, że on uważa, iż mieszkańcy powinni się spisać za darmo. 
Wójt  powiedział, że 12,00 zł za 1 m² jest uczciwą stawką. Każdy swoją własność ceni i nikt za 
darmo nic nie da. 
Radny Jan Sas zapytał Radcy Prawnego, czy jest tam coś takiego jak zasiedzenie, jeżeli ta droga 
tam tak długo jest. 
Wójt stwierdził, że zasiedzenie trzeba udowodnić. 
Radca Prawny  odpowiedział, że opłata dot. wniosku o zasiedzenie kosztuje 2 000,00 zł. Gmina 
dodatkowo nie udowodni, że była samoistnym posiadaczem. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXI.196.2016 w sprawie wyrażenia  zgody na 
nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 15/1 w m. Mrówczak większością głosów (10 Radnych 
za,  3  Radnych wstrzymało się od głosu,  1  Radny nie głosował),  w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki.
Za     głosowali  :   R.  Bastrzyk,  J.  Jelonek,  H.  Kapuścik,  G.  Kierat,  Z.  Kmieć,  Z.  Kulej,  J.  Leśniak,  
J. Pilarz, Z. Piśniak, R. Wręczycki.
Wstrzymali się od głosu: E. Chamela, Z. Marczak, J. Sas.
Nie głosował: W. Woźny.
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2. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 17/1 w m. Mrówczak  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr  XXI.197.2016 w sprawie wyrażenia  zgody na 
nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 17/1 w m. Mrówczak większością głosów (10 Radnych 
za,  3  Radnych  wstrzymało  się  od  głosu,  1  Radny nie  głosował),  w głosowaniu  jawnym przez 
podniesienie ręki.
Za     głosowali  :   R.  Bastrzyk,  J.  Jelonek,  H.  Kapuścik,  G.  Kierat,  Z.  Kmieć,  Z.  Kulej,  J.  Leśniak,  
J. Pilarz, Z. Piśniak, R. Wręczycki.
Wstrzymali się od głosu: E. Chamela, Z. Marczak, J. Sas.
Nie głosował: W. Woźny.

3. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 81/2 w m. Kuźnica Nowa  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Wójt powiedział, że ta działka będzie przeznaczona pod przepompownię ścieków i ma ponad 3 ary, 
a będzie kupiona za 1 000,00 zł. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę  Nr XXI.198.2016 w sprawie wyrażenia  zgody na 
nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 81/2 w m. Kuźnica Nowa jednogłośnie (14 Radnych 
za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

Wyszedł Radny Zbigniew Marczak.

4. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni  

Przewodnicząca przeczytała  pismo  złożone  przez  jednostkę  Ochotniczej  Straży  Pożarnej 
w  Przystajni  dot.  prośby  o  dofinansowanie  zakupu  2  szt  ubrań  specjalnych  GARDA  oraz 
motopompy  pływającej  NIAGARA w  kwocie  1  663,83  zł.  Całkowity  koszt  zakupu  wynosi 
8  058,00  zł  z  czego  kwotę  6  394,17  zł  pokrywa  dotacja  ze  środków  Ministerstwa  Spraw 
Wewnętrznych i Firm Ubezpieczeniowych. Następnie odczytała projekt uchwały. 
Wójt powiedział, że ta motopompa, którą obecnie posiada Ochotnicza Straż Pożarna w Przystajni 
zostanie przekazana do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamińsku. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę  Nr XXI.199.2016 w sprawie udzielenia  dotacji dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni jednogłośnie (13 Radnych za) w głosowaniu jawnym 
przez podniesienie ręki. 

Dotarł Radny Józef Chrzęstek.
Wrócił Radny Zbigniew Marczak.

5. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę  Nr XXI.200.2016 w sprawie udzielenia  dotacji dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym 
przez podniesienie ręki. 
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6. zajęcia   stanowiska     w     sprawie     projektowanych     zmian     w     służbie     zdrowia  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały,  powiedziała,  że  ten  nasz  projekt  uchwały 
spowodowany jest prośbą jaką otrzymaliśmy z Krzepic, dot. zagrożenia dalszego funkcjonowania 
Szpitala Rejonowego w Krzepicach. Przeczytała pismo jakie otrzymaliśmy od Burmistrza Krzepic. 
Krzepice zbierają listy z podpisami odnośnie pozostawienia Szpitala Rejonowego w Krzepicach 
w sieci szpitali przewidzianych do kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Nas również prosili, 
żebyśmy  takie  podpisy  zbierali.  Jak  te  listy  będą  podpisane  i  zebrane  w  całość  to  zostaną 
przekazane do Ministerstwa Zdrowia. 
Wójt powiedział, że te listy z podpisami, które posiadamy będziemy musieli przekazać do Krzepic.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XXI.201.2016 w sprawie zajęcia  stanowiska 
w sprawie projektowanych zmian w służbie zdrowia jednogłośnie  (15  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

7. zaciągnięcia    pożyczki     długoterminowej     na     modernizację     źródła     ciepła     w     Szkole     Podstawowej   
w     Borze     Zajacińskim     z     przebudową     budynku     gospodarczego     na     potrzeby     kotłowni     oraz   
docieplenie     stropodachu     szkoły  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Skarbnik powiedziała,  że  zmiana  tej  kwoty  wynika  z  tego,  że  mamy mniej  dotacji,  a  więcej  
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w  Katowicach.  Kwota  tej  pożyczki  wynosi  239  913,00  zł.  Roczna  spłata  wynosiłaby  około 
41 000,00 zł. 
Radny Jan Sas zapytał jaki jest całkowity koszt tego zadania, ile % jest tej dotacji. 
Skarbnik odpowiedziała, że całkowity koszt tego zadania wynosi 529 359,50 zł. 
Radny Edward Chamela zapytał dlaczego dopiero w tej chwili się o tym mówi.
Skarbnik odpowiedziała,  że  dopiero  teraz  mamy zaciągnąć  tę  pożyczkę i  dlatego teraz  o  tym 
mówimy. 
Radny Jan Sas zapytał kto tutaj zrobił pomyłkę.
Skarbnik odpowiedziała, że to dopiero wszystko wyszło w trakcie realizacji zadania. 
Radny Grzegorz Kierat powiedział, że 450 000,00 zł miała wyjść ta kotłownia. 
Skarbnik odpowiedziała, że więcej nie wyszło. Jest tyle co wynikło z przetargu. 
Przewodnicząca zapytała dlaczego, aż tak drastycznie zmniejszyła się ta dotacja. Czy nie było tej 
świadomości jak przygotowywaliśmy to. Co się zadziało.
Wójt odpowiedział,  że  taką  przyjęliśmy  symulację  i  zakładaliśmy,  że  z  budżetu  dołożymy 
120 000,00 zł.  Zakładaliśmy,  że dostaniemy 276 000,00 zł  dotacji.  Kwestią sporną było źródło 
ciepła i dlatego staraliśmy się zamontować piec na ekogroszek.
Dyrektor GZOS  powiedziała,  że  pisząc  wniosek  dała  maksymalne  dofinansowanie  jakie  było 
możliwe.  Oni  wyliczyli  dla  nas  efekt  ekologiczny  i  w  związku  z  tym otrzymaliśmy mniejsze 
dofinansowanie. 
Radny Remigiusz Wręczycki  zapytał czy gdybyśmy zrobili ten kocioł na pellet to czy lepiej by 
nam to wyszło.
Dyrektor GZOS odpowiedziała, że nie, ponieważ i piec na ekogroszek i piec na pellet są w tej 
samej 5 klasie energetycznej. 
Radny Jan Sas  stwierdził,  że  wydaje mu się,  iż  powinni  wiedzieć jakie  są  realne  zagrożenia, 
ponieważ kwota do spłaty będzie zdecydowanie większa. 
Wójt odpowiedział,  że myśmy planowali inwestycję i czym innym jest to ile ta inwestycja jest  
warta, a czym innym to ile możemy dostać dofinansowania.
Radny Zbigniew Kmieć zapytał czy mamy szansę na odwołanie. 
Radca  Prawny odpowiedział,  że  w  tej  chwili  nie  zajmie  jakiegoś  konkretnego  stanowiska, 
musiałby przeanalizować regulaminy. 
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Dyrektor GZOS odpowiedziała,  że tutaj  nie  ma odwołania.  Przyszło tylko pismo,  że możemy 
zaciągnąć pożyczkę w takiej, a nie w innej kwocie. 
Radny Robert Bastrzyk zapytał czy inwestycja została zakończona.
Dyrektor GZOS odpowiedziała, że do końca miesiąca inwestycja zostanie wykonana, kotłownia 
już działa. Teraz odbywają się prace wykończeniowe. 
Wójt powiedział, że spodziewaliśmy się dotacji na innym poziomie, ale to dofinansowanie okazało 
się bardzo niskie. Można wnioskować o powtórne zweryfikowanie tego wniosku. Spróbuje z Panią 
Dyrektor GZOS porozmawiać jeszcze w tej sprawie, a na chwilę obecną prosi o przegłosowanie 
tego projektu uchwały. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę  Nr XXI.202.2016 w sprawie zaciągnięcia  pożyczki 
długoterminowej na modernizację źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim 
z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz docieplenie stropodachu 
szkoły jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

8. zmian     w     budżecie     Gminy     Przystajń     na   2016   rok  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały autopoprawki.
Skarbnik omówiła projekt uchwały autopoprawki. 
Radny Jan Sas zapytał  na co te pieniądze z rozdziału 90002 gospodarka odpadami w kwocie 
81 000,00 zł będą przeznaczone.
Skarbnik odpowiedziała, że na zapłacenie za odpady komunalne za miesiąc X, XI, XII. 
Wójt  dopowiedział,  że w ramach gospodarki odpadami zakładaliśmy, że będzie tyle wydatków, 
a nie więcej, a jednak okazało się, że w tym roku oddaliśmy więcej odpadów komunalnych, aniżeli 
planowaliśmy. Wynika to też z zaległości, które wynoszą około 30 000,00 zł.  
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXI.203.2016  w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Przystajń na 2016  rok jednogłośnie  (15  Radnych  za)  w  głosowaniu  jawnym  przez 
podniesienie ręki. 

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

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXI.204.2016 w  sprawie zmiany  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024 jednogłośnie  (15  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

Ad 11 i Ad 12
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał o prawo wodne, ile nas to będzie kosztowało. 
Wójt odpowiedział,  że  nasza  sytuacja  jest  na  tyle  lepsza,  że  my  jesteśmy przedsiębiorstwem 
wodociągowym,  ale  nie  wiemy ile  nas  to  jeszcze  będzie  kosztowało,  ponieważ nie  ma jeszcze 
szczegółów. 
Radny Zbigniew Kmieć zapytał co z tą ścianą budynku Sukiennic od strony Kostrzyny, czy ona 
też będzie zrobiona. 
Wójt odpowiedział,  że  w  tym temacie  trzeba  byłoby zapytać  inwestora.  Ta  ściana  nie  będzie 
zmieniona w tym roku, a czy będzie to on nie wie. W tej chwili robiona jest wspólna kotłownia. 
Radny Zenon Piśniak stwierdził, że na Podłężu Szlacheckim jest codziennie w nocy dializowane 
dziecko i czy nie można byłoby kupić agregatu i go wypożyczyć w razie gdyby okazało się, że 
w nocy zostanie wyłączony prąd.
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Wójt odpowiedział, żeby Radny sprawdził jakie parametry ma mieć to urządzenie, myśli, że damy 
radę wypożyczyć taki agregat. 
Radny Edward Chamela  zapytał  o dzierżawę nitki  wodociągowej przez Gminę Panki.  Co się 
w tym temacie dzieje.
Wójt odpowiedział, że była decyzja Rady Gminy Przystajń, żeby Gminie Panki sprzedać tę nitkę 
wodociągową. Złożyliśmy pismo do Gminy Panki w tym temacie, ale do tej pory nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi. 
Radny Edward Chamela zaproponował napisać pismo do Rady Gminy Panki. 
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał co z solarami.
Wójt  odpowiedział, że wniosku jeszcze nie mamy rozpatrzonego, ale nawet gdybyśmy otrzymali 
dofinansowanie to w tym roku nie będziemy tego robili. 
Przewodnicząca przeczytała pismo dot. wolontariatu otrzymane od Fabryki Aktywności Młodych. 
Radny Edward Chamela powiedział, że wiadome jest, że tej firmy co robiła drogę na Sachalinie 
już nie ma, więc może jakaś firma byłaby w stanie skropić te dziury przed zimą. 
Wójt  odpowiedział, że teraz nie ma mocy przerobowych, więc najszybciej możemy to wykonać 
w osobnym zadaniu na wiosnę. 
Radny Edward Chamela powiedział, że jeżeli okaże się, iż będziemy robili tę drogę Ługi-Radły – 
Bór  Zajaciński  to  może  ten  frez,  który  z  niej  będzie  mógłby  zostać  wywieziony  na  drogę 
w kierunku Sachalina na P. Bejma. Niech Pan Sokołowski sprawdzi jak te granice idą. 
Wójt odpowiedział, że Pan Sokołowski tego nie zrobi, musiałby to zrobić geodeta. 

Ad 13
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodnicząca  dokonała  zamknięcia  XXI  sesji 
VII kadencji Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                        
                                                                                            mgr Henryka Kapuścik
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