
PROTOKÓŁ Nr XXII.2016

z XXII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 
14 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 14.00 – 18.00

W sesji uczestniczyło 14 Radnych (lista obecności w załączeniu).
Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń – Radna Henryka Kapuścik.

Ponadto w sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy                                                                               - Henryk Mach
- Sekretarz Gminy                                                                        - Bogusław Leszczyński
- Skarbnik Gminy                                                                         - Ewa Kotarska
- Radca Prawny                                                                            - Adam Biernacki
- dyr. GZOS                                                                                  - Alina Piśniak
- dyr. 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. 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. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.

10.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Stany, stanowiącej 
własność Gminy Przystajń (Podinsp. M. Drynda),
2) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Podinsp. A. Kierat),
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Podinsp. A. Kierat),
4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Podinsp. R. Kośny),
5) uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. (Podinsp. M. Okaj),
6) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok (Skarbnik Gminy),
7) zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024  (Skarbnik  
Gminy).

11. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania Radnych.
12. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie sesji.

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

A d 3
Przewodnicząca przedstawiła  Radnym  propozycję  porządku  obrad.  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 (13 Radnych za).

A d 5
Wójt odczytał  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym  –  stanowiące 
załącznik do protokołu. 
Dotarł Radny Grzegorz Kierat.
Wójt powiedział, że oba zadania odnośnie chodnika w Podłężu Szlacheckim i w Kostrzynie zostały 
ujęte w projekcie budżetu Gminy Przystajń na 2017 rok. Dostaliśmy informację od Krzepic, że jest 
możliwość  podłączenia  do  kanalizacji  Kostrzyny.  Do 24 listopada 2016 r.  musi  być  ogłoszony 
przetarg  odnośnie  solarów,  ponieważ  okazało  się,  że  otrzymaliśmy dofinansowanie.  Na  Gminę 
Przystajń przypada 166 obiektów prywatnych i  3 obiekty użyteczności publicznej. 76 000,00 zł 
dotacji  mamy  na  kotłownię  w  Borze  Zajacińskim,  a  239  913,00  zł  mamy  pożyczki 
z WFOŚiGW w Katowicach. Na drugie zadanie dot. rozbudowy przedszkola w Borze Zajacińskim 
otrzymaliśmy więcej dotacji, a mniej pożyczki niż zakładaliśmy. Na zimowe utrzymanie dróg oferty 
złożyli: Bogdan Ćwieląg, Łukasz Matyja, Małgorzata Kulej, Dominik Sas i Małgorzata Marczak. 
Jak  będą  podpisane  umowy  to  Radni  i  Sołtysi  otrzymają  wykaz,  żeby  mogli  bezpośrednio 
kontaktować  się  z  wykonawcami.  Ze  strony  gminy  osobą  do  kontaktu  jest  Pan  Grzegorz 
Sokołowski. 
Sołtys Sołectwa Podłęże Szlacheckie zapytał kto odśnieża miejscowość Michalinów.
Wójt odpowiedział, że wstępnie zostało to przypisane Panu Łukaszowi Matyja. 

A d 6
Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury  przedstawił 
Przewodniczący Komisji – Radny Jan Sas.
Radny Jan Sas  dodatkowo zapytał ile kosztowała droga na Kamińsku tzw. „Parkitniówka”– te 
dodatkowe 520 m, które płaciliśmy z własnych środków.
Skarbnik odpowiedziała, że odpowie na to pytanie po przerwie, ponieważ musi to sprawdzić. 
Radny Jan Sas stwierdził, że nie było jeszcze takiego roku w którym odbyło się tyle inwestycji 
drogowych. 
Przewodnicząca  zapytała  czy  są  jeszcze  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
Informacja Dyrektora ZOZ w Kłobucku na temat funkcjonowania służby zdrowia.
Zastępca  Dyrektora  ZOZ  w  Kłobucku  ds.  Medycznych  Anna  Krawczyk  powiedziała,  że 
w Przystajni jest 3240 aktywnych deklaracji, liczba porad wynosi 6500, a dla dzieci liczba porad 
wynosi 1400, koszt badań wynosi niecałe 20 000,00 zł; w Ługach-Radłach jest 2037 aktywnych 
deklaracji, liczba porad wynosi 5686, a dla dzieci liczba porad wynosi 1956, koszt badań wynosi 
14 500,00 zł.
Przewodnicząca zapytała czy jest możliwość zatrudnienia pediatry w Przystajni. 
Zastępca Dyrektora ZOZ w Kłobucku ds.  Medycznych Anna Krawczyk  odpowiedziała,  że 
średnia pediatrów wynosi 60 lat, ale wiedzą, że jest to problem. Nie tylko Gminy Przystajń, ale 

2



i całej Polski. Pani Doktor Kilan nie jest zainteresowana tym, żeby mieć więcej godzin w ośrodku 
zdrowia. 
Radny Zbigniew Kmieć zapytał o reformę w służbie zdrowia. Jak ona ma wyglądać.
Zastępca Dyrektora ZOZ w Kłobucku ds.  Medycznych Anna Krawczyk  odpowiedziała,  że 
reforma ma wejść w życie od lipca 2017 r. Pieniędzy będzie jeszcze mniej jeśli chodzi o służbę 
zdrowia. Do końca jeszcze nie wiadomo czy będzie likwidacja szpitali. Kłobucka z tego co wie to ta 
likwidacja nie dotyczy, ale nie wie jak będzie z Krzepicami. Chcieliby, żeby Krzepice były filią 
ZOZ w Kłobucku. 144,00 zł wynosi stawka na pacjenta rocznie w POZ, a 12,00 zł na miesiąc. 
Radny Jan Sas zapytał czy jeżeli specjalista prowadzi działalność prywatną to czy badania trzeba 
robić prywatnie.
Zastępca Dyrektora ZOZ w Kłobucku ds.  Medycznych Anna Krawczyk  odpowiedziała,  że 
jeżeli  idzie  się  do  specjalisty  prywatnie  to  badania  również  trzeba  zrobić  prywatnie.  Jeżeli 
pacjentów jest poniżej 2000 to nie opłaca się takiego miejsca utrzymywać. 
Radna Jadwiga Jelonek zapytała czy nie można by kogoś więcej zatrudnić w Górkach tam gdzie 
jest rehabilitacja, ponieważ tam trzeba czekać 4 miesiące na rehabilitację. 
Zastępca Dyrektora ZOZ w Kłobucku ds. Medycznych Anna Krawczyk odpowiedziała, że nie 
ma  możliwości  zwiększenia,  ponieważ  jeżeli  tutaj  zwiększylibyśmy  to  innemu  miejscu 
musielibyśmy zabrać. W Blachowni zrobiono OIOM, ale nie otrzymali  oni kontraktu i oddział stoi 
pusty, a koszt remontu kosztował 6 mln. zł.
Radny  Remigiusz  Wręczycki zapytał  czy  Pani  Dr  Kilan  będzie  dalej  w  Gminnym  Ośrodku 
Zdrowia w Przystajni. 
Zastępca Dyrektora ZOZ w Kłobucku ds. Medycznych Anna Krawczyk odpowiedziała, że nie 
wie, wszyscy mają kontrakt do końca roku. Co roku kontrakt jest odnawiany. 
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał czy jeżeli nie ma lekarza w Przystajni to czy można iść do 
Ługów-Radeł.
Zastępca Dyrektora ZOZ w Kłobucku ds. Medycznych Anna Krawczyk odpowiedziała, że nie 
można tak robić, ponieważ gdzie się zapiszemy tam musimy chodzić. 
Radny Zbigniew Kmieć zapytał ile na Gminny Ośrodek Zdrowia w Przystajni przysługuje lekarzy. 
Zastępca Dyrektora ZOZ w Kłobucku ds. Medycznych Anna Krawczyk odpowiedziała, że nie 
ma takiej konkretnej sumy, ale tak się przyjmuje, że 2500 aktywnych osób. 
Radny Edward Chamela zapytał ile można przyjąć chorych osób w ośrodku zdrowia. 
Zastępca Dyrektora ZOZ w Kłobucku ds. Medycznych Anna Krawczyk odpowiedziała, że nie 
ma limitu, ale na zbadanie jednego pacjenta przysługuje 30 minut.
Radny  Edward  Chamela zapytał  czy  jeżeli  idzie  się  do  specjalisty  i  on  przepisze  jedno 
opakowanie leku, a potem każe iść do lekarza POZ to czy ten lekarz może przepisać lek.
Zastępca Dyrektora ZOZ w Kłobucku ds.  Medycznych Anna Krawczyk  odpowiedziała,  że 
lekarz POZ musi ponowić lekarstwa przepisane od specjalisty. Trzeba jednak otrzymać taką kartkę 
od lekarza specjalisty, że może on przepisywać dany lek. Stwierdziła, że ratunkiem dla Kłobuckiego 
ZOZ jest to, że nie mamy NZOZ, ponieważ ZOZ w Kłobucku nie jest zadłużony. Sprzęt do leczenia 
mają bardzo drogi, np. koszt kardiomonitora wynosi tyle co nowy mercedes. 
Wójt zapytał czy audyt dotarł do Dyrekcji ZOZ. Czy Dyrekcja pochyliła się nad tym audytem.
Zastępca Dyrektora ZOZ w Kłobucku ds.  Medycznych Anna Krawczyk  odpowiedziała,  że 
audyt jest im znany, ale nie zostały podjęte jeszcze decyzje. 
Wójt stwierdził, że POZ będzie coraz mniej wydolny, ponieważ będzie brakowało lekarzy.
Zastępca Dyrektora ZOZ w Kłobucku ds. Medycznych Anna Krawczyk odpowiedziała, że inne 
ZOZ,  NZOZ  nie  przedstawiają  lepszych  warunków.  W  niektórych  miejscach  nie  ma  jeszcze 
termomodernizacji, a u nich już są dawno przeprowadzone. 
Przewodnicząca  powiedziała, że jest  nam trochę przykro, że nie mamy możliwości pozyskania 
pediatry. Podziękowała za przybycie. 

A d 8
Przewodnicząca zapytała czy mieszkańcy obecni na sali, mają jakieś zapytania.
Brak pytań.
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A d 9
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.
Przewodnicząca  powitała  Dyrektora  GZOS Alinę  Piśniak,  Dyrektora  ZS w Przystajni  Monikę 
Rebendę, Wicedyrektora ZS w Przystajni Justynę Knopik,  Dyrektora PSP w Borze Zajacińskim 
Bogdana Paprotnego i Dyrektora GPP w Przystajni Jolantę Berg.
Dyrektor  GZOS powiedziała,  że  będziemy  mieli  subwencję  na  dzieci  6-letnie.  Po  reformie 
oświatowej będziemy mieli dwie szkoły 8 klasowe - w Przystajni i w Borze Zajacińskim, nie będzie 
gimnazjum. Na koniec 8 klasy będzie jeden egzamin. Zostanie zlikwidowana dwuzmianowość.  
Dyrektor GZOS przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2015/2016 – stanowi załącznik do protokołu. 
Przewodnicząca zapytała czy Dyrekcja ma coś do powiedzenia.
Brak odzewu.
Radny Robert Bastrzyk zapytał Dyrekcję czy ma jakieś spostrzeżenia, przemyślenia jeśli chodzi 
o sprawdzian 6-klasisty. 
Dyrektor  ZS  w  Przystajni powiedziała,  że  Szkoła  Podstawowa  w  Przystajni  przeprowadziła 
analizę odnośnie wyników ze sprawdzianu na tle powiatu i wynika z niej, że mają 37 miejsce na 
42 szkoły z języka polskiego; 22 miejsce na 42 szkoły z matematyki;  29 miejsce na 42 szkoły 
z języka polskiego z matematyką; 20 miejsce na 42 szkoły z języka angielskiego. Mają poziom 
średni jeśli chodzi o ich szkołę. 
Radny Robert  Bastrzyk zapytał  czy były przeprowadzane jakieś  analizy jeśli  chodzi  o  język 
polski, który źle wypadł.
Dyrektor ZS w Przystajni powiedziała, że są przeprowadzone analizy. Jest zupełnie inna sytuacja 
jeśli  uczy  się  np.  4  osoby,  a  nie  20.  U  nich  było  w  6  klasie  20  uczniów  (1  uczeń  z  opinią  
dot. problemów z nauką) i 22 uczniów (10 uczniów z opinia dot. problemów z nauką). Uczniowie 
brali udział w konkursie kaligraficznym. Cyklicznie przeprowadzane są pasowania na czytelnika. 
Uczniowie  brali  udział  w  wojewódzkim  konkursie  „Kto  czyta,  nie  błądzi”.  Były  też 
przeprowadzane konkursy czytelnicze. Szkoła spełnia kryteria dot. „wiarygodnej szkoły” i może 
posługiwać  się  certyfikatem.  Szkoła  złożyła  wniosek  dot.  wsparcia  biblioteki  szkolnej.  Szkoła 
współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Są jednak dzieci, które reorganizują pracę.
Wicedyrektor ZS w Przystajni dopowiedziała, że co roku każda klasa pisze test kompetencji.
Radny Zbigniew Kmieć zapytał czy te dzieci z opiniami też liczą się do tego sprawdzianu.
Dyrektor  ZS  w  Przystajni odpowiedziała,  że  tak.  Wszyscy  uczniowie  są  tym  sprawdzianem 
objęci. 
Radny Robert Bastrzyk zapytał ile osób jest z opinią w Borze Zajacińskim.
Dyrektor SP w Borze Zajacińskim odpowiedział, że u nich 2 osoby na 10 miały opinię.
Radny Zbigniew Kmieć stwierdził, że subwencja będzie na ucznia, więc koszty po tej reformie 
będą większe. 
Radny Remigiusz Wręczycki  powiedział, że dla niego jest to niezrozumiałe co jest napisane we 
wnioskach szkoły w Borze Zajacińskim. Z tego wniosku wynika, że to Rodzice są winni, a żadne 
dziecko  nie  bierze  korepetycji.  Wina  nie  może  spadać  tylko  na  Rodziców.  Przeprowadzane  są 
zajęcia, konkursy dla chętnych dzieci, a co się robi z tymi dziećmi, które nie chcą się uczyć. Trzeba 
pochylić się nad tymi dziećmi, żeby te wyniki poprawić. 
Dyrektor PSP w Borze Zajacińskim odpowiedział, że oni się przyznali do tego, że to ich szkoła 
zawiniła, że ten wynik sprawdzianu jest taki, a nie inny. 
Radny  Remigiusz  Wręczycki stwierdził,  że  dzieci  mamy  inteligentne  skoro  matematyka  tak 
dobrze wychodzi.
Radna Jadwiga Jelonek zapytała czy mają Państwo jakiś pomysł, program naprawczy.
Dyrektor PSP w Borze Zajacińskim odpowiedział, że mają program naprawczy i cały czas ten 
program naprawczy poprawiają, zmieniają, żeby było lepiej. Starają się, żeby było lepiej poprzez 
współpracę  z  Rodzicami.  Są przeprowadzane indywidualne  konsultacje  z  nauczycielami,  są  też 
wizyty domowe. 
Radny Remigiusz Wręczycki stwierdził, że teraz będzie egzamin próbny i jeżeli on wypadłby źle 
to czy mają jakiś pomysł na to, żeby te zagadnienia, które źle wypadły poprawić. 
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Wicedyrektor ZS w Przystajni odpowiedziała, że jeżeli coś wypada źle to te rzeczy są z uczniami 
dodatkowo przerabiane, jak nie na lekcji bieżącej to na jakiejś lekcji dodatkowej. 
Radny Jan Sas stwierdził, że przyznaje racje Radnemu Remigiuszowi Wręczyckiemu. Uważa, że 
w oświacie  nic  się  od  wielu  lat  nie  zmienia.  Jeżeli  dzieci  potrafią  nauczyć  się  matematyki  to 
powinny nauczyć się też języka polskiego. To nie jest wina uczniów tylko nauczycieli. Nic przez te 
3 lata nie zostało z tym zrobione. Dzięki jego wnioskowi, który padł na Radzie Gminy Przystajń 
wybudowane zostało gimnazjum. 
Wójt powiedział, że wyniki egzaminu były szczegółowo przeanalizowane. Nie jest to takie proste, 
żeby szkołę uzdrowić. Działania zostały podjęte, a teraz trzeba to ocenić czy przyniosły skutek. 
Intencje na pewno były dobre. Spotkania z Dyrektorami miały miejsce. Teraz jest inna młodzież niż 
ta, która była 10 lat temu. Ma nadzieję, że Dyrektorzy nauczycielom przekażą te wnioski, które 
tutaj usłyszeli. 
Radny Jan Sas zapytał czy nie można byłoby czegoś wprowadzić z tych szkoleń dot. oświaty na 
których byliśmy.
Wójt  stwierdził,  że  on  uważa,  iż  lepiej  trafilibyśmy  do  nauczycieli  gdybyśmy  zwiększyli  im 
np. dodatek za wychowawstwo, ponieważ 80,00 zł miesięcznie to zbyt mało. 
Radny Remigiusz Wręczycki przytoczył statut Zespołu Szkół w Przystajni. Wg niego punkt 8 tego 
statutu powinien być najważniejszy.  Zaproponował przeprowadzić ankietę wśród uczniów, która 
mogłaby pomóc w polepszeniu wyników nauczania. 
Radny Robert Bastrzyk stwierdził, że w tej informacji brakowało mu analiz EWD, ponieważ jeśli 
chodzi o EWD to te nasze szkoły wypadły dobrze. 
Przewodnicząca powiedziała,  że  możemy  dyskusję  na  ten  temat  przeprowadzić  jeszcze  na 
wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Przystajń jeżeli będzie taka potrzeba. 
Radny Robert Bastrzyk podziękował za zaproszenie na zajęcia w Szkole Podstawowej w Borze 
Zajacińskim. 
Wicedyrektor ZS w Przystajni powiedziała, że u nich na dwie klasy jedna z klas wynik miała 
10 % mniejszy od drugiej klasy. Jak się to zsumowało to wynik wyszedł taki, a nie inny.
Dyrektor GPP w Przystajni powiedziała, że przysłuchiwała się tej dyskusji i twierdzi, że tutaj jest 
problem z dziećmi, ponieważ im się nie chce pracować. Widzi to nawet na podstawie prac, które 
dzieciom raz na tydzień zadają do zrobienia w domu, ponieważ często zdarza się tak, że ktoś za nie 
te prace zrobił.
Przewodnicząca podziękowała Dyrektorom za przybycie.

A d 10
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1.  sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieruchomości  położonej  w  miejscowości  Stany,  stanowiącej 
własność Gminy Przystajń

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Radna Jadwiga Jelonek stwierdziła,  że ta działka przeznaczona do sprzedaży w miejscowości 
Stany służy jako boisko dla młodzieży. Czy w związku z tą sprzedażą nie będzie niezadowolenia ze  
strony mieszkańców.
Radny Zenon Piśniak powiedział, że tam zawsze jest pełno dzieci.
Wójt odpowiedział, że my się nie upieramy, żeby ten teren sprzedawać. To nie byłby zbyt duży 
dochód dla gminy. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  nie  podjęła  uchwały  w sprawie  sprzedaży  w  drodze  przetargu 
nieruchomości  położonej  w  miejscowości  Stany,  stanowiącej  własność  Gminy  Przystajń 
jednogłośnie (14 Radnych przeciw) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
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2. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Radny Edward Chamela zapytał ile będzie mniejszy dochód dla gminy jeśli chodzi o podatek 
rolny.
Skarbnik odpowiedziała, że dochód dla gminy będzie mniejszy o 3 600,00 zł.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXII.205.2016 w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  jednogłośnie  (14 Radnych za)  w głosowaniu 
jawnym przez podniesienie ręki. 

3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Radny Zbigniew Kmieć poruszył  § 1  punkt 1 b) projektu uchwały – dot. gruntów pod wodami 
powierzchniowymi  stojącymi  lub  wodami  powierzchniowymi  płynącymi  jezior  i  zbiorników 
sztucznych, zaproponował żeby ten podatek z 4,54 zł od 1 ha powierzchni zmienić na 4,45 zł od 
1 ha powierzchni.
Skarbnik odpowiedziała, że dotyczy to bardzo małego obszaru. Kwota z tego tytułu to 30,00 zł. 
Radni  byli za tym, żeby tę stawkę dot. gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych zmienić na 4,45 zł od 1 ha 
powierzchni.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały po zmianie, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę  Nr XXII.206.2016 w sprawie  określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości jednogłośnie  (14 Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki. 

4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Radny Zbigniew Kmieć poprosił, żeby na przyszły rok pochylić się nad kryteriami dodatkowymi 
dot. EURO 2, 3, 4, 5 jeśli chodzi o stawki podatku od środków transportowych, ponieważ chciałby 
żebyśmy zadbali o środowisko.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę  Nr XXII.207.2016 w sprawie  określenia wysokości 
stawek  podatku  od  środków  transportowych jednogłośnie  (14  Radnych  za)  w  głosowaniu 
jawnym przez podniesienie ręki. 

5.  uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Radny Jan Sas zapytał dlaczego ten projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisję Budżetu, 
Rolnictwa i Infrastruktury.  
Wójt odpowiedział,  że  ten  Program Współpracy z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest taki sam jak w zeszłym roku. Nie 
widzi problemu, żeby ten projekt podjąć na grudniowej sesji.
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Radny Edward Chamela zapytał  ile  środków finansowych  na  ten  program jest  przeznaczone 
w tym roku.
Wójt odpowiedział, że 80 000,00 zł.
Radny Edward Chamela zapytał ile było w poprzednim roku.
Przewodnicząca odpowiedziała, że było przeznaczone 78 000,00 zł. 
Radca Prawny powiedział, że do końca listopada 2016 r. Rada Gminy Przystajń powinna podjąć 
ten projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Jest to jednak pierwotny 
dokument i jeżeli zostanie on podjęty to będzie wiążący. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXII.208.2016 w sprawie uchwalenia Programu 
Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2017 r. jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym 
przez podniesienie ręki. 

6. zmian   w   budżecie   Gminy Przystajń na 2016 rok  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Skarbnik omówiła projekt uchwały. 
Radny Jan Sas zapytał o chodnik na ul. Pamięci Katynia w Przystajni.
Wójt powiedział, że postanowiliśmy poszerzyć wjazd na cmentarz. Porozumieliśmy się z Panem 
Tomzińskim odnośnie gruntu. Za działkę będziemy płacili 12,00 zł za 1 m².
Radny Edward Chamela zapytał o rozdział 70005. Ile to wieczyste użytkowanie było obniżone.
Skarbnik odpowiedziała, że nie pamięta. Odpowie na kolejnej sesji. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XXII.209.2016  w sprawie  zmian w  budżecie 
Gminy  Przystajń  na  2016  rok jednogłośnie  (14  Radnych  za)  w  głosowaniu  jawnym  przez 
podniesienie ręki. 

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

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę Nr  XXII.210.2016 w  sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2016-2024 jednogłośnie  (14  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

Ad 11 i Ad 12
Przewodnicząca przeczytała dodatkową informację dot. oświadczeń majątkowych Radnych Gminy 
Przystajń. Poprosiła, żeby do końca listopada 2016 r. Radni, którzy zostali do tego zobowiązani 
złożyli wyjaśnienia w Biurze Rady Gminy Przystajń. 
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał o chodnik w Kostrzynie. Czy zostanie on zrobiony w 2017 r. 
Plan mają na zrealizowanie 100 m chodnika, a 50 000,00 zł nie wystarczy, żeby zrobić 100 m.
Wójt odpowiedział, że to nie była jego decyzja tylko Rady Gminy Przystajń, że przeznaczamy po 
50 000,00 zł na chodnik w Kostrzynie i w Podłężu Szlacheckim. Powiat zaprojektował ten chodnik 
w Kostrzynie w sposób bardzo twórczy i nic na to nie poradzimy.
Radny Remigiusz Wręczycki powiedział, że za 50 000,00 zł nie ma możliwości zrobienia tego 
chodnika.  Poprosił  o  dołożenie  dodatkowych  20 000,00  zł  do  tego  chodnika,  ponieważ  za 
70 000,00 zł można ten chodnik zrobić.
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Wójt powiedział, że w 2017 r. czekają nas do zrobienia dwa duże zadania drogowe. Będzie to rok 
kiedy trzeba będzie zrezygnować z niektórych inwestycji, bądź przesunąć je na 2018 rok. 
Radny Remigiusz Wręczycki stwierdził, że na Kostrzynie nic się nie dzieje. Nie będzie chodnika, 
kanalizacja nie wiadomo kiedy będzie, drogę mają powiatową, więc nic nie mają.
Wójt  odpowiedział,  że  nikt  nie  powiedział,  że  chodnika  nie  będzie.  Nie  odstąpiliśmy od tego 
projektu. Co do kanalizacji na Kostrzynie to nie jesteśmy w stanie zrobić jej w 2017 r.
Radny Zenon Piśniak powiedział, że Rada Sołecka wnioskowała o dodatkowe 60 000,00 zł na 
dalszą realizację chodnika w Podłężu Szlacheckim. 
Wójt odpowiedział, że wniosek nie został ujęty w budżecie. 
Radny Józef Chrzęstek zapytał czy jest jakaś dotacja na spółkę wodną.
Wójt odpowiedział, że na spółkę wodną jest przeznaczone 15 000,00 zł.
Radny Edward Chamela powiedział, żeby sprawdzić ile trzeba będzie płacić za kanalizację na 
Kostrzynie jeśli podłączymy ją do kanalizacji w Krzepicach. 
Wójt odpowiedział na wcześniej zadanie pytanie odnośnie drogi w Kamińsku tzw. „Parkitniówki”. 
Ten dodatkowy odcinek 520 m kosztował 195 585,00 zł.
Radny Edward Chamela stwierdził,  że  w gazecie  „kłobucka.pl”  było napisane,  że koszt  tego 
dodatkowego odcinka drogi wyniósł 466 000,00 zł. Trzeba to sprostować.  

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

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                       
                                                                                             mgr Henryka Kapuścik
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