
PROTOKÓŁ Nr XXIII.2016

z XXIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 
21 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 14.00 – 16.45.

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. GOPS                                                                                  - Marianna Kochel
- dyr. Zespołu Szkół w Przystajni                                                - Monika Rabenda
- dyr. Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim      - Bogdan Paprotny
- 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. 14.30).  
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Stany, stanowiącej 
własność Gminy Przystajń (Podinsp. M. Drynda),
2) zmiany Uchwały Nr XIV.146.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 254/7 w m. Przystajń 
(Podinsp. M. Drynda),
3)  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 
Gminy Przystajń na 2017 rok (Podinsp. M. Okaj),
4)  przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2017  rok  (Podinsp.  
M. Okaj),
5) budżetu Gminy Przystajń na 2017 rok (Skarbnik Gminy),
6) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024 (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. 
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A d 2
Przewodnicząca  Rady  Gminy stwierdziła  prawomocność  obrad  –  na  sali  obecnych  było 
12  Radnych.  Brak  Radnego  Janusza  Leśniaka,  Radnego  Jacka  Pilarza  i  Radnego  Remigiusza 
Wręczyckiego. 

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 (12 Radnych za).

A d 5
Wójt odczytał  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym  –  stanowiące 
załącznik do protokołu. 
Dotarł Radny Janusz Leśniak i Radny Remigiusz Wręczycki.
Wójt powiedział,  że  przetarg  na  solary w całości  został  przygotowany przez  Gminę  Przystajń 
i podział mamy 50 % na 50 %. Z tego co wie to wpłynęło 8 ofert. W ramach PROW będziemy  
chcieli zrobić kanalizację Przystajń ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa; w ramach tego zadania 
chcemy też zrobić zadanie wodne w postaci budowy dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę 
pitną na terenie ujęcia wody w Przystajni. Na ukończeniu są projekty przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji związanej z mostem w Kuźnicy Nowej. Jeżeli nie 
udałoby nam się w całości zrealizować tej inwestycji to będziemy podpisywali aneks do umowy. 
Podziękował Radnym za przybycie na niedzielną imprezę w postaci wspólnego kolędowania na 
rynku w Przystajni. Być może w przyszłym roku taką imprezę uda nam się zorganizować chociaż 
częściowo na nowej płycie rynku. 
Radny  Zbigniew  Kmieć zapytał  czy  zagrożona  jest  dotacja  odnośnie  tego  mostu  w  Kuźnicy 
Nowej.
Wójt  odpowiedział,  że  w  pewnej  części  tak,  ale  być  może  uda  nam się  wykonać  to  zadanie 
w całości. 
Radny Jan Sas stwierdził, że na tym moście jest problem z wodą. Trzeba było 50 m przekopać 
rów, wodę puścić i nie byłoby problemu. 
Radny Janusz Leśniak zapytał jaka będzie wielkość tego dodatkowego zbiornika na wodę. 
Wójt  odpowiedział, że wielkość tego dodatkowego zbiornika na wodę będzie wynosiła 300 m³; 
będzie  taka  sama jak obecnego zbiornika  na  wodę.  Co do mostu  to  nie  mamy pozwolenia  na 
budowę, zostało to zrobione na zgłoszenie, więc nie można było przekopać koryta rzeki. 
Radny  Edward  Chamela powiedział,  że  trzeba  było  tego  mostu  nie  robić,  skoro  teraz  jest 
możliwość, że tego mostu nie zrobimy. 
Wójt odpowiedział, że ryzyko jest takie, że w 10 % tego mostu nie zrobimy.

A d 6
Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury  przedstawił 
Przewodniczący Komisji – Radny Jan Sas.
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.
Mieszkaniec  Gminy  Zbigniew  Krawczyk poprosił  o  to,  żeby  Rada  Gminy  Przystajń 
ustosunkowała się do tego pisma, które zostało złożone do Rady Gminy.
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Przewodnicząca przeczytała pismo wraz z załącznikiem złożone przez Pana Zbigniewa Krawczyka 
z Wilczej Góry. 
Wójt powiedział, że on już Panu Zbigniewowi Krawczykowi tłumaczył jaki jest stan prawny. Na 
chwilę  obecną  Rada  Gminy  Przystajń  póki  co  podjęła  uchwałę  w  sprawie  zmiany  studium 
uwarunkowań. My te tereny na Wilczej Górze planujemy przeznaczyć pod fotowoltaikę, bo taki 
wpłynął  wniosek,  ale  nie  ma  pewności,  że  uda  się  pozytywnie  przejść  procedurę  odnośnie 
uzgodnień. Uchwała Rady Gminy Przystajń na chwilę obecną jest uchwałą intencyjną. Rada nie 
zamknęła żadnej  drogi  odwoławczej.  Zmiany w studium łączą się  z  kosztami wnioskodawców, 
ponieważ oni za to zapłacili. Uważa, że nie jest to instalacja, która niszczy i niweluje środowisko. 
Farmy  fotowoltaiczne  będziemy  chcieli  zrobić  dla  naszych  ujęć  wody,  które  są  bardzo 
energochłonne. Wtedy z własnych źródeł moglibyśmy mieć energię.
Mieszkaniec  Gminy  Zbigniew  Krawczyk powiedział,  że  on  prosi  o  procedurę  odnośnie  tej 
zmiany studium. Poprosił, żeby odpowiedzi na to pytanie udzielić mu na piśmie. 
Przewodnicząca  powiedziała,  że  to  pismo  dopiero  dzisiaj  zostało  złożone  do  Rady  Gminy 
Przystajń, więc nie zdążyła się z nim zapoznać.  
Wójt powiedział,  że skutkiem podjęcia tej uchwały są koszty finansowe jakie zostały dokonane 
przez wnioskodawców. 
Radca Prawny dopowiedział, że uchwała jest w obrocie prawnym. Nie została zakwestionowana 
przez  nadzór  prawny jakim jest  Wojewoda  Śląski.  Wnioskować  można,  ale  muszą  być  jakieś 
przesłanki  do  tego,  żeby  tę  uchwałę  uchylić.  Jak  najbardziej  Pan  Zbigniew  Krawczyk  miał 
możliwość złożenia wniosku, który zostanie rozpatrzony. 
Mieszkaniec Gminy Zbigniew Krawczyk powiedział, że tamte działki o które wnioskuje nie były 
wyłożone w projekcie studium. 
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz powiedziała, że firma Protonet przejęła 70 % 
internetu w Gminie Przystajń. Ten internet z Protonetu działa źle. Zapytała czy ma Pan Wójt jakąś  
wiedzę  na  temat  internetu  szerokopasmowego.  Na  BIP  Urzędy  Gminy  Przystajń  jest  chaos, 
ponieważ część dokumentów jest w formacie PDF, a część w formacie DOC. 
Wójt  odpowiedział,  że  jest  Pani  pierwszą  osobą,  która  coś  złego  mówi  na  temat  Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przystajń. 
Sekretarz powiedział, że częściowo wygląd BIP jest zmieniony ze względu na to, że musiał zostać 
dostosowany do wymogów osób niedowidzących. 
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz  powiedziała,  że  ona  segreguje  odpady 
komunalne  i  dobrze  byłoby,  żeby  mieszkańcy  też  segregowali  odpady,  ponieważ  odpady 
niesegregowane zwiększają koszty dla gminy.
Wójt  odpowiedział, że koszt odpadów komunalnych nie zostanie zwiększony przez półtora roku, 
ponieważ  jesteśmy  po  nowym  przetargu.  Po  I  kwartale  2017  r.  być  może  koszt  odpadów 
komunalnych  się  zmniejszy.  Firma  Protonet  nie  robiła  internetu  na  Dąbrowie,  Kamińsku 
i Mrówczaku z tego projektu unijnego. Nas się jednak nikt o nic nie pytał, które miejscowości mają 
być  podłączone  do  internetu.  Sprawa  jednak  jest  otwarta  i  być  może  te  miejscowości  będą 
podłączone. 
  
A d 8
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, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXIII.211.2016  w sprawie sprzedaży 
w drodze  przetargu  nieruchomości  położonej  w miejscowości  Stany,  stanowiącej  własność 
Gminy Przystajń jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
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2.  zmiany  Uchwały  Nr  XIV.146.2016  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  8  lutego  2016  r. 
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  nieruchomości  –  działki  nr  ewid.  254/7 
w m. Przystajń

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Wójt powiedział, że jest to działka po Pani Grzelak. Zmieniamy tę uchwałę, ponieważ Pani Grzelak 
zmarła i na chwilę obecną jest inny właściciel, więc musimy podjąć uchwałę zmieniającą, żeby ten 
teren przejąć pod drogę. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr  XXIII.212.2016  w sprawie zmiany  Uchwały 
Nr XIV.146.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 254/7 w m. Przystajń większością głosów 
(11  Radnych za, 3  Radnych wstrzymało się od głosu),  w głosowaniu jawnym przez podniesienie 
ręki.
Za     głosowali  :   R.  Bastrzyk,  J.  Chrzęstek,  J.  Jelonek,  H.  Kapuścik,  G.  Kierat,  Z.  Kmieć,  
Z. Kulej, J. Leśniak, Z. Marczak, Z. Piśniak,  R. Wręczycki.
Wstrzymał   się od głosu:   E. Chamela, J. Sas, W. Woźny.

3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Przystajń na 2017 rok

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXIII.213.2016  w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  Gminy  Przystajń  na 
2017 rok jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

4. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXIII.214.2016  w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2017  rok jednogłośnie  (14  Radnych za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

5. budżetu   Gminy     Przystajń     na   2017   rok  

Przewodnicząca powiedziała,  że  analiza  budżetu  odbyła  się  9  grudnia  2016  r.  na  wspólnym 
posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Przystajń. 
Skarbnik  przedstawiła  Uchwałę  Nr  4200/VII/210/2016  z  dnia  8  grudnia  2016  r.  VII  Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym 
przez Wójta Gminy Przystajń projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem 
i materiałami informacyjnymi i Uchwałę Nr 4200/VII/211/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. VII Składu 
Orzekającego  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w  Katowicach  w  sprawie  opinii  o  możliwości 
sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Przystajń, 
(uchwały stanowią załącznik do protokołu). Opinie są pozytywne z uwagą dot. wolnych środków 
wynoszących 3 000 000,00 zł. 
Wójt  powiedział,  że  w  2017  r.  założyliśmy  sobie  bardzo  ambitne  zadania  do  wykonania, 
dot. przede wszystkim inwestycji drogowych, czyli drogi Przystajń ul. Kolejowa – Kuźnica Stara, 
a także drogi powiatowej Ługi-Radły, aż do Przystajni realizowanej wspólnie z powiatem. Budżet 
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jest bardzo ambitny, ale został on szczegółowo przeanalizowany i dlatego zawnioskował o przyjęcie 
tego budżetu przez Radę Gminy Przystajń.
Radny  Zbigniew  Marczak zapytał  czy  są  jakieś  projekty,  plany  odnośnie  sali  gimnastycznej 
w Borze Zajacińskim. 
Wójt  odpowiedział,  że w 2017 r. tego nie zrobimy, być może uda nam się to zrobić w 2018 r. 
Musimy szukać jakiegoś dofinansowania. 
Radna  Jadwiga  Jelonek  w  związku  z  podjęciem  uchwały  o  sprzedaży  działki  w  Stanach 
zawnioskowała o przeznaczenie tej kwoty z jej sprzedaży na utwardzenie drogi od Pani Kierat do 
Pani Paprotnej. 
Wójt odpowiedział, że on nie widzi przeszkód, żeby te środki przeznaczyć na potrzeby Sołectwa 
Stany. 
Radny Edward Chamela  powiedział, że ta droga o którą wnioskuje Radna Jadwiga Jelonek nie 
jest w tym miejscu co trzeba. Trzeba ją wcześniej wytyczyć. 
Wójt odpowiedział, że mamy w planie odtworzenie przebiegu tej drogi. 
Skarbnik  powiedziała, że z tych lokat, które mieliśmy w 2016 r. udało nam się uzyskać ponad 
42 000,00 zł. 
Przewodnicząca powiedziała, że opinia Radnych o projekcie budżetu była pozytywna, następnie 
odczytała projekt uchwały  w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2017 rok,  po czym zarządziła 
głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIII.215.2016  w sprawie budżetu  Gminy 
Przystajń na 2017  rok jednogłośnie  (14 Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez podniesienie 
ręki. 

6. uchwalenia   Wieloletniej     Prognozy     Finansowej     Gminy     Przystajń     na     lata   2017-2024  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXIII.216.2016  w  sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024 jednogłośnie 
(14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

Ad 9 i Ad 10
Przewodnicząca  poinformowała Radę Gminy Przystajń o wszczęciu postępowania dot. uchwały 
w  sprawie  uchwalenia  Programu  Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi 
podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2017  r.  Usunięto  z  treści  tej 
uchwały wyrazy „przede wszystkim”, „w szczególności w formach” oraz  § 11 ust.  5 Programu 
(„Program ma charakter  otwarty i  zakłada  możliwość  uwzględnienia  nowych form współpracy 
i doskonalenia tych, które już zostały uchwalone”.). Rada Gminy otrzymała pismo dot. informacji 
o  stanie  środowiska w województwie śląskim w 2015 r.  Jest  to  obszerna publikacja,  która jest 
dostępna  w  biurze  Rady  Gminy  Przystajń.  Przeczytała  również  pismo  od  Pani  Poseł  Izabeli  
Leszczyny dot. „Strategii zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce” wraz z załącznikami. 
Radny Jan Sas powiedział, że w Krzepicach ma powstać oddział geriatrii. Problem polega na tym, 
że  nie  ma  naborów  na  nowe  szpitale.  Zarząd  powiatowy  robi  szerokie  starania  w  ramach 
rehabilitacji.  
Wójt powiedział, że w 2016 r. wykonaliśmy ważne inwestycje drogowe, wynoszące ponad 7 km. 
Wykonaliśmy 3 parkingi obok: Urzędu Gminy Przystajń, Zespołu Szkół w Przystajni i Gminnego 
Przedszkola Publicznego w Przystajni. Wykonaliśmy też ogrodzenie Zespołu Szkół w Przystajni od 
strony ul. Szkolnej w Przystajni, sanitariaty w Szkole Podstawowej w Przystajni i pierwszą część 
inwestycji w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim. Przebudowaliśmy trochę Urząd 
Gminy Przystajń,  przemieściliśmy go  trochę  lokalowo,  szczególnie  chodzi  o  Gminny Ośrodek 
Pomocy  Społecznej  w  Przystajni.  Zrobiliśmy  też  Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów 
Komunalnych. Planujemy również zakupić tam kontener, żeby pracownik przebywający tam miał 
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gdzie  się  schronić.  Podziękował  wszystkim  Radnym  Gminy  Przystajń  za  zaangażowanie. 
Podziękował w szczególności Sołtysowi Dariuszowi Kulejowi, Radnemu Janowi Sasowi, Radnemu 
Grzegorzowi Kieratowi i Radnej Zdzisławie Kulej. 
Sołtys Sołectwa Przystajń Dariusz Kulej w imieniu Spółki Wodnej „Liswarta” podziękował za 
15 000,00 zł na 2017 rok. W 2016 r. na Spółkę Wodną „Liswarta” od Gminy Przystajń pozyskali 
10 000,00 zł, a od Starostwa Powiatowego w Kłobucku 6 000,00 zł. 
Przewodnicząca powiedziała, że cieszymy się, iż udało się wykonać tyle inwestycji. Podziękowała 
za współpracę. Cieszy fakt, że mamy coraz więcej imprez. Podziękowała za Kiermasz Świąteczny, 
ponieważ była to bardzo fajna impreza. Było bardzo duże zaangażowanie ze strony pracowników. 
Przeczytała  podsumowanie  odnośnie  pracy  Rady  Gminy  Przystajń.  Podziękowała  za  kartki 
świąteczne  przesłane  do  Rady  Gminy  Przystajń.  Na  koniec  złożyła  życzenia  świąteczne 
i noworoczne.   

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

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                       
                                                                                             mgr Henryka Kapuścik
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