
PROTOKÓŁ Nr XXX.2017

z XXX sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 
24 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 14.00 – 15.45

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

Ponadto w sesji udział wzięli:

- Sekretarz Gminy                                                                        - Bogusław Leszczyński
- Skarbnik Gminy                                                                         - Ewa Kotarska
- dyr. Zespołu Szkół w Przystajni                                                - Monika Rabenda
- 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. 14.20).  
8. Informacja Komendanta PSP i Komendanta OSP na temat stanu ochrony przeciwpożarowej na 

terenie Gminy Przystajń za rok 2016. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)  szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  stypendiów  dla  uczniów  zdolnych 
zamieszkałych w Gminie Przystajń (Kierownik Referatu Oświaty), 
2) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok (Skarbnik Gminy).

10.Interpelacje i odpowiedzi na zapytania Radnych.
11. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
12.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 
13 Radnych. Brak Radnego Roberta Bastrzyka i Radnego Grzegorza Kierata. 

A d 3
Przewodnicząca przedstawiła  Radnym propozycję  porządku obrad.  Poprosiła  w imieniu  Wójta 
o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  autopoprawki  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian 
w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dotarł Radny Grzegorz Kierat. 
Radny Edward Chamela poprosił, żeby wycofać projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Przystajń na 2017 rok z porządku obrad i przenieść go na komisje w celu dalszej analizy. 
Sekretarz powiedział, żeby nie wycofywać tego projektu uchwały z porządku obrad i na spokojnie 
go omówić podczas rozpatrzenia projektów uchwał. 
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Radny  Zbigniew  Marczak złożył  wniosek,  żeby  wycofać  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian 
w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok z porządku obrad, ponieważ nie została w nim ujęta do 
zrobienia droga w Siekierowiźnie.
Sekretarz powiedział, że taka była decyzja Wójta, że nie wprowadzamy tej drogi do tego projektu 
uchwały w sprawie zmian w budżecie. Mają być zrobione dwie drogi w Mrówczaku i na Wilczej 
Górze. Droga w Siekierowiźnie będzie zrobiona frezem z funduszu sołeckiego, a także cały frez 
z ulicy Kolejowej w Przystajni będzie wykorzystany na drogę w Siekierowiźnie. Część opinii Rady 
Gminy Przystajń została przyjęta przez Wójta, a część nie. 
Skarbnik przedstawiła ile pieniędzy brakuje na te trzy drogi dot. powierzchniowego utwardzenia 
dróg. 
Radny Remigiusz Wręczycki stwierdził,  że dzisiaj  Rada Gminy Przystajń spotkała się właśnie 
w temacie dróg, więc szkoda, że nie ma tej Siekierowizny w tym projekcie uchwały. 
Skarbnik powiedziała, że fundusz sołecki Sołectwa Siekierowizna przeznaczony jest na remont 
drogi. 
Kierownik Referatu Inwestycji  powiedziała,  że  możemy wyłączyć  jedno zadanie  z  realizacji, 
czyli Siekierowiznę i zrobić dwa zadania na Mrówczaku i w Wilczej Górze.
Przewodnicząca powiedziała, że w projekcie uchwały są też inne sprawy nie tylko dotyczące dróg. 
Następnie zarządziła głosowanie w sprawie usunięcia z porządku obrad w punkcie 9 podpunktu 2 
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok. 
7 Radnych było za, 4 Radnych było przeciw, 3 Radnych wstrzymało się od głosu. 
Projekt  uchwały  w    sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na  2017  rok  został  usunięty   
z porządku obrad. 
Reszta porządku obrad pozostała bez zmian.

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
Sekretarz  w  imieniu  nieobecnego  Wójta odczytał  sprawozdanie  z  działalności  Wójta  Gminy 
w okresie międzysesyjnym – stanowiące załącznik do protokołu. 
Sekretarz dodatkowo powiedział, że trzeba będzie wymienić kotły w Zespole Szkół w Przystajni. 
Odstępujemy natomiast  od  tego  tematu  dot.  pomp ciepła  na  czas  eksploatacji  nowych  kotłów. 
Obecne  kotły  były  użytkowane  przez  11  lat.  Koszt  takiego  nowego  dużego  kotła  lub  dwóch 
mniejszych to około 80 000,00 zł. 
Dyrektor Zespołu Szkół w Przystajni powiedziała, że z tych kotłów wydobywał się dym. Gdyby 
komuś coś  się  stało to  mogłoby być  różnie.  Jak gazy się  skupiły razem to  zrobił  się  wybuch. 
Zaplanowana była modernizacja tych kotłów w 2017 r. na kwotę 30 000,00 zł, ale nie wie czy to 
zda egzamin. Nie wie czy warto zrobić tę modernizację kotłów, czy nie lepiej zrobić nowe piece. 
Cieszy  się,  że  to  co  się  zadziało  z  tymi  kotłami  zadziało  się  w  kwietniu  2017  r.,  a  nie 
w październiku,  czy innym miesiącu.  Na pompy ciepła  na  razie  nie  ma szans,  a  szkołę trzeba 
ogrzewać. 
Radny Remigiusz Wręczycki  powiedział, że dziwi go postawa gminy odnośnie tych kotłów. Już 
rok temu pojawiał się czad. Dobrze, że żadnemu z pracowników nic się nie stało. 
Radny Edward Chamela zapytał czemu Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Przystajni dopiero teraz 
informuje  Radę  Gminy  Przystajń,  że  w  kwietniu  2017  r.  był  wybuch  kotła.  Było  4  lub  5 
modernizacji  tych kotłów zrobionych.  Trzeba zliczyć  ile  ogółem wydano na modernizację  tych 
kotłów. Kogoś trzeba obciążyć tym, że tak z tymi kotłami wyszło. 
Sekretarz powiedział, że trzeba kupić dobry kocioł o dobrej sprawności. 
Radny Remigiusz Wręczycki powiedział, że kocioł trzeba zrobić taki, żeby w obu szkołach było 
tak samo ciepło i w gimnazjum i w szkole podstawowej. 
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Radny  Józef  Chrzęstek stwierdził,  że  w  Zespole  Szkół  w  Przystajni  z  kotłami  od  lat  były 
problemy. Jeśli chodzi o ścianę w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim to on nie uważa, że 
było to drogo zrobione, ponieważ materiały z atestami są drogie. 
Radny Janusz Leśniak stwierdził, że Rada Gminy Przystajń musi dać jasny przekaz, że chcemy, 
żeby te kotły zostały porządne kupione. 
Radny Jan Sas  uważa, że trzeba ustalić kto jest odpowiedzialny za zakup tych starych kotłów. 
Twierdzi, że nic w tym temacie nie zostało zrobione. Żeby się nie okazało, że damy 100 000,00 zł 
za kocioł, a nadal będzie w szkole zimno. Nie wie natomiast po co w Borze Zajacińskim są kupione 
dwa kotły. 
Radny Edward Chamela zapytał czy nadal będziemy brnąć w pompy ciepła, czy temat się kończy.
Sekretarz odpowiedział, że nie mamy gwarancji na to, że dostalibyśmy dofinansowanie na pompy 
ciepła. Raczej pójdziemy w kierunku ogniw fotowoltaicznych, a temat pomp ciepła odkładamy na 
czas eksploatacji kotłów. 
Radny Edward Chamela uważa, że w Zespole Szkół w Przystajni coś jest nie tak z ociepleniem 
kanału łączącego kotłownię z halą sportową, ponieważ zimą rośnie tam trawa.  
Sekretarz powiedział, że trzeba ruszyć całą procedurę odnośnie tych kotłów, więc teraz prosi Radę 
Gminy o opinię w tej sprawie. 
Radny Janusz Leśniak  powiedział,  żeby nie przekreślać tematu pomp ciepła w Zespole Szkół 
w Przystajni.  
Przewodnicząca powiedziała, żeby sprawdzić tę drogę od kotłowni do hali sportowej w Zespole 
Szkół w Przystajni. Zarządziła głosowanie dot. rozpoczęcia procedury zakupu nowych kotłów do 
Zespołu Szkół w Przystajni.
12 Radnych za, 2 Radnych wstrzymało się od głosu.  
Rada  Gminy  Przystajń  pozytywnie  odniosła  się  do  tematu  dot.  rozpoczęcia  procedury  zakupu 
nowych kotłów do Zespołu Szkół w Przystajni.
Radny Zbigniew Kmieć powiedział, żeby temat tych starych pieców przedstawić Radzie Gminy 
Przystajń – zrobić audyt.
Sekretarz  odpowiedział, że ta sprawa była już wyjaśniana, ale można ją przedstawić jeszcze raz 
jeżeli Rada Gminy tego chce. 
Radny  Jan  Sas powiedział,  że  ogląda  właśnie  dokumenty  dot.  tematu  wymiany  kotłów 
i zastanawia się czemu dopiero teraz pismem z dnia 21 lipca 2017 r. Pani Dyrektor Zespołu Szkół 
w Przystajni informuje o potrzebie wymiany kotłów skoro zdarzenie miało miejsce w kwietniu 
2017 r.
Dyrektor Zespołu Szkół w Przystajni odpowiedziała, że Urząd Gminy Przystajń o tej zaistniałej 
sytuacji poinformowała ustnie. Notatkę w tej sprawie ma u siebie w dokumentacji w szkole.
Radny  Jan  Sas  poprosił  o  ksero  tego  pisma,  które  napisała  Pani  Dyrektor  Zespołu  Szkół 
w Przystajni w tej sprawie.   
Mieszkaniec Gminy Zdzisław Zawierucha  powiedział,  żeby lepiej  zrobić dwa mniejsze kotły, 
aniżeli  jeden większy kocioł,  ponieważ gdyby coś się stało z  jednym kotłem to zawsze będzie 
działał jeszcze drugi kocioł. 
Radny Edward Chamela stwierdził, że temat kotłów w Zespole Szkół w Przystajni ileś lat już był 
omawiany na Komisjach Oświaty, Kultury i Zdrowia.  

A d 6
Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  nie  zostało  przedstawione,  ponieważ  w  okresie 
międzysesyjnym nie odbyła się żadna komisja. 

A d 7
Przewodnicząca zapytała czy mieszkańcy obecni na sali, mają jakieś zapytania.
Mieszkaniec Gminy Andrzej Franc powiedział, że ma pretensje do gminy, że została mu ustalona 
opłata adiacencka. Wszyscy mieszkańcy, którym została naliczona ta opłata adiacencka mają o to 
pretensje. 
Przewodnicząca powiedziała, że za kanalizację i za wodę płacimy opłatę adiacencką. Ona mieszka 
w Kuźnicy Starej i jak miała założoną kanalizację to również musiała zapłacić opłatę adiacencką. 
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Sekretarz powiedział,  że przyłącze należy do właściciela nieruchomości i należy opłacić opłatę 
adiacencką. Wynika to z ustawy. U nas ta opłata wynosi 30 %. Kiedyś było to 50 %. Tę kwotę 
dot. opłaty adiacenckiej można rozłożyć na raty. 
Mieszkaniec Gminy Andrzej Franc powiedział, że prosili Wójta, żeby przyjechał do nich i im to 
wytłumaczył dlaczego muszą płacić tę opłatę adiacencką, ale tego nie zrobił. 
Radny  Grzegorz  Kierat  powiedział,  że  wodociąg  w  Ługach-Radłach  został  zrobiony  i  teraz 
okazało się, że 6 mieszkańców musi zapłacić opłatę adiacencką, a mieszkańcy nie wiedzieli,  że 
będą musieli coś za to, że posiadają wodę dodatkowo płacić.
Przewodnicząca powiedziała, że będziemy mieszkańców informować na drugi raz, jeżeli gdzieś się 
będzie robiło kanalizację lub wodę, że trzeba będzie zapłacić  opłatę adiacencką jeżeli  jest  taka 
sytuacja.
Mieszkaniec Gminy Zdzisław Zawierucha powiedział, że cieszy się, że w Gminie Przystajń są 
malowane stanowiska dla osób niepełnosprawnych.   
  
A d 8
Informacja Komendanta  PSP i  Komendanta  OSP na  temat  stanu ochrony przeciwpożarowej  na 
terenie Gminy Przystajń za rok 2016 nie została przedstawiona ze względu na fakt, iż Komendant 
PSP i Komendant OSP biorą udział w ćwiczeniach wojewódzkich. Punkt ten zostanie omówiony na 
następnej sesji. 

A d 9
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1.  szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  stypendiów  dla  uczniów  zdolnych 
zamieszkałych w Gminie Przystajń

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, powiedziała, że idea tej uchwały pozostaje i dobrze, że 
ta uchwała powstała. 
Radny  Janusz  Leśniak powiedział,  że  nauczyciele  powinni  informować  o  tym,  że  jest  taka 
uchwała.  Nie  jest  za  tym,  żeby  te  kwoty  zmieniać,  żeby  je  zmniejszać.  Jest  przeciwny,  żeby 
zmieniać tę uchwałę. 
Przewodnicząca powiedziała, że w 2017 r. było 12 000,00 zł przeznaczone na ten cel i już w lipcu 
brakło środków. 
Sołtys  Sołectwa  Przystajń  Dariusz  Kulej powiedział,  że  skoro  mamy  za  mało  pieniędzy  na 
stypendia dla dzieci to może Rada Gminy cofnie decyzje odnośnie zakupu płyty rynku. 
Radny Zbigniew Kmieć powiedział, żeby nie zmieniać decyzji w sprawie zakupu płyty rynku. 
Radny  Zenon  Piśniak powiedział,  że  błąd  był  taki,  że  wszyscy  dostali  górną  granice  tych 
stypendiów. 
Radny Zbigniew Kmieć stwierdził, że w uzasadnieniu jest błąd, ponieważ pisze, że górne widełki 
pozostały bez zmian, a w jednym przypadku dot.  osiągnięć bardzo wysokich wyników w nauce 
tj.  95% - 100% liczby punktów: z egzaminu ósmoklasisty,  co najmniej  trzech części  egzaminu 
gimnazjalnego lub matury się zwiększyły.
Przewodnicząca zarządziła, żeby ten projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń skierować do 
Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia. 
14 Radnych było za (jednogłośnie).
Projekt  uchwały  w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  stypendiów  dla 
uczniów  zdolnych  zamieszkałych  w  Gminie  Przystajń  został  skierowany  do  Komisji  Oświaty, 
Kultury i Zdrowia celem jego dalszej analizy.
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Ad 10 i Ad 11
Przewodnicząca przeczytała  pisma złożone przez  OSP Antonów-Kuźnica Nowa,  OSP Wrzosy-
Brzeziny i OSP w Wilczej Górze odnośnie dofinansowania do otrzymanych dotacji na buty i bramę 
garażową. 
Radny Janusz Leśniak powiedział, żeby zrobić 5 minut przerwy i wprowadzić do porządku obrad 
projekt  uchwały w sprawie  zmian w budżecie  Gminy Przystajń na 2017 rok,  ponieważ w tym 
projekcie uchwały jest również dotacja dla straży.
Radny  Edward  Chamela stwierdził,  że  jest  na  to  czas,  żeby  podjąć  tę  uchwałę,  ponieważ 
rozliczenie tej dotacji jest do końca listopada 2017 r. 
Sołtys Sołectwa Przystajń Dariusz Kulej powiedział, że ma pretensje do Radnych, bo był tylko 
Radny Józef Chrzęstek, Radny Zbigniew Marczak i Radny Waldemar Woźny na zebraniu Spółki 
Wodnej  Liswarta.  Pozostałych  Radnych  mimo  pisemnego  zaproszenia  nie  było.  Tylko  Radna 
Henryka  Kapuścik  poinformowała,  że  ze  względu  na  szkolenie  nie  będzie  mogła  uczestniczyć 
w zebraniu.
Radny Jan Sas powiedział, że on nie był, ponieważ ma inne obowiązki, ale był jego syn. 
Radny Józef Chrzęstek powiedział, że zarząd podjął decyzje odnośnie tego, które rowy zostały 
przeznaczone do zrobienia.     
Sołtys Sołectwa Przystajń Dariusz Kulej powiedział, że teraz została podjęta decyzja, że Radni 
i Sołtysi mają składać wnioski o zrobienie rowów. Od 1 stycznia 2018 r. będzie nowy zarząd. 
Radny Janusz Leśniak przeprosił, że nie był na zebraniu spółki.
Radny  Grzegorz  Kierat  powiedział,  że  członkowie  zarządu  mieli  do  niego  pretensje,  że  się 
odezwał na sesji na temat zrobienia rowu na Ługach-Radłach, a przecież jemu chodziło tylko o to, 
żeby ten rów został zrobiony do końca. 

Ad 12
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodnicząca  dokonała  zamknięcia  XXX  sesji 
VII kadencji Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                       
                                                                                             mgr Henryka Kapuścik
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