
PROTOKÓŁ Nr XXXI.2017

z XXXI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 
28 sierpnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 14.00 – 18.10

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
- 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. 14.45).  
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych 
zamieszkałych w Gminie Przystajń (Kierownik Referatu Oświaty),
2) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Przystajni w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
im. Marii Konopnickiej w Przystajni (Kierownik Referatu Oświaty),
3) wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2  do porozumienia z dnia 6  marca 2015  r. 
o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(Kierownik Referatu Inwestycji), 
4) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok (Skarbnik Gminy),
5) zmiany  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. 

A d 2
Przewodnicząca  Rady  Gminy stwierdziła  prawomocność  obrad  –  na  sali  obecnych  było 
14 Radnych. Brak Radnego Jacka Pilarza. 
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A d 3
Przewodnicząca przedstawiła  Radnym propozycję  porządku obrad.  Poprosiła  w imieniu  Wójta 
o usunięcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia Zespołu 
Szkół  w  Przystajni  w  ośmioletnią  Szkołę  Podstawową  im.  Marii  Konopnickiej  w  Przystajni, 
ponieważ mamy czas na podjęcie tej uchwały do 30 listopada 2017 r. Gdybyśmy podjęli tę uchwałę 
przed 1 września 2017 r. to organ nadzoru prawnego, by nam ją zakwestionował. 
Radca  Prawny wyjaśnił  dlaczego  wycofujemy  projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia 
przekształcenia  Zespołu  Szkół  w  Przystajni  w  ośmioletnią  Szkołę  Podstawową  im.  Marii 
Konopnickiej w Przystajni z porządku obrad. 
Przewodnicząca zaproponowała na miejsce tego projektu uchwały wprowadzić projekt uchwały 
w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXIX.261.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 lipca 2017 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 251/9 w m. Przystajń. 
Wójt wyjaśnił dlaczego chcemy wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXIX.261.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia 
zgody  na  nabycie  nieruchomości  –  działki  nr  ewid.  251/9  w  m.  Przystajń.  Na  środę  jest  już 
umówiony notariusz w sprawie zakupu tej działki na której znajduje się płyta rynku. 
Przewodnicząca  zaproponowała wprowadzić poprawkę Komisji  Oświaty,  Kultury i  Zdrowia do 
projektu  uchwały  w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  stypendiów  dla 
uczniów  zdolnych  zamieszkałych  w  Gminie  Przystajń  i  autopoprawkę  do  projektu  uchwały 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok dot. drogi na Bagnach. 
Radny Józef Chrzęstek zaproponował wprowadzić do porządku obrad punkt dot. wichury, która 
miała miejsce 10 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Przystajń. 
Przewodnicząca zaproponowała wprowadzić ten dodatkowy punkt o którym mówił Radny Józef 
Chrzęstek  jako  punkt  8  po  zapytaniach  mieszkańców.  Pozostałe  punkty  zostałyby  przesunięte 
o punkt (obecny punkt 8 stałby się punktem 9, itd.).  
Przewodnicząca  zarządziła  głosowanie  w  sprawie  wprowadzenia  do  porządku  obrad  tych 
poprawek o których mówiła i propozycji Radnego Józefa Chrzęstka. 
Porządek obrad z poprawkami został przyjęty jednogłośnie (14 Radnych 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  poinformował  również,  że  otrzymaliśmy  dofinansowanie  na  dwa  projekty  edukacyjne 
w szkołach: 
1.  „Pomagamy najsłabszym” realizowany w Szkole Podstawowej w Przystajni. Wartość projektu 
299 760,88 zł (w tym dofinansowanie 269 784,79 zł, wkład własny w postaci udostępnienia sal 
w wysokości 29 976,09 zł). Termin realizacji od 5.02.2018 r. do 20.06.2019 r. Planuje się objąć 
zajęciami w projekcie 226 uczniów szkoły.
Projekt  w zadaniu  1  -  zakłada  wsparcie  ucznia  młodszego tj.  klas  I  i  IV szkoły podstawowej 
(w  roku  szkolnym  2017/18  i  2018/19)  w  postaci  przeprowadzenia  zajęć  korekcyjno-
kompensacyjnych  w  zespołach  i  dydaktyczno-wyrównawczych  matematyczno-przyrodniczych 
z wykorzystaniem wyposażenia TIK (w tym tablic interaktywnych), zajęć logopedycznych. 
Projekt  w  zadaniu  2  –  zakłada  wsparcie  uczniów  ze  specjalnymi  i  specyficznymi  potrzebami 
edukacyjnymi w tym niepełnosprawnymi. 
2. „Dogonimy najlepszych” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim.
Wartość projektu 297 832,90 zł (w tym dofinansowanie 268 049,61 zł, wkład własny 29 783,29 zł 
w  postaci  udostępnienia  sal).  Termin  realizacji  08.01.2018  do  19.12.2019  r.  Planuje  się  objąć 
zajęciami w projekcie 106 uczniów szkoły.
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Projekt w zadaniu 1 – zakłada rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów szkoły, w tym zakup 
pomocy  dydaktycznych  wraz  z  utworzeniem  pracowni  przyrodniczo-chemicznej  i  doposażenie 
pracowni matematyczno-fizycznej. 
Projekt  w zadaniu  2 – zakłada  przeprowadzenie  zajęć  wyrównawczych oraz  wspierających dla 
uczniów  o  specyficznych  potrzebach  edukacyjnych  w  tym  ucznia  młodszego  i  ucznia 
niepełnosprawnego. 
Przewodnicząca  powiedziała,  że  trzeba  podziękować  Pani  Alinie  Piśniak,  która  wraz 
z pracownikami Urzędu Gminy Przystajń przygotowała te projekty (bez pomocy z zewnątrz). 
Radny Jan Sas zapytał w jakiej technologii będzie zrobiona droga w Bagnach.  
Wójt odpowiedział,  że  zostanie  zrobione:  wygarnięcie  podbudowy,  stabilizacja,  tłuczeń,  dwie 
warstwy asfaltu  o  grubości  4  cm.  Ta  droga  będzie  zrobiona  w tej  samej  technologii  co  droga 
w Kamińsku. Obecnie dwie inwestycje są w toku – droga Przystajń, ul. Kolejowa – Kuźnica Stara – 
Pacanów i droga powiatowa  na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) - Ługi Radły - Bór Zajaciński - 
Wrzosy - Brzeziny – Przystajń. Tempo prac jest dobre. 
Radny Józef Chrzęstek  zapytał czy zostanie zrobione oznakowanie dot. ograniczenia szybkości 
przy szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim. 
Wójt  odpowiedział,  że  nie  wie  czy będzie  tam zrobione  ograniczenie,  ponieważ  jest  to  droga 
powiatowa, więc o tym decyduje powiat. 
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał czy na BIP Urzędu Gminy Przystajń został zamieszczony ten 
otwarty konkurs na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury 
fizycznej na terenie Gminy Przystajń dnia 17 sierpnia 2017 r. 
Wójt odpowiedział,  że  sprawdzi  to  czy  i  kiedy  było  to  opublikowane  w  BIP Urzędu  Gminy 
Przystajń. 
Skarbnik wyszła i sprawdziła, że ogłoszenie zostało zamieszczone w BIP dnia 17 sierpnia 2017 r. 
Radny Remigiusz Wręczycki poprosił o to, żeby Komisję Oświaty, Kultury i Zdrowia informować 
o realizacji takiego konkursu, ponieważ jest to komisja, która zajmuje się nie tylko oświatą, ale 
również sportem. 

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.
Brak uwag i zapytań.

Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Oświaty,  Kultury i  Zdrowia  przedstawił  Przewodniczący 
Komisji – Radny Robert Bastrzyk.
Przewodnicząca  zapytała  czy  są  jakieś  uwagi  i  zapytania  do  sprawozdania  Komisji  Oświaty, 
Kultury i Zdrowia.
Radny Robert  Bastrzyk zapytał  czy poczyniono jakieś  kroki  odnośnie tych solarów w szkole 
w Przystajni.
Wójt zapewnił, że do 1 września 2017 r. w szkole w Przystajni będzie ciepła woda. Dopowiedział, 
że  instalacja  solarna jest  dobrze zamontowana,  pozostaje tylko kwestia  techniczna związana ze 
schładzaniem wody. 
Radny Remigiusz Wręczycki powiedział, że w szkole w Przystajni jest bojler 600 l, więc nie wie 
czy jest sens robienia cyrkulacji. Powinien być większy zbiornik i więcej paneli, żeby ta woda była 
ciepła. 
Radny  Robert  Bastrzyk  zaproponował  zrobić  jeszcze  jedną  instalację  solarną  na  budynku 
gimnazjum podczas składania wniosków dot. solarów. 
Wójt odpowiedział, że firma ma temat rozeznać, żebyśmy do 1 września 2017 r. mieli ciepłą wodę. 
Radny Jan Sas zapytał ile lat gwarancji będą miały te nowe piece w szkole w Przystajni.
Wójt odpowiedział, że te piece będą miały 5 lat gwarancji. 
Radny Zbigniew Kmieć zapytał czy nie warto się pokusić o dotację do tych pieców i zrobić je 
w klasie 5. 
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Wójt odpowiedział, że takie dofinansowanie jest tylko dla indywidualnych gospodarstw. Poza tym 
nie ma na rynku takich dużych piecy klasy 5 jakie my potrzebujemy. Tutaj potrzebujemy trzy piece 
o mocy 200 kW. Umowę na te piece zawrzemy przed wejściem tej uchwały antysmogowej, więc 
będzie wszystko tak jak być powinno. 
Radny Edward Chamela zapytał co się stanie jak my te piece założymy w październiku 2017 r. 
i ktoś nam za dwa lata każe wymienić te piece.
Wójt  odpowiedział,  że  będą  musiały zostać  wymienione  piece,  które  mają  10  lat,  a  naturalna 
żywotność piecy wynosi około 10 lat.   
        
A d 7
Przewodnicząca zapytała czy mieszkańcy obecni na sali, mają jakieś zapytania.
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz zapytała  czy  było  zrobione  czyszczenie 
hydrantów.
Wójt odpowiedział, że nie było czyszczenia hydrantów, ponieważ wszystkie siły są zaangażowane 
w te dwie inwestycje drogowe. Być może do czyszczenia hydrantów będziemy musieli wynająć 
firmę z zewnątrz, ponieważ musimy jeszcze w tym roku przebudować wodociąg na ul. Ogrodowej 
w Przystajni. 
                          
A d 8
Radny Józef Chrzęstek  stwierdził, że prosił o wprowadzenie tego punktu, ponieważ chodzi mu 
o rolnika z Boru Zajacińskigo Pana Roberta Wręczyckiego, któremu w dniu 10 sierpnia 2017 r. 
wichura wyrządziła wielką szkodę i w związku z tym powinniśmy mu pomóc. W tamtym roku 
wymienił  on  dach  na  budynku  gospodarczym,  więc  środków  finansowych  na  powtórne  jego 
przykrycie na pewno nie ma. 
Wójt odpowiedział, że on tyle co mógł zrobić to zrobił. Zwolni tych Państwa z podatków, które 
płacą (3 i 4 rata). Zadeklarował także, że drzewo z lasu gminnego jeżeli jakieś będzie się nadawało 
na więźbę to będą mogli pozyskać na ten dach. 
Radny Jan Sas zapytał czy Wojewoda może tym Państwu dać te środki finansowe w wysokości 
6 000,00 zł.
Wójt odpowiedział, że my raczej nie jesteśmy objęci tymi środkami. 
Radny  Edward  Chamela  stwierdził,  że  jak  już  Radny  mówi,  to  trzeba  pamiętać  również 
o Panu Wachowskim, ponieważ on też jest poszkodowany.
Radny Zbigniew Kmieć powiedział, że trzeba zgłosić te sytuacje do Wojewody. 
Radny Jan  Sas powiedział,  że  można  wystąpić  do  Agencji  jeśli  straty w gospodarstwie  będą 
wynosiły 30 % wartości gospodarstwa. Jest to pomoc bezzwrotna. 
Radny  Remigiusz  Wręczycki  zapytał  czy  oni  mogą  jako  Rada  Gminy  Przystajń  przekazać 
2 000,00 zł, czy 3 000,00 zł dla tych mieszkańców. 
Radny Jan Sas powiedział, że trzeba zobowiązać Dyrektor GOPS, żeby wystąpiła do Wojewody 
o te środki dla tych poszkodowanych osób z terenu naszej gminy. 
Radny Józef Chrzęstek  zapytał czy gmina jest w stanie temu rolnikowi coś pomóc, czy też nie 
jest.
Radny Edward  Chamela  stwierdził,  że  na  Dąbrowie  u  Pana  Wachowskiego  cała  konstrukcja 
została wzruszona. 
Radny Zbigniew Kmieć powiedział,  że  można poprosić  księdza,  żeby zrobił  zbiórkę  dla  tych 
mieszkańców. 
Radna Jadwiga Jelonek powiedziała, że oni jako mieszkańcy zbierali środki finansowe, jak u nich 
został zerwany dach mieszkańcom z Górek. 
Radny Józef Chrzestek stwierdził, że on z nimi rozmawiał, ale oni takiej pomocy nie chcą, żeby 
zrobić taką zbiórkę.
Radny Remigiusz Wręczycki  zaproponował połowę diety Radnego z lipca 2017 r.  wypłacanej 
w sierpniu 2017 r. przekazać dla tych ludzi.
Przewodnicząca powiedziała, że do 4 września 2017 r. można złożyć po 200,00 zł do biura Rady 
Gminy Przystajń jako dobrowolną wpłatę dla tych mieszkańców. 
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Wójt powiedział, że rozeznamy ten temat. Zobaczymy jakie są możliwości udzielenia pomocy tym 
mieszkańcom. 
Sołtys Sołectwa Przystajń Dariusz Kulej zapytał czy jest powołana Komisja ds. Szacowania Strat.
Przewodnicząca odpowiedziała, że komisja jest powołana. 

Ad. 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 poprawki KOKiZ.  Poprosiła  Przewodniczącego 
Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Radnego Roberta Bastrzyka o wytłumaczenie dlaczego jest 
przygotowana do tego projektu uchwały poprawka komisji. 
Radny  Robert  Bastrzyk  wyjaśnił  dlaczego  jest  przygotowana  poprawka  komisji  do  projektu 
uchwały.  Komisja  chce,  żeby wypłata  tych stypendiów była nie więcej niż cztery razy w roku 
szkolnym, zamiast proponowanych trzech razy w roku szkolnym. Dzięki zmianie kryteriów budżet 
na ten cel będzie można racjonalnie wykorzystać. Będzie to można bardziej wystopniować.  
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXI.268.2017  w sprawie szczegółowych 
warunków  i  trybu  przyznawania  stypendiów  dla  uczniów  zdolnych  zamieszkałych 
w Gminie Przystajń  większością głosów (10 Radnych za, 4 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, Z. Marczak, Z. Piśniak, R. Wręczycki.
Wstrzymał   się     od     głosu  :   E. Chamela, J. Leśniak, J. Sas, W. Woźny. 

2.  zmiany  Uchwały  Nr  XXIX.261.2017  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  10  lipca  2017  r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 251/9 w m. Przystajń

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXI.269.2017  w sprawie zmiany  Uchwały 
Nr XXIX.261.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 251/9 w m. Przystajń jednogłośnie  (14 Radnych 
za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

Wyszedł Radny Zbigniew Marczak.

3.  wyrażenia     zgody     na     zawarcie     aneksu     nr   2    do     porozumienia     z     dnia   6    marca   2015    r  .   
o     współpracy     w     sprawie     opracowania     i     realizacji     Strategii     RIT     dla     Subregionu     Północnego   
w     ramach     Regionalnego     Programu     Operacyjnego     Województwa     Śląskiego     na     lata   2014-2020  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.  Poprosiła  Wójta  o  wytłumaczenie  dlaczego  jest 
przygotowany ten projekt uchwały.
Wójt wyjaśnił dlaczego jest przygotowany projekt uchwały. Aneks nr 2 do porozumienia dotyczy 
wykluczania i przyjmowania nowych członków Strategii RIT dla Subregionu Północnego. Wnioski 
dot. solarów i fotowoltaiki podzielimy na dwie transze. Na ten nabór, który był w czerwcu 2017 r.  
złożyliśmy wniosek na 450 000,00 zł. 
Przewodnicząca zapytała czy ten projekt dot. solarów został już rozliczony. 
Wójt odpowiedział, że jesteśmy już po kontroli, ale nic więcej nie wie na ten temat. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.
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Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXI.270.2017 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie  aneksu  nr  2  do  porozumienia  z  dnia  6  marca  2015  r.  o  współpracy  w sprawie 
opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020 większością głosów 
(11  Radnych za, 2  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. Piśniak, J. Sas, R. Wręczycki.
Wstrzymał     się     od     głosu  :   E. Chamela, W. Woźny.

Wrócił Radny Zbigniew Marczak.

4. zmian     w     budżecie     Gminy     Przystajń     na   2017   rok  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały autopoprawki.
Skarbnik omówiła projekt uchwały i autopoprawkę do projektu uchwały. 
Radny  Robert  Bastrzyk  zapytał  o  „Program  polityki  zdrowotnej”.  Dlaczego  się  tam  środki 
zmniejszyły. 
Wójt odpowiedział, że będą robione badania przesiewowe wśród dzieci w jednej i w drugiej szkole. 
Jest to ponad 100 dzieci. Będzie to w 2 i 3 klasie robione. Wiemy, że nie będziemy potrzebowali aż  
tylu środków na ten rok i dlatego zmniejsza się plan wydatków. Będziemy to cyklicznie co roku 
robili. 
Radny  Zbigniew  Kmieć zapytał  dlaczego  pieniądze  są  zabierane  z  inwestycji  dot.  rynku 
w Przystajni. 
Wójt  odpowiedział,  że nie będzie tego naboru z programu dot. „Odnowy i Rozwoju Wsi”. Był 
w Tauron Dystrybucja  odnośnie  usunięcia  słupa  na  rynku  i  prawdopodobnie  Tauron  z  połowy 
kwoty 40 000,00 zł zrezygnuje. Podzielimy się kosztami.  
Radny Edward Chamela powiedział, że Kamińsku 1 900,00 zł do podłogi będzie dopłacone, a im 
nie chce nikt dopłacić do bramy garażowej. 
Wójt  odpowiedział, że woli zrobić podłogę w OSP w Kamińsku, aniżeli bramę do OSP Wrzosy-
Brzeziny. Wg niego te pieniądze, które mają z dotacji KSRG są wystarczające na taką bramę.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXI.271.2017  w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Przystajń na 2017  rok większością głosów (13 Radnych za, 1 Radny wstrzymał 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, J. Sas, W. Woźny, R. Wręczycki.
Wstrzymał     się     od     głosu  :   E. Chamela.

5. zmiany     Wieloletniej     Prognozy     Finansowej     Gminy     Przystajń     na     lata   2017-2024  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXI.272.2017  w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024 większością głosów (13 Radnych za, 
1 Radny wstrzymał 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, J. Sas, W. Woźny, R. Wręczycki.
Wstrzymał     się     od     głosu  :   E. Chamela.

6



Ad 10 i Ad 11
Radny  Zenon  Piśniak  zapytał  co  z  tymi  słupami  energetycznymi  po  wsiach.  Czy  będą 
przesunięcia.  
Wójt  odpowiedział,  że  problem  ze  słupami  długo  się  ciągnie.  Tych  kolizji  jest  dużo. 
W perspektywie będzie chciał się zwrócić do Tauronu w tych innych sprawach. Na chwilę obecną 
chciałby dokończyć sprawę dot. rynku w Przystajni.
Radny Zbigniew Marczak powiedział, że jak będzie robiony projekt oświetlenia to dobrze byłoby, 
żeby były te 2 słupy na Brzezinach więcej. 
Przewodnicząca zapytała kiedy będzie wyłożony plan zagospodarowania przestrzennego. 
Wójt odpowiedział,  że  za  tydzień,  10  dni  będzie  wyłożenie.  We  wrześniu  2017  r.  będzie 
uchwalenie. Jesteśmy na finiszu. 
Przewodnicząca zapytała czy są jakieś problemy z wodą, bo na Kuźnicy Starej jest bardzo słabe 
ciśnienie wody.  
Radny Robert Bastrzyk powiedział, że na ul. Nowej w Przystajni też jest za słabe ciśnienie. 
Wójt odpowiedział, że nie słyszał o tym, że są takie problemy z ciśnieniem wody. 
Przewodnicząca poinformowała,  że  w  lipcu  2017  r.  wpłynęły  odznaczenia  Zasłużony  dla 
Rolnictwa. Zaprosiła Radnych do tego, żeby iść w korowodzie dożynkowym. Powiedziała, także 
o konkursie Sołtys Roku 2017 i Sołectwo Roku 2017. 
Radny Edward Chamela  powiedział, że potrzebuje 1 wywrotkę frezu, na wjazd na plac zabaw 
mieszczący się za budynkiem OSP Wrzosy-Brzeziny. Zapytał o temat wodociągu, którego jesteśmy 
właścicielem, a Gmina Panki go użytkuje. 
Wójt  odpowiedział, że myśmy wypracowali sobie stanowisko na tym wodociągu. Doszliśmy do 
wniosku, że nie potrafimy udowodnić tego, że jesteśmy właścicielem tego wodociągu. 
Sekretarz powiedział, że budowa tego wodociągu od baru Krystyna do P. Pilarza była w 1981 r. Na 
chwilę obecną Panki są właścicielem tego wodociągu, ponieważ ten kto zaopatruje w wodę jest 
jego właścicielem. Wynika to z ustawy. 
Radny Edward Chamela zapytał czemu to wtedy gdy zakręcaliśmy wodę nie było przedstawione 
Radzie Gminy Przystajń. 
Wójt  powiedział,  że  puenta  jest  taka,  że  będziemy musieli  podarować ten  odcinek wodociągu 
Gminie Panki. 
Radny Remigiusz Wręczycki powiedział, że w tym roku dojdzie do skutku budowa chodnika na 
Kostrzynie,  ale  jak  ta  przebudowa będzie  wyglądała.  Czy nie  można tego  słupa  usunąć,  który 
będzie na tym chodniku w Kostrzynie. Gdzie dzieci będą mogły wchodzić do autobusu, bo tam jest  
problem przystanku i zakręcania autobusów na nim. Dlaczego teraz inna firma będzie woziła dzieci 
do szkoły. 
Wójt  odpowiedział,  że  PKS  Lubliniec  wygrał  zapytanie  ofertowe  i  nie  mamy  podstaw  go 
wykluczyć. Chodzik miał być wykonany do końca sierpnia 2017 r., ale się nie udało. Ta droga jest 
drogą  powiatową  i  to  powiat  jest  jej  właścicielem.  Niech  powiat  załatwi  sprawę  tego  słupa, 
ponieważ to zarządca drogi powinien to zrobić. 
Radny Remigiusz Wręczycki powiedział, że rozmawialiśmy o płycie rynku i ma ona kosztować 
700 000,00 zł i dlatego zapytał czy na inne inwestycje też starczy środków.
Wójt odpowiedział,  że coś się robi,  a czegoś się  nie  robi.  Płyta  rynku jest  dla nas wszystkich 
mieszkańców. Odnośnie płyty rynku poczyniliśmy już pewne wydatki. Zrobiliśmy projekt, kupimy 
płytę rynku. W przyszłym roku chcielibyśmy zrobić płytę granitową. Za 3 tygodnie zamkniemy 
przestrzeń pomiędzy Sukiennicami, a płytą rynku. 
Radny  Józef  Chrzęstek poruszył  temat  przebudowy  słupów  linii  energetycznej.  U  nich 
przebudowa trwała 12 lat.
Radny  Robert  Bastrzyk powiedział,  że  swego  czasu  miał  telefon  od  pewnej  Pani 
z  ul.  Powstańców  Śląskich  w  Przystajni  odnośnie  właściciela,  który  nie  kosi  swojej  działki. 
Dzielnicowy  pouczył  tego  właściciela,  że  powinien  utrzymywać  posesję  w  czystości,  jednak 
powiedział tej Pani, że musi być jakaś podstawa prawna, żeby mógł interweniować kolejny raz. 
Czy my możemy wprowadzić do naszego regulaminu taki zapis odnośnie koszenia posesji. 
Wójt odpowiedział, że są to bardzo trudne sprawy do wyegzekwowania. 
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Radca  Prawny powiedział,  że  nie  możemy  wprowadzić  do  regulaminu  takiego  zapisu,  że 
mieszkaniec ma 2 razy do roku obkosić posesję lub odchwaścić. Taki obowiązek wynika z ustawy. 
Rada Gminy nie może tego wprowadzić. 
Mieszkanka  Gminy  Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała  o  jakość  wody.  Gdzie  badania  są 
robione i zamieszczane. 
Wójt  odpowiedział, że wyniki badań wody są publikowane na zielonej stronie Gminy Przystajń, 
w zakładce Zaopatrzenie w wodę. Odnośnie tego słupa na Kostrzynie napiszemy pismo do PZD 
w Kłobucku.  Co do tego  pisma odnośnie  bramy w OSP Wrzosy-Brzeziny to  będziemy o  tym 
rozmawiali  w  październiku  2017  r.,  jak  będziemy  wiedzieli  jaką  mamy  sytuację  finansową 
w dziale ochrona przeciwpożarowa. Co do frezu to są pewne plany odnośnie drogi powiatowej 
w Kamińsku i w Wilczej Górze. Z Panem Kieratem umówiliśmy się, że  będziemy robili drogę do 
Pani Jolanty Paprotnej. Zapytał co ma zrobić z tym frezem.
Radny Zenon Piśniak zaproponował frez zawieźć na Michalinów. 
Radny Zbigniew Marczak zapytał czy swój fundusz sołecki na 2018 rok mogliby przeznaczyć na 
tę drogę powiatową. 
Wójt odpowiedział, że nie można. 
Radny Edward Chamela zapytał czy ten 1,7 km byłby drogą z zawałowaniem i skropieniem. 
Wójt odpowiedział, że tylko z zawałowaniem. Taką drogę trzeba skropić, więc nie wie czy to jest  
sens, ponieważ to skropienie daje dodatkowy koszt 120 000,00 zł. 
Radny Zenon Piśniak stwierdził, że frez się nie nadaje na tę drogę. Bez podbudowy dróg się nie 
robi. 
Radna Zdzisława Kulej stwierdziła, żeby zrobić tę drogę do krzyża. 
Radny  Zbigniew  Marczak  poprosił  o  przegłosowanie  tego  czy  robimy te  drogi,  czy  ich  nie 
robimy. Im lasy państwowe przekazały kamień na tę drogę. 
Wójt powiedział,  że  na Wilczą Górę potrzeba 50 000,00 zł.  Połowa wyniosłaby 25 000,00 zł. 
Przewodnicząca zapytała kto jest za tym, żeby szukać pieniędzy na zrobienie tej  drogi na Wilczej 
Górze. 
Stanowisko Rady Gminy Przystajń w tej sprawie było pozytywne. 
Przewodnicząca powiedziała, że jeśli chodzi o drogę w Kamińsku to przy zmniejszonym zakresie 
na Kamińsku również jest przychylność Rady Gminy Przystajń.
Wójt powiedział, że na taką drogę nikt nie da gwarancji. 
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz zapytała  dlaczego  Pan  Wójt  nie  był  na 
Dożynkach na Dąbrowie. 
Wójt odpowiedział, że nie miał już możliwości przyjechania na Dąbrowę. 
Przewodnicząca zapytała  skąd się wzięła  ta  kwota 30 000,00 zł  na ten konkurs dot. realizacji 
projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy 
Przystajń. 
Skarbnik odpowiedziała,  że to  30 000,00 zł  zostało przeznaczone na kulturę podczas  podjęcia 
uchwały budżetowej. 

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

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                       
                                                                                             mgr Henryka Kapuścik
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