
PROTOKÓŁ Nr XXXII.2017

z XXXII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 
27 września 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 14.00 – 17.35

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
- 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. Informacja Komendanta Policji na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy 

Przystajń za rok 2016.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2017 r. 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Przystajni w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

im. Marii Konopnickiej w Przystajni (Kierownik Referatu Oświaty),
2)  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową 
im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim (Kierownik Referatu Oświaty),

3) wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  lokalowej  wraz  ze  sprzedażą  udziału 
w nieruchomości wspólnej  w m. Podłęże Szlacheckie (Inspektor M. Drynda),

4) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 
w Gminie Przystajń – zadanie 1” (Skarbnik Gminy),

5) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok (Skarbnik Gminy),
6) zmiany  Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024 (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.  W  szczególności  zaproszonych  gości,  Komendanta 
Komisariatu Policji w Krzepicach Roberta Wróbla i Dzielnicowego Damiana Słomiana. 
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A d 2
Przewodnicząca  Rady  Gminy stwierdziła  prawomocność  obrad  –  na  sali  obecnych  było 
15 Radnych.

A d 3
Przewodnicząca przedstawiła Radnym propozycję porządku obrad.  Zaproponowała przeniesienie 
punktu 8.  Informacji Komendanta Policji  na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie 
gminy Przystajń za rok 2016 jako punkt 5 porządku obrad.  Punkty 5,6,7 zostałyby przesunięte 
o punkt. Zarządziła przegłosowanie porządku obrad po zmianie. 
Porządek obrad po zmianie został ustalony jednogłośnie (15 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 większością głosów (14  Radnych za, 1 Radny wstrzymał się od głosu – 
Radny Remigiusz Wręczycki).

A d 5
Informacja  Komendanta  Policji  na  temat  stanu  bezpieczeństwa  publicznego  na  terenie  gminy 
Przystajń za rok 2016.
Przewodnicząca  jeszcze  raz  powitała  Komendanta  Komisariatu  Policji  w  Krzepicach  Roberta 
Wróbla i Dzielnicowego z terenu Gminy Przystajń Damiana Słomiana. 
Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach Robert Wróbel przedstawił informację na temat 
stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Przystajń za rok 2016. W 2016 r. w powiecie 
kłobuckim przestępstw stwierdzonych było 1137. Jest to najniższy wskaźnik w skali województwa. 
Postępowań wszczętych w Gminie Przystajń było 65.  Postępowań stwierdzonych kryminalnych 
w 2016 r. było 433. Pod względem ogólnej wykrywalności w 2016 r. osiągnięty został wskaźnik 
82 %. W 2016 r. w Gminie Przystajń zostało wszczętych: 7 postępowań w sprawach kradzieży 
cudzej  rzeczy,  5  postępowań  w  sprawie  kradzieży  z  włamaniem,  kradzieży  samochodów  nie 
stwierdzono, postępowań w sprawie rozboju nie stwierdzono. Oceniając zagrożenia przez pryzmat 
kategorii  przestępstw mających największy wpływ na  poczucie  bezpieczeństwa mieszkańców – 
przestępstwa z tzw. siedmiu kategorii (kradzieże, kradzieże z włamaniem, kradzieże samochodów, 
przestępstwa  rozbójnicze,  bójki  i  pobicia,  uszczerbek  na  zdrowiu,  uszkodzenie  ciała)  należy 
stwierdzić,  że  w  2016  r.  odnotowano  220  wszczęć  (28  mniej  niż  w  2015  r.).  Przestępstw 
narkotykowych było 17, z czego 2 na terenie Gminy Przystajń. W 2016 r. wykroczeń zanotowano 
13452, mniej o 1319 niż w 2015 r. Nałożono 9393 mandaty karne, pouczeń było 3163. Czas reakcji 
na interwencję pilną 6 min 7 s, interwencje zwykłe 10 min 48 s. Na terenie powiatu kłobuckiego 
odnotowano łącznie 4492 interwencje Policji, z czego 239 interwencji na terenie Gminy Przystajń. 
W 2016 r. na terenie Gminy Przystajń było 5 wypadków, 23 kolizje, 5 osób zostało rannych, nikt nie 
zginął.  Nietrzeźwych  kierujących  w  2016  r.  było  540,  z  czego  10  z  terenu  Gminy  Przystajń. 
W powiecie kłobuckim za szybkość zatrzymano 38 praw jazdy. Komendant poinformował również, 
że jest taka aplikacja jak „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Zapytał czy są jakieś pytania. 
Radny Waldemar Woźny  przekazał  prośbę  mieszkańców ul.  Szkolnej  w Przystajni,  żeby tam 
policja stanęła z radarem.
Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach Robert Wróbel  odpowiedział, że były już tam 
zgłoszenia na temat nadmiernej prędkości. Są te zgłoszenia nawet zamieszczone na Krajowej Mapie 
Zagrożeń Bezpieczeństwa.  
Radny Jacek Pilarz zapytał o przestępczość internetową, czy występuje w naszym rejonie. 
Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach Robert Wróbel odpowiedział, że nie ma czegoś 
takiego jak przestępczość internetowa. Jest coś takiego jak oszustwa internetowe, nękanie. Były 
odnotowane takie zdarzenia na terenie powiatu kłobuckiego. 
Wójt podziękował Dzielnicowemu za pomoc dot. mieszkańca z terenu Gminy Przystajń, który nie 
chciał uprzątnąć swojej posesji. 
Przewodnicząca podziękowała za przybycie. 
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A d 6
Wójt odczytał  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym  –  stanowiące 
załącznik do protokołu. 
Wójt dodał,  że  jeśli  chodzi  o  budowę kanalizacji  sanitarnej  w Gminie  Przystajń  –  etap  VI  to 
większość  zadania  będzie  zrobiona  do  czerwca  2018  r.  Budowę  przydomowych  oczyszczalni 
ścieków  w  Gminie  Przystajń  planujemy  zrobić  do  końca  czerwca  2018  r.  Od  poniedziałku 
2  października  2017  r.  wkracza  firma  i  będziemy  przebudowywali  sieć  wodociągową  na 
ul. Ogrodowej w Przystajni. Jeśli chodzi o drogę Przystajń ul. Kolejowa – Kuźnica Stara – Pacanów 
to wszystkie konfliktowe sprawy z przepustami zostały rozwiązane. Rynek pomiędzy płytą rynku, 
a  Sukiennicami  zostanie  zamknięty  przy  robieniu  tej  drogi.  Od  7  października  2017  r.  rynek 
w  Przystajni  będzie  zamknięty.  Inwestycja  przebiega  zgodnie  z  harmonogramem.  Jeśli  chodzi 
o drogę powiatową to firmy mają problemy z robotami brukarskimi. My nie jesteśmy inwestorem, 
ponieważ  właścicielem  tej  drogi  jest  powiat.  Uczestniczymy  jednak  w  spotkaniach  jakie  są 
organizowane odnośnie realizacji tej inwestycji. Termin wykonania tej drogi to 30 listopad 2017 r. 
Odbyło  się  już  wiele  zebrań  sołeckich  odnośnie  funduszu sołeckiego na  2018 rok.  Odbyła  się 
również 23 września 2017 r. impreza z okazji 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni, 
której gościem była Marzena Rogalska. 
Radny Waldemar Woźny zapytał o nowe przepusty od początku Kuźnicy Starej w kierunku rynku. 
Czy za te przepusty mieszkańcy płacą.
Wójt odpowiedział,  że  odtwarzane  są  te  przepusty,  które  już  istniały.  Jeżeli  właściciel  chciał 
poszerzyć przepust to musiał dopłacić do tego przepustu firmie wykonującej to zadanie. 
Radny  Edward  Chamela powiedział,  że  ten  mieszkaniec  o  którym  mówił  Radny  Waldemar 
Woźny nie miał ani jednego przepustu, a teraz ma 4. 
Wójt  odpowiedział,  że  nie  tworzy się  czegoś  nieracjonalnego.  Musiałby  zobaczyć  jak  to  było 
w projekcie. 
Radny Jan Sas  stwierdził,  że  powinien być zrobiony 1 przepust,  a nie 4.  Zapytał  ile kosztuje 
zrobienie 1 przepustu.
Wójt odpowiedział, że około 800,00 zł.  
Poproszono Kierownika Referatu Inwestycji o przyjście z projektem na sesję Rady Gminy Przystajń 
i sprawdzenie omawianej sytuacji.       
Kierownik Referatu Inwestycji  przyszła z projektem i po sprawdzeniu powiedziała,  że są tam 
zaprojektowane 4 przepusty. Jeżeli był gdzieś przepust to projektant go odtworzył. Projektant musi 
się trzymać stanu istniejącego. Projektował stan faktyczny.
Radny Waldemar Woźny stwierdził, że w zeszłym roku nie było tam przepustów. 
Przewodnicząca stwierdziła, że ten rów u tego Pana był zarośnięty. 
Radny Józef Chrzęstek zapytał czy na tej drodze powiatowej w Borze Zajacińskim będą zrobione 
te zjazdy o których rozmawiali.
Wójt odpowiedział, że będą zrobione. 
Radny Zenon Piśniak powiedział, że naprzeciwko DOMI stoi słupek w środku chodnika. Trzeba 
coś z nim zrobić. 
Wójt odpowiedział, że zgłaszaliśmy już tę sprawę, ale dowiedzieliśmy się, że ten słupek musi tak 
zostać jak jest. 
Radny Jacek Pilarz zapytał o chodnik na Kostrzynie, czy coś wiadomo na temat rozpoczęcia jego 
realizacji. Zapytał również o Zarządzenie  Nr 81/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 19 września 
2017 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.
Wójt odpowiedział, że firma ma ten chodnik na Kostrzynie wykonać do końca października 2017 r. 
Jeśli chodzi o to zarządzenie to jest to takie zarządzenie, które mówi o tym, że Wójtowi delegacje 
i urlop może udzielać Sekretarz, a w razie jego nieobecności Skarbnik.
Radny Zbigniew Kmieć zapytał jakie ulice w Przystajni będą robione jeśli chodzi o kanalizację. 
Wójt odpowiedział, że ul. Polna, Słoneczna i Targowa w Przystajni. 
Radny Zbigniew Marczak powiedział, że na Wilczej Górze jest super droga, ale na Siekierowiźnie 
jest  porażka.  Nie  jest  to  wina  firmy,  która  ją  wykonała,  tylko  materiału.  Nie  wie  jak  jest  na 
Mrówczaku. 
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Wójt  powiedział,  że  jeśli  chodzi  o  drogi  to  ludzie  są  strasznie  roszczeniowi.  Ciągle  są  jakieś 
problemy, np. na Kuźnicy Starej jeden mieszkaniec nie chce chodnika przy swojej posesji. 
Radny Edward Chamela stwierdził, że przez Brzeziny droga jest przecinana co 80 m i nie ma 
problemu. Jak ludzie na Kuźnicy Starej nie chcą chodnika to można go zrobić gdzieś indziej. 
Przewodnicząca powiedziała, że prosi o to, żeby nie uogólniać tego, że mieszkańcy Kuźnicy Starej 
nie chcą chodnika, jest tylko jeden mieszkaniec z którym są problemy.  

A d 7
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił  Przewodniczący Komisji – Radny 
Janusz Leśniak.
Przewodnicząca zapytała czy są jakieś uwagi i zapytania do sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
Brak uwag i zapytań.

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.
Wójt zapytał na podstawie czego są obawy o sprawność przydomowych oczyszczalni ścieków. Te 
przydomowe  oczyszczalnie  ścieków  spełniają  normy  BZT5.  Są  to  biologiczne  oczyszczalnie 
ścieków. My będziemy pionierem jeśli  chodzi  o te  przydomowe oczyszczalnie  ścieków. Jest  to 
dobry produkt. Nie bądźmy na starcie sceptyczni. 
Radny Jan Sas zapytał czemu jest takie małe dofinansowanie do tych przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 
Wójt odpowiedział,  że  nie  moglibyśmy  po  żadne  środki  sięgnąć  jeśli  chodzi  o  przydomowe 
oczyszczalnie  ścieków  gdyby  nie  najnowsza  technologia.  40  %  mamy  dotacji,  60  %  mamy 
pożyczki.
Radny Jan Sas powiedział, że dowiedzieliśmy się, że 10 % ma płacić mieszkaniec.
Wójt powiedział, że my otrzymamy koszty kwalifikowane netto – 40 % dotacji, 60 % pożyczki. Te 
10 % to jest ten VAT, który płaci mieszkaniec.
Skarbnik powiedziała, że VAT w przydomowych oczyszczalniach ścieków ma wynosić 23 %.
Wójt dopowiedział, że koszt mieszkańca może się wahać od 1 400,00 zł do 1 800,00 zł. 
Radny  Remigiusz  Wręczycki powiedział,  że  1 400,00  zł  do  1 800,00  zł  będzie  wkładem 
mieszkańca, a kto zapłaci pozostałą część VATu. Czy będzie to gmina.
Wójt odpowiedział, że będzie to gmina.
Przewodnicząca zapytała  czy te  urządzenia dotyczące  przydomowych oczyszczalni  ścieków są 
prototypami. Żeby nie było tak jak z piecami w szkole w Przystajni. 
Radny Edward Chamela zapytał czy na 1 km kanalizacji trzeba mieć 120 mieszkańców, żeby być 
w melioracji.
Wójt odpowiedział, że tak. 
Radny Edward Chamela stwierdził, że rozważaliśmy na komisji sprawę dot. zrobienia kanalizacji 
w Górkach i Stanach, ale nikt nie zrobi 700 m kanalizacji przez las. Zapytał ile będzie kosztowała 
taka przydomowa oczyszczalnia ścieków - jej działanie, napowietrzanie. Pani Kierownik Referatu 
Inwestycji powiedziała, że 0,50 zł dziennie. To jest niemożliwe, żeby tak było.

A d 8
Przewodnicząca zapytała czy mieszkańcy obecni na sali, mają jakieś zapytania.
Brak zapytań ze strony mieszkańców. 

Radny Janusz Leśniak i Radny Jan Sas zwolnili się. 

A d 9
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2017 r. 
Przewodnicząca przeczytała  Uchwałę  Nr  4200/VII/171/2017  z  dnia  21  września  2017  r. 
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie pozytywnej 
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opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Przystajń informacji o przebiegu wykonania budżetu za 
I  półrocze  2017 r.  Wszyscy Radni  sprawozdanie  otrzymali  i  zapoznali  się  z  nim.  Dochody są 
rytmicznie  realizowane.  Wydatki  są  zaniżone,  ponieważ  inwestycje  nadal  trwają  i  nie  zostały 
jeszcze rozliczone. 
Rada Gminy Przystajń jednogłośnie (13 Radnych za) przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy Przystajń za I półrocze 2017 r.

A d 10
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1.  stwierdzenia  przekształcenia  Zespołu  Szkół  w  Przystajni  w  ośmioletnią  Szkołę  Podstawową 
im. Marii Konopnickiej w Przystajni

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XXXII.273.2017  w sprawie  stwierdzenia 
przekształcenia  Zespołu  Szkół  w  Przystajni  w  ośmioletnią  Szkołę  Podstawową  im.  Marii 
Konopnickiej  w  Przystajni jednogłośnie  (13  Radnych  za)  w  głosowaniu  jawnym  przez 
podniesienie ręki. 

2.  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Publicznej  Szkoły  Podstawowej 
im.  Adama  Mickiewicza  w  Borze  Zajacińskim  w  ośmioletnią  Publiczną  Szkołę  Podstawową 
im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXII.274.2017  w  sprawie  stwierdzenia 
przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  im.  Adama 
Mickiewicza w Borze Zajacińskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Adama 
Mickiewicza w Borze Zajacińskim  jednogłośnie  (13 Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki. 

3.  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  lokalowej  wraz  ze  sprzedażą  udziału 
w nieruchomości wspólnej  w m. Podłęże Szlacheckie

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, zapytała czy wycena tego lokalu była już zrobiona. 
Wójt odpowiedział,  że  wycena  nie  mogła  być  zrobiona,  ponieważ  bez  zgody  Rady  Gminy 
Przystajń  nie  mogliśmy tego  zrobić.  Na  zebraniu  sołeckim mieszkańcy Podłęża  Szlacheckiego 
wyrazili zgodę na sprzedaż tej nieruchomości. 
Radny Zenon Piśniak  powiedział, że mieszkańcy wyrazili zgodę na sprzedaż tej nieruchomości 
w Podłężu Szlacheckim pod warunkiem, że pieniądze ze sprzedaży będą przeznaczone na potrzeby 
sołectwa. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę  Nr XXXII.275.2017 w sprawie  wyrażenia zgody na 
sprzedaż  nieruchomości  lokalowej  wraz  ze  sprzedażą  udziału  w  nieruchomości  wspólnej 
w m. Podłęże Szlacheckie większością głosów (12 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, Z. Marczak, J. Pilarz, Z. Piśniak, W. Woźny, R. Wręczycki.
Wstrzymał się od głosu: E. Chamela.
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4.  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  na  „Budowę  przydomowych  oczyszczalni  ścieków 
w Gminie Przystajń – zadanie 1”

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXII.276.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej  na  „Budowę przydomowych  oczyszczalni  ścieków w Gminie  Przystajń  – 
zadanie 1” jednogłośnie (13 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

5. zmian   w   budżecie   Gminy Przystajń na 2017 rok  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Skarbnik omówiła projekt uchwały. 
Przewodnicząca zapytała ile Pani Skarbnik przyjęła tych przydomowych oczyszczalni ścieków do 
wykonania jeszcze w 2017 r. 
Skarbnik odpowiedziała,  że  przyjęła,  iż  zostanie  wykonanych  28  przydomowych  oczyszczalni 
ścieków. 
Przewodnicząca stwierdziła,  że  z  tego  co  mówi  Pani  Skarbnik  to  wynika,  iż  średni  udział 
mieszkańca jeśli chodzi o przydomowe oczyszczalnie ścieków będzie wynosił około 1 500,00 zł.
Radny Zbigniew Kmieć zapytał czy aż 22 000,00 zł jest potrzebne na kosiarkę do GOKSiR.
Wójt odpowiedział, że co do kosiarki to ona musi mieć minimum 28 KM. Zrobiliśmy zapytanie i ta 
kosiarka będzie mniej kosztowała. Jest to kosiarka wielofunkcyjna. Będzie ona brana z Kukowa.
Radny Zenon Piśniak powiedział, żeby ta kosiarka miała również pług do odgarniania śniegu.
Przewodnicząca powiedziała, że mieszkańcy chcieliby nawet partycypować w kosztach tam gdzie 
są chodniki w Przystajni do odśnieżania na ul. Powstańców Śląskich i ul. Częstochowskiej. 
Wójt odpowiedział, że w tamtym roku wynajęliśmy firmę, która odśnieżyła wszystkie chodniki. 
Radny Waldemar Woźny zapytał czy ta kosiarka będzie miała zespół tnąco-wypinany. 
Wójt  odpowiedział, że nie będzie takiej potrzeby, żeby ta kosiarka to posiadała. Byłby ostrożny 
z wykorzystaniem tej kosiarki. 
Przewodnicząca zapytała za jaki okres są te odsetki od lokat bankowych w kwocie 36 114,95 zł.
Skarbnik odpowiedziała, że od stycznia 2017 r. do września 2017 r. 
Przewodnicząca zapytała dlaczego się zwiększa koszt wykonania tej drogi na Bagnach.
Skarbnik odpowiedziała, że koszt wykonania tej drogi się zwiększył, ponieważ Pan Kałmuk został 
wykluczony z postępowania i umowa będzie zawarta z inną firmą, jeżeli oczywiście Rada Gminy 
Przystajń wyrazi na to zgodę. 
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał na co jest przeznaczone to 3 000,00 zł do GOKSiR.    
Skarbnik odpowiedziała,  że  to  3 000,00  zł  będzie  wykorzystane  przez  GOKSiR podczas  tego 
festynu, który będzie organizowany w grudniu 2017 r. na rynku w Przystajni.  
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXII.277.2017  w  sprawie  zmian 
w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok jednogłośnie (13 Radnych za) w głosowaniu jawnym 
przez podniesienie ręki. 

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

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę Nr XXXII.278.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2017-2024 jednogłośnie  (13  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

6



Ad 11 i Ad 12
Radny Robert Bastrzyk zapytał jak się przedstawia sprawa dot. piecy w szkole w Przystajni.
Przewodnicząca powiedziała, że do piątku 28 września 2017 r. ma być zamontowany pierwszy 
piec.  Do 20 października 2017 r.  umowa ma zostać zrealizowana.  Będzie te piece robiła firma 
„Szymex”. Przeczytała treść zawartej umowy.
Wójt powiedział, że w szkole jest ciepła woda. Jest dodatkowo zamontowana grzałka na bojlerze. 
W Borze Zajacińskim nie ma problemów. Nie ma teraz sygnałów, że coś jest nie tak z solarami.  
Mamy złożony wniosek na fotowoltaikę,  ale  rozstrzygnięcie  tego konkursu ma być w styczniu 
2018 r. 
Radny Robert Bastrzyk zapytał o nabór na solary i fotowoltaikę.
Wójt odpowiedział,  że  nabór  trwa  do  30  marca  2018  r.  Zrobimy  około  200  solarów 
i 150 fotowoltaiki. Do tego czasu będziemy musieli przygotować dokumentację. Problem mamy 
z rynkiem, ponieważ nabór w konkursie dot. rewitalizacji jest do marca 2018 r. Musimy dlatego 
zrobić Program Rewitalizacji. 
Radny Zenon Piśniak zapytał jak przedstawia się temat dot. remontu kapliczek i remizo-świetlic.
Wójt odpowiedział,  że kapliczki będą realizowane w 2018 r. Na remizo-świetlice i plac zabaw 
będziemy składali ponownie wniosek. 
Radny  Robert  Bastrzyk powiedział,  że  będzie  robiona  przebudowa  drogi  w  Przystajni  na 
ul. Kolejowej i w związku z tym co będzie z tymi krawężnikami w rynku w Przystajni.
Wójt odpowiedział, że krawężniki w rynku w Przystajni od strony płyty rynku będą granitowe, a od 
strony sklepów będą zwykłe.
Radny Jacek Pilarz zapytał czy projekt dot. solarów został już zakończony i rozliczony.
Wójt odpowiedział,  że  będziemy musieli  jutro  zapytać  czy zostało  to  zakończone  na  zebraniu 
Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód. Z naszej strony te należne środki 
zostały zapłacone. My zakończyliśmy inwestycje. 
Radny Grzegorz Kierat powiedział, że była interwencja mieszkańca z Ługów-Radeł. Pan ma staw 
i tam go podtapia. 
Wójt odpowiedział, że wie o tym, rozmawiał już o tym. 
Radny Grzegorz Kierat czy tego płota na Ługach-Radłach nie można przestawić.
Wójt odpowiedział, że powiatowi to nie przeszkadza, że tak jest. 
Przewodnicząca zapytała co z tym odśnieżaniem chodników. 
Wójt odpowiedział,  że  zainteresujemy  Pana  Zmorka  i  zapytamy  go  czy  chciałby  odśnieżać 
chodniki na podstawie umowy cywilno-prawnej – jego z mieszkańcami. 
Radny Edward Chamela stwierdził, żeby dać  sobie spokój z odśnieżaniem chodników. Niech 
każdy sam sobie odśnieża. 
Przewodnicząca przeczytała  prośbę  otrzymaną  od  Środowiskowego  Domu  Samopomocy 
w  Sowczycach  dot.  wsparcia  finansowego  w  postaci  dopłaty  do  samochodu  do  przewozu 
podopiecznych w kwocie 5 000,00 zł.
Radni stwierdzili, że 5 000,00 zł to zbyt duża kwota.
Przewodnicząca zaproponowała 3 000,00 zł.
Radny  Edward Chamela zaproponował 2 000,00 zł.
Wójt powiedział, że on jest za tym, żeby dać jakąś kwotę odnośnie tego samochodu. Na następną 
sesję przygotujemy propozycję dotacji.
Przewodnicząca przeczytała pismo złożone przez Radnego Zenona Piśniaka odnośnie zrobienia 
projektu kanalizacji w Podłężu Szlacheckim. 
Wójt powiedział, że taki wniosek dot. zrobienia projektu kanalizacji również wpłynął z Kostrzyny. 
Naturalną inwestycją jest zrobienie tych projektów kanalizacji. Jeśli mielibyśmy racjonalnie zrobić 
kanalizację to zrobilibyśmy w pierwszej kolejności kanalizację na Kostrzynie.
Radny Remigiusz Wręczycki powiedział, że podłączenie Kostrzyny do Krzepic byłoby najbardziej 
realne.  Jak  pojawi  się  jakiś  program to  gdyby był  już  gotowy projekt  to  moglibyśmy szybko 
przygotować wniosek. 98 % mieszkańców Kostrzyny chciałoby, żeby została zrobiona kanalizacja 
na Kostrzynie. 
Wójt powiedział, że projekt kanalizacji można zrobić w 2018 r. Kanalizację natomiast w 2019 r.    
Przewodnicząca zapytała kiedy będzie wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego.
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Wójt odpowiedział, że projekt planu zagospodarowania przestrzennego jest nadal w uzgodnieniach, 
ponieważ 3 instytucje zakwestionowały nam go.  
Przewodnicząca  poruszyła  temat  wpłaty  dla  tych  poszkodowanych  mieszkańców  dla  których 
Radni wpłacali środki. Powiedziała, że zostało zebrane tylko 1 100,00 zł, więc głupio byłoby dać po 
550,00 zł tym poszkodowanym mieszkańcom. Żałowała, że to nie wyszło.

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

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                       
                                                                                             mgr Henryka Kapuścik
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