
PROTOKÓŁ Nr XXXIII.2017

z XXXIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 
13 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 14.00 – 18.30

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. 14.30).  
8. Informacja dyrektora ZOZ w Kłobucku na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie 

Gminy Przystajń. 
9. Informacja Komendanta PSP i Komendanta OSP na temat stanu ochrony przeciwpożarowej na 

terenie Gminy Przystajń za rok 2016. 
10. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany Uchwały Nr XXXII.273.2017  Rady Gminy Przystajń z dnia 27  września 2017  r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Przystajni w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Marii Konopnickiej w Przystajni (Kierownik Referatu Oświaty),
2) zmiany Uchwały Nr XXXII.274.2017  Rady Gminy Przystajń z dnia 27  września 2017  r. 
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 (Kierownik Referatu Oświaty),
3) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Inspektor 
A. Kierat),
4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Inspektor R. Kośny),
5) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości –  działki nr ewid.  71/7 
w m. Ługi-Radły (Inspektor M. Drynda), 
6) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 71/2, 90/1, 90/2, 
90/10 oraz 90/15 w m. Ługi-Radły (Inspektor M. Drynda), 
7) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 70/3, 70/7, 89/1, 
89/3 oraz 89/10 w m. Ługi-Radły (Inspektor M. Drynda),
8) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok (Skarbnik Gminy),
9) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024 (Skarbnik 
Gminy).

12. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania Radnych.
13. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie sesji.
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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 
12  Radnych.  Brak Radnej Zdzisławy Kulej,  Radnego Zenona Piśniaka i Radnego Remigiusza 
Wręczyckiego. 

A d 3
Przewodnicząca przedstawiła Radnym propozycję porządku obrad.  Poprosiła w imieniu Wójta 
o wprowadzenie do porządku obrad 2  projektów uchwał:  w sprawie uchwalenia Programu 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2018 r. i w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego. 
Projekt  uchwały w sprawie  uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018  r.  byłby 
w punkcie  11  podpunktem 8,  a  projekt  uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej  dla 
Powiatu  Oleskiego  byłby  w  punkcie  11  podpunktem  9.  Obecne  podpunkty  8  i  9  zostałyby 
przesunięte  o  2  podpunkty  stając  się  podpunktami  10  i  11.  Poprosiła  również  o  przesunięcie 
informacji dyrektora ZOZ w Kłobucku na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy 
Przystajń z punktu 8 na punkt 5. 
Porządek obrad po zmianach ustalono jednogłośnie – 12 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 (12 Radnych za).

A d 5
Przewodnicząca powitała Zastępcę Dyrektora ds.  Lecznictwa Panią  Sylwię Miland. Poprosiła 
o przedstawienie informacji na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Przystajń. 
Zastępca Dyrektora ZOZ ds. Lecznictwa Sylwia Miland zabierając głos poinformowała, że od 
1 sierpnia 2017 r. jest Zastępcą Dyrektora ZOZ ds. Lecznictwa. Wygrała konkurs i jeżeli się nic nie  
zmieni to przez 6 lat będzie pełniła tę funkcję. Na terenie Gminy Przystajń funkcjonują dwa ośrodki 
zdrowia. Planuje się w 2018 r. wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku 
Zdrowia w Przystajni. Szacowany koszt wykonania takiego podjazdu to kwota około 100 000,00 zł. 
W  ostatnim  okresie  w  ośrodkach  zdrowia  na  terenie  Gminy  Przystajń  wykonano 
termomodernizację.  Dodatkowo w Wiejskim Ośrodku  Zdrowia  w Ługach-Radłach  wymieniono 
piec centralnego ogrzewania. W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Przystajni pracują Pani Urszula 
Kilan i  Pan Mariusz Dragan,  a w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Ługach-Radłach pracuje Pani 
Magdalena Mach.   
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała jakie Pani Dyrektor ma kompetencje, 
żeby pełnić tę funkcję. 
Zastępca  Dyrektora  ZOZ  ds.  Lecznictwa  Sylwia  Miland odpowiedziała,  że  jest  lekarzem 
z wieloletnim stażem, ma specjalizację z pediatrii i kardiologii dziecięcej. Była wiele lat lekarzem 
w Gminnym Ośrodku Zdrowia  w Wąsoszu.  Poinformowała  również  Radnych,  że  największym 
problemem w ZOZ Kłobuck jest brak lekarzy.
Dotarł Radny Remigiusz Wręczycki.
Radny Jan Sas zapytał czy  w przypadku  braku  lekarza  w powszechny dzień  roboczy można 
skorzystać z porady ambulatoryjnej w szpitalu. 
Zastępca  Dyrektora  ZOZ  ds.  Lecznictwa  Sylwia  Miland odpowiedziała,  że  poradnie 
ambulatoryjne w szpitalu w Krzepicach i w Kłobucku na pewno nie odmówią przyjęcia pacjenta 
w nagłych przypadkach. 
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Radny Jan Sas poruszył temat dotyczący kolejek u specjalistów.  Czy nie można na to jakoś 
wpłynąć, żeby pacjent nie musiał czekać 5 godzin w kolejce.
Zastępca Dyrektora ZOZ ds. Lecznictwa Sylwia Miland odpowiedziała, że ZOZ nie ma wpływu 
na specjalistów. Specjaliści nie są w ich kompetencjach. Dziś żeby przyjechać na sesję musiała 
odwołać wizytę 22 pacjentów, żeby uszanować Radę Gminy Przystajń. 
Dotarł Radny Zenon Piśniak.
Wójt zapytał czy w kontekście sygnalizowanych przez Panią braków kadrowych obecna struktura 
ZOZ  Kłobuck  jest  pozytywem  czy  negatywem.  Jaka  jest  Pani  ocena  audytu,  który  został 
przeprowadzony w ZOZ Kłobuck w 2016 r.
Zastępca  Dyrektora  ZOZ  ds.  Lecznictwa  Sylwia  Miland odpowiedziała,  że  z  audytem  się 
zapoznała. Audyt sugerował m.in. likwidację małych ośrodków zdrowia, co pewnie w przypadku 
naszego powiatu byłoby negatywnie odebrane.  Wykonany audyt jest  przedmiotem szczegółowej 
analizy  przez  Dyrekcję  ZOZ.  Struktura  ZOZ pozwala  przesuwać  lekarzy  pomiędzy  ośrodkami 
zdrowia. Podejmowane są starania o możliwość specjalizowania lekarzy rodzinnych oraz przyjęcia 
rezydentów, ale niestety nie chcą do nas przyjść. 
Radny Janusz Leśniak stwierdził, że istnieje ładny parking przy ośrodku zdrowia w Przystajni 
oraz zapytał czy nie byłoby możliwości wykonania wejścia do ośrodka zdrowia od strony parkingu. 
Zastępca Dyrektora ZOZ ds. Lecznictwa Sylwia Miland odpowiedziała, że w chwili wykonania 
podjazdu ta sugestia będzie wzięta pod uwagę.
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz stwierdziła, że zna audyt i jedną z ważnych 
kwestii  jest  problem rejestracji  chorych  w ośrodkach  zdrowia.  Proponuje  rozważyć  możliwość 
rejestracji telefonicznej.
Przewodnicząca  stwierdziła,  że  było  takie  zarządzenie  Dyrektora  ZOZ w lipcu  2017  r.,  które 
mówiło o tym, że jak ktoś nie był zadeklarowanym pacjentem w ośrodku zdrowia w Przystajni to  
nie mógł być przyjęty. Jeżeli chciał zostać przyjęty to musiał zapłacić 50,00 zł. 
Zastępca Dyrektora ZOZ ds. Lecznictwa Sylwia Miland odpowiedziała, że nic jej nie wiadomo 
na  ten  temat,  nie  zna  takiego  zarządzenia,  sprawdzi  to.  Stwierdziła,  że  jeżeli  ktoś  potrzebuje 
pomocy, a nie jest zadeklarowany w danym ośrodku zdrowia to będzie przyjęty przez lekarza.  
Stowarzyszenie  Inicjatyw  Społecznych  Semper  Veritas  w  Krzepicach  Marek  Kajkowski 
powiedział,  że  jeśli  chodzi  o  audyt  to  z  tym  audytem  nic  nie  zostało  zrobione.  Pan  Starosta 
Biernacki  stwierdził,  że  likwidacja  ośrodków  zdrowia  nikomu  by  się  nie  spodobała  i  jest 
nieracjonalna.
Zastępca Dyrektora ZOZ ds. Lecznictwa Sylwia Miland nie chciała szczegółowo odnosić się do 
zapisów audytu, ponieważ uważa, że została zaproszona na sesję Rady Gminy Przystajń po to, żeby 
omówić temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Przystajń. 
Wójt zabierając  głos  stwierdził,  że  nie  jest  to  odpowiedni  moment  i  czas,  aby na  tym forum 
szczegółowo poruszać temat audytu ZOZ Kłobuck.
Przewodnicząca podziękowała za przybycie.

A d 6
Wójt odczytał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym –  stanowiące 
załącznik do protokołu. 
Wójt dopowiedział,  że do dnia dzisiejszego przetargu nie rozstrzygnęliśmy jeśli chodzi o budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków.  Chcemy,  żeby to był dobry wybór jeśli chodzi o  te 
przydomowe oczyszczalnie ścieków,  więc planujemy jeszcze wybrać się do Gminy  Miejsko-
Wiejskiej Uniejów w której to firma wykonywała inwestycje. Tam firma zainstalowała 120 takich 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Do końca tygodnia mamy zamiar rozstrzygnąć ten przetarg. 
Jeśli chodzi o odśnieżanie to nie planujemy zmian. W tym roku wszystkie firmy złożyły oferty na 
odśnieżanie po 120,00 zł za 1 godz. Jest 6 zadań i 6 firm złożyło oferty. Do 31 grudnia 2017 r. firma 
wybrana w wyniku zapytania ofertowego przygotuje nam Lokalny Program Rewitalizacji dla 
Gminy Przystajń. Trwają inwestycje przy drodze gminnej Przystajń ul. Kolejowa – Kuźnica Stara – 
Pacanów. Pod koniec tygodnia będzie wykonana druga warstwa asfaltu. Zagrożenia jeśli chodzi o tę 
drogę nie ma. Jeśli chodzi o drogę powiatową to nie ma jakichś konkretnych informacji odnośnie 
jej realizacji. 
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Radny Józef Chrzętek powiedział,  że na Borze Zajacińskim trzeba przebudować przepust, 
ponieważ on nigdy nie będzie drożny. 
Wójt odpowiedział, że jutro będzie rozmawiał w tym temacie. 
Sołtys Sołectwa Przystajń Dariusz Kulej powiedział, że jeden z rolników przy drodze na Bagnach 
nie ma zrobionego przepustu. 
Wójt odpowiedział, że droga jest w trakcie realizacji. 
Przewodnicząca powiedziała,  że była wspaniała uroczystość w GOKSiR w Przystajni w dniu 
11 listopada 2017 r. Żałowała, że Radni nie dopisali.     
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz zapytała  o  przycinki  drzew  w  Gminie 
Przystajń, które miały być zrobione jesienią 2017 r.
Wójt odpowiedział, że taka przycinka będzie miała jeszcze miejsce. 
Radny Janusz Leśniak zapytał czy na ul. Szkolnej w Przystajni będzie możliwość doprowadzenia 
studzienek kanalizacyjnych do tych działek gdzie nie ma budynków. 
Wójt odpowiedział, że jest to możliwe, ale nikt się nie zgłosił. Byłby to koszt niekwalifikowany. 
Nie robimy przykanalików gdzie nikt nie mieszka, ponieważ musimy osiągnąć efekt ekologiczny. 
Radny Janusz Leśniak zapytał jaki byłby to koszt dla mieszkańca.
Wójt  odpowiedział, że nie wie. Poprosił o zgłoszenie się do Pani Jolanty Mann-Matuszczyk lub 
Pani Agnieszki Zabawy.  

A d 7
Ze względu na przybycie Komendanta Gminnego Pana Mariusza Kozińskiego na wniosek 
Przewodniczącej „Informacja na temat stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy 
Przystajń za rok 2016” została przesunięta w ramach punktu: „Sprawozdanie z działalności Komisji 
Rady w okresie międzysesyjnym” przez aklamacje.
Przewodnicząca powitała Komendanta Gminnego Pana Mariusza Kozińskiego.  Powiedziała,  że 
Komendant PSP dzwonił i informował,  że niestety go nie będzie.  Poprosiła o przedstawienie 
informacji.  
Komendant Gminny Mariusz Koziński powiedział,  że ochrona przeciwpożarowa jest zadaniem 
statutowym gminy i ochronę przeciwpożarową staramy się utrzymać na odpowiednim poziomie. Na 
terenie Gminy Przystajń działa 10  jednostek OSP.  W straży  jest  26  kobiet i 283  mężczyzn. 
155 członków jest czynnych, posiadających uprawnienia do brania udziału w akcjach ratowniczo-
gaśniczych.  Jedna z jednostek na terenie Gminy Przystajń –  OSP w Dąbrowie ma kryzys. 
3  jednostki są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego –  OSP w Górkach-
Stanach,  OSP w Przystajni,  OSP Wrzosy-Brzeziny.  Mamy 2  samochody ciężkie,  8  średnich 
i 2  lekkie.  W  2016  r.  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Kłobucku 
przeprowadziła 3 szkolenia.  W dalszym ciągu staramy się uzupełnić braki szkoleniowe, ponieważ 
strażak bez przeszkolenia nie może brać udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.  Sprzęt na 
bieżąco jest konserwowany. Jest to dość droga sprawa, ale na tym nie można oszczędzać. Zgłaszane 
potrzeby są w miarę możliwości realizowane. 12,00  zł za 1  godzinę jest płatny udział w akcji 
ratowniczo-gaśniczej, 6,00 zł za 1 godzinę jest płatny udział w szkoleniu ratowniczym. W 2016 r. 
były 83 zdarzenia w których uczestniczyli strażacy z terenu Gminy Przystajń.  Podczas tych akcji 
żaden ze strażaków nie uległ wypadkowi. (Komendant przedstawił jakie akcje były w 2016 r.) Na 
początku 2016  r.  zostały wybrane nowe władze w jednostkach OSP.  Bierzemy również udział 
w konkursach o tematyce dot. ochrony przeciwpożarowej. Komendant podziękował za to, że Rada 
Gminy Przystajń dostrzega zagrożenia związane z ochroną przeciwpożarową.  Zgłosił również,  że 
ostatnio OSP w Przystajni dostało zadanie z Gminy Panki.  Udział naszych strażaków wynosił 
19 godzin. Prosił KPPSP w Kłobucku o to, żeby zwolnić naszą jednostkę z udziału w akcji, ale ta 
prośba nie została zrealizowana.  Dzieje się tak dlatego,  że Gmina Panki ma problemy 
z kierowcami. 
Przewodnicząca zapytała czy są jakieś pytania.
Radny Jan Sas zapytał czy jednostka OSP mogłaby wykonać obcinanie gałęzi drzew. 
Komendant Gminny Mariusz Koziński odpowiedział,  że jeżeli jest potrzeba obcięcia gałęzi ze 
względu na stwarzające niebezpieczeństwo i jeżeli Wójt Gminy Przystajń wyrazi na to zgodę to 
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może to jednostka OSP wykonać. Byłoby to traktowane jako zdarzenie gospodarcze, które również 
należy zgłosić do KPPSP w Kłobucku. 
Radny Janusz Leśniak zapytał czy będą kupowane jakieś nowe sprzęty, samochody.
Komendant Gminny Mariusz Koziński odpowiedział,  że potrzeby każdego roku są.  Sprzęt 
samochodowy mamy 30,  40-letni.  Jeśli byłby to nowy samochód to koszt tego samochodu to 
800 000,00 zł.  Byłby za tym,  żeby samochód został zakupiony nowy.  Jeżeli nie wymienimy tych 
samochodów to za parę lat nie będziemy mieli czym jeździć. 
Przewodnicząca podziękowała za przybycie.
Wójt powiedział,  że jesteśmy przy konstrukcji budżetu i do 15  listopada 2017  r.  organ 
wykonawczy, czyli Wójt musi przedłożyć budżet Radzie Gminy Przystajń i chciałby wiedzieć jakie 
jest zdanie Rady Gminy Przystajń w tym temacie.  W budżecie zaplanowaliśmy 200 000,00 zł na 
zakup samochodów.  Trzy jednostki OSP wymagają zakupu samochodów –  Wilcza Góra, 
Ługi-Radły i Antonów-Kuźnica Nowa. Na dziś nie spinamy budżetu na 2018 rok. Będzie potrzeba 
wzięcia kredytu na kwotę 2 mln zł.    

A d 8
Przewodnicząca zapytała czy mieszkańcy obecni na sali, mają jakieś zapytania.
Stowarzyszenie  Inicjatyw  Społecznych  Semper  Veritas  w  Krzepicach  Marek  Kajkowski 
powiedział,  że chce nam powiedzieć o 3  sprawach.  Jedna z nich dot.  uchwały w sprawie zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń podjętej 
29  maja 2017  r.  Chciał zwrócić uwagę na jeden z zapisów dot.  możliwości lokowania na terenie 
Gminy Przystajń obiektów związanych z elektrycznością. Jeżeli na terenie Gminy Przystajń miałby 
powstać obiekt dot.  fotowoltaiki to nie uchroni nas to od tego,  żeby na terenie naszej gminy nie 
mogły powstać inne obiekty powyżej 100 kW, takie jak wiatraki, jak również biogazownie. Energia, 
którą produkuje OZE jest droższa od tej, którą posiadamy. 4 września 2017 r. Wójt wydał decyzje 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Zapytał czy ta decyzja dotyczy trzody chlewnej czy bydła. 
Wójt odpowiedział, że jednego i drugiego. 
Stowarzyszenie  Inicjatyw  Społecznych  Semper  Veritas  w  Krzepicach  Marek  Kajkowski 
odpowiedział, że podejmowanie takich decyzji jest lekkomyślnością. 
Wójt odpowiedział,  że on się nie zgadza z takim stwierdzeniem, że ta decyzja była lekkomyślna. 
Była to w pełni przemyślana decyzja. W związku z tą planowaną inwestycją był wykonany raport 
o oddziaływaniu na środowisko.  

A d 9
Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu,  Rolnictwa i Infrastruktury przedstawił 
Wiceprzewodniczący Komisji – Radny Waldemar Woźny.
Przewodnicząca zapytała czy są jakieś uwagi i zapytania do sprawozdania Komisji Budżetu, 
Rolnictwa i Infrastruktury.
Radny Zenon Piśniak zapytał czy EURO 4  też będzie miało mniejszy podatek od środków 
transportowych.
Radny Waldemar Woźny odpowiedział,  że podatek będzie mniejszy dla samochodów powyżej 
EURO 4. Zapytał o mostki na Bagnach. Dlaczego tam nie ma jednego zjazdu. 
Projektant Andrzej Przybylski powiedział,  że on nie kojarzy takiej sytuacji na Bagnach, że tam 
w jakimś miejscu nie ma zjazdu. 
Sołtys Sołectwa Przystajń Dariusz Kulej powiedział,  że przy kopaniu rowu okazało się,  że rów 
był niedrożny, tam jednak były połamane rury, więc zjazd był. 
Projektant Andrzej Przybylski powiedział, że jeżeli chodzi tylko o jedną działkę nr 51 to jest to 
do zrobienia. 
Radny Edward Chamela zapytał gdzie się stracił chodnik na Brzezinach. 
Projektant Andrzej Przybylski odpowiedział,  że lokalizacja chodników była ustalona przez 
zamawiającego. On sam sobie tego nie ustalał. 
Radny Edward Chamela stwierdził,  że chodnika w najgorszym punkcie drogi nie ma.  Miało to 
być zrobione. Zapyta o ten temat powiat. 
Projektant Andrzej Przybylski odpowiedział, żeby tak zrobić. 
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Radny Jan Sas i Radny Edward Chamela uważają, że rów w kierunku Brzezin nie był potrzebny. 
Radny Edward Chamela dodatkowo powiedział, że jedna droga w lewo na Brzezinach ma zjazd 
4 m. 
Projektant Andrzej Przybylski odpowiedział, że tak miało to być zrobione. 
Radny Edward Chamela stwierdził,  że przy projektowaniu tej drogi trzeba było rozmawiać 
z sołtysami. 
Radny Jan Sas stwierdził,  że Pan projektant próbuje ludzi uszczęśliwiać na papierze.  Tak samo 
było na skrzyżowaniu w Kuźnicy Starej. 
Projektant Andrzej Przybylski powiedział,  że jeśli chodzi o dofinansowanie to chodniki muszę 
mieć szerokość 2 m, a jednia musi trzymać jedną szerokość. Wszędzie jezdnia ma 5,5 m szerokości 
i nie można tego zmienić. 
Wójt powiedział,  że te pretensje dot.  drogi powiatowej trzeba kierować do powiatu,  a nie do 
projektanta.  Dla wykonawcy partnerem jest powiat i to z nim trzeba rozmawiać.  Jeśli chodzi 
o drogę gminną to on jest zadowolony. Wszystkie sporne kwestie zostały rozwiązane.   
Przewodnicząca powiedziała, że jeśli chodzi o te sporne mostki na Kuźnicy Starej to gmina ustaliła 
ich ilość.  Jeśli chodzi o pobocze to jest ono 40  cm.  Na pierwszej warstwie asfaltu robią się już 
dziury, sypie się ona. 
Projektant Andrzej Przybylski odpowiedział,  że pobocze będzie wynosiło 1  m.  Będzie ono 
skropione.  Jeśli chodzi o te dziury to zjawisko jest naturalne.  Tę sytuację rozumie i tak się dzieje 
z pierwszą warstwą. Żeby tak się nie robiło to trzeba szybko położyć drugą warstwę asfaltu. 
Przewodnicząca powiedziała, że na Pacanowie zawsze droga była dziurawa, zapytała czy tam będą 
rowy robione.
Projektant Andrzej Przybylski odpowiedział,  że tam rowy nie będą zmieniane,  zostaną jedynie 
wyczyszczone. 
Przewodnicząca zapytała czy tych rur nie można zabrać z rynku w Kuźnicy Starej. 
Projektant Andrzej Przybylski odpowiedział,  że pewne rzeczy musimy zaakceptować dla dobra 
sprawy.  Zwróci jednak na to uwagę.  Jeśli coś zostanie na tym rynku naruszone to zostanie to 
poprawione. Teraz skupiliśmy się na warunkach bitumicznych. 
Wójt stwierdził, że inwestycja jest bardzo trudna. Termin rozpoczęcia prac przez to odwołanie nam 
się wydłużył. Wszystkich nas denerwuje to, że jest taki nieład. Jest to droga zamieszkała, więc było 
to ogromne utrudnienie.  Była olbrzymia trudność z logistyką.  Jeżeli chodzi o Pana Piśniaka to 
musieliśmy dojść do konsensusu, żeby nie zatrzymać tej budowy. Dziwi się Pani Przewodniczącej, 
że ona tak to odbiera. 
Przewodnicząca powiedziała, że ona przekazuje to co mówią mieszkańcy. 
Projektant Andrzej Przybylski powiedział,  że w przeciągu dwóch tygodni powinien być już 
zrobiony w większości porządek.  Pan Piśniak ma zrobiony 1  dodatkowy zjazd.  Sprawa dróg 
powiatowych dot. rozjazdów dopiero teraz do niego dotarła. 
Radny Edward Chamela powiedział,  że jutro ma być robiona masa,  a dziś był kładziony 
krawężnik.   
Projektant Andrzej Przybylski odpowiedział, że zbyt szybko będzie robiona masa skoro dziś był 
robiony krawężnik. On powinien stężeć. 
Radny Robert Bastrzyk zapytał czy coś zostanie zrobione z tym znakiem obok DOMI.
Projektant Andrzej Przybylski odpowiedział,  że w projekcie jest zaplanowana wymiana tego 
znaku na znak z wysięgnikiem.
Wójt dopowiedział, że został ten znak zamówiony. 
Radny Janusz Leśniak zapytał dlaczego są takie głębokie rowy na drodze gminnej.
Projektant Andrzej Przybylski odpowiedział,  że głębokość rowów wynika z warunków 
terenowych. 
Radny Janusz Leśniak powiedział,  że grono mieszkańców wspiera tę inwestycję i stara się 
pomagać.  
Radny Jacek Pilarz dopowiedział,  że wykonawca na ul.  Kolejowej w Przystajni chodził po 
domach i informował o tym, że nie będzie przejazdu. 
Radny Janusz Leśniak zwolnił się. 
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Projektant Andrzej Przybylski powiedział,  że jest grono małych mankamentów,  które są do 
zrobienia i na pewno zostanie to zrobione.  Teraz jednak chcemy wykonać warstwę asfaltową, 
wykorzystać warunki pogodowe. 
Radny Grzegorz Kierat powiedział, że jest problem rowu zrobionego na drodze powiatowej. 
Projektant Andrzej Przybylski odpowiedział, że był to błąd wykonawcy. Zostanie to naprawione. 
O całej sprawie dowiedział się od gminy.  Może warto wrócić do rozmowy z wykonawcą w tym 
temacie. 
Radny Grzegorz Kierat stwierdził,  że cała woda z Ługów-Radeł będzie płynęła w kierunku 
remizy w Ługach-Radłach. 
Projektant Andrzej Przybylski odpowiedział, że ta sprawa była analizowana z powiatem i jest ona 
otwarta. 
Radny Grzegorz Kierat powiedział,  że miał dwa przepusty,  a teraz ma jeden przepust.  Są takie 
działki, że jeden właściciel ma cztery przepusty. 
Projektant Andrzej Przybylski odpowiedział,  że jak ktoś ma dwadzieścia przepustów to trzeba 
zrobić dwadzieścia nowych przepustów. 
Radny Edward Chamela zapytał czym się różni drenaż francuski od położenia rur i zasypania ich.
Projektant Andrzej Przybylski odpowiedział,  że drenaż francuski powoduje łapanie wszystkich 
wód. Cenowo taki drenaż jest tańszy, a rury są droższe.  
Radny Robert Bastrzyk zapytał czy jest dopuszczalne kładzenie nawierzchni jak pada deszcz. 
Projektant Andrzej Przybylski odpowiedział, że nie jest dopuszczalne. 
Mieszkanka Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz zapytała  kto  sprawuje  nadzór  nad  jakością 
materiałów. 
Projektant Andrzej Przybylski odpowiedział,  że inspektor  nadzoru  ma  nad  tym  czuwać. 
Wszystkie  wnioski  dot.  drogi  powiatowej  trzeba  kierować  do  Powiatowego  Zarządu  Dróg 
w Kłobucku. 
Radny Jan Sas  zapytał czy w momencie projektowania projekt jest konsultowany z sołtysami, 
radnymi i mieszkańcami.
Projektant Andrzej Przybylski odpowiedział,  że bardzo rzadko jest to z tymi osobami 
konsultowane. 
Radny Edward Chamela powiedział, że my płacimy 51 % wartości inwestycji, więc powinniśmy 
mieć pełny wgląd do tego. 
Przewodnicząca podziękowała Panu Andrzejowi Przybylskiemu za przybycie.

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 Waldemar Woźny zapytał kiedy planowany jest do zrobienia odbiór kotłów w Szkole 
Podstawowej w Przystajni.
Wójt odpowiedział, że odbiór został już zrobiony. 
W związku z dalszym brakiem uwag i zapytań przeszliśmy do punktu kolejnego.

A d 10
Przewodnicząca przedstawiła informację w sprawie oświadczeń majątkowych radnych 
i pracowników samorządowych.  U 4  Radnych w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono 
rozbieżności/nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych złożonych wg stanu na dzień 
31 grudzień 2016 r. Radni zostali wezwani do złożenia wyjaśnień i kto z Radnych jeszcze tego nie 
zrobił to prosi o zrobienie tego w jak najszybszym terminie. Żeby Radnym nie było przykro to ona 
również miała w tym roku oświadczenie majątkowe do poprawy.  

A d 11
Przystąpiono     do     rozpatrzenia     projektów     uchwał     w     sprawie  :  

Radny Edward Chamela i Radny Waldemar Woźny wyszli. 
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1.  zmiany     Uchwały     Nr     XXXII  .273.2017    Rady     Gminy     Przystajń     z     dnia   27    września   2017    r  .   
w     sprawie     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 XXXIII.279.2017  w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXXII.273.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Zespołu Szkół w Przystajni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.  Marii 
Konopnickiej w Przystajni jednogłośnie (11  Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki. 

Wrócił Radny Edward Chamela. 

2.  zmiany     Uchwały     Nr     XXXII  .274.2017    Rady     Gminy     Przystajń     z     dnia   27    września   2017    r  .   
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  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXIII.280.2017  w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXXII.274.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. 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 (12  Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki. 

Wrócił Radny Waldemar Woźny. 

3. obniżenia     średniej     ceny     skupu     żyta     do     celów     wymiaru     podatku     rolnego  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXIII.281.2017 w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego jednogłośnie (13  Radnych za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

4. określenia     wysokości     stawek     podatku     od     środków     transportowych     

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXIII.282.2017 w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych jednogłośnie (13  Radnych za)  w głosowaniu 
jawnym przez podniesienie ręki. 

5.  wyrażenia     zgody     na     nieodpłatne     nabycie     nieruchomości   –    działki     nr     ewid  .  71/7   
w     m  .   Ługi  -  Radły  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXIII.283.2017 w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne nabycie nieruchomości –  działki nr ewid.  71/7  w m.  Ługi-Radły jednogłośnie 
(13 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
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6. wyrażenia     zgody     na     nieodpłatne     nabycie     nieruchomości   –   działki     nr     ewid  . 71/2, 90/1, 90/2, 90/10   
oraz   90/15   w     m  .   Ługi  -  Radły  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXIII.284.2017 w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne nabycie nieruchomości –  działki nr ewid.  71/2,  90/1,  90/2,  90/10  oraz 90/15 
w m. Ługi-Radły jednogłośnie (13 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

7. wyrażenia     zgody     na     nieodpłatne     nabycie     nieruchomości   –   działki     nr     ewid  . 70/3, 70/7, 89/1, 89/3   
oraz   89/10   w     m  .   Ługi  -  Radły  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Radny Grzegorz Kierat zapytał gdzie te działki się znajdują.
Wójt odpowiedział, że w Ługach-Radłach na ul. Radły i ul. Letniskowej. To uregulowanie robione 
jest po to,  żeby w przyszłości przejąć sieć wodociągową,  a że jest to w gruntach prywatnych to 
najpierw musimy to uregulować prawnie.  
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXIII.285.2017 w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne nabycie nieruchomości –  działki nr ewid.  70/3,  70/7,  89/1,  89/3  oraz 89/10 
w m. Ługi-Radły jednogłośnie (13 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

8.  uchwalenia     Programu     Współpracy     z     Organizacjami     Pozarządowymi     oraz     innymi     podmiotami   
prowadzącymi     działalność     pożytku     publicznego     na   2018   r  .  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały,  powiedziała,  że projekt tej uchwały był już 
konsultowany, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXIII.286.2017  w sprawie uchwalenia 
Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018  r. jednogłośnie (13  Radnych za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

9. udzielenia     pomocy     finansowej     dla     Powiatu     Oleskiego  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXIII.287.2017  w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Oleskiego jednogłośnie (13  Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki.  

10. zmian     w     budżecie     Gminy     Przystajń     na   2017   rok  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXIII.288.2017  w sprawie zmian 
w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok jednogłośnie (13 Radnych za) w głosowaniu jawnym 
przez podniesienie ręki. 
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11. zmiany     Wieloletniej     Prognozy     Finansowej     Gminy     Przystajń     na     lata   2017-2024  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXIII.289.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024 jednogłośnie (13  Radnych za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

Ad 12 i Ad 13
Przewodnicząca powiedziała, że wpłynęła do Rady Gminy Przystajń informacja o stanie realizacji 
zadań  oświatowych  w  Gminie  Przystajń  w  roku  szkolnym  2016/2017,  którą  wszyscy  Radni 
otrzymali  wraz  z  materiałami  na  sesję.  Przeczytała  również  pismo  złożone  przez  Radnego 
Zbigniewa Marczaka. 
Wójt  powiedział, że musi tutaj być złożony wniosek przez powiat odnośnie rezerwacji środków 
finansowych  na  dofinansowanie  inwestycji  związanej  z  powierzchniowym utwardzeniem drogi 
powiatowej w miejscowości Wilcza Góra. Na chwilę obecną tego nie było. 
Przewodnicząca przeczytała  pismo  złożone  odnośnie  realizacji  chodnika  na  ul.  Szkolnej 
w Przystajni.  
Sołtys  Sołectwa  Przystajń  Dariusz  Kulej powiedział,  że  na  zebraniu  sołeckim  mieszkańcy 
ul. Szkolnej w Przystajni domagali się realizacji chodnika. Przekazaliśmy mieszkańcom, że planuje 
się realizację przebudowy drogi w latach kolejnych i przy okazji tej przebudowy zostałby zrobiony 
chodnik. 
Radny Jan Sas stwierdził, że na ostatnim zebraniu sołeckim Sołtys zrobił przestępstwo, ponieważ 
wniosek mieszkańców nie został nawet dopuszczony do przegłosowania. Pani Teresa Wieczorek 
złożyła taki wniosek i nie został on przegłosowany.  
Sołtys Sołectwa Przystajń Dariusz Kulej odpowiedział, że on nie zrobił przestępstwa. 
Sekretarz dopowiedział, że Sołtys zachował się zgodnie z przepisami prawa. 
Wójt powiedział, że na rok 2018 planujemy zrobienie projektu tej drogi i złożenie wniosku w tej 
sprawie  o  dofinansowanie.  Przy  okazji  zostałby  zrobiony  również  chodnik.  Ze  Schetynówek 
zostanie  zrobiona  ul.  Kwiatowa  w  Przystajni.  Tauron  okazał  się  instytucją  bardzo  przyjazną 
i dlatego udało nam się zrobić sprawy związane z energetyką na rynku w Przystajni. Ma nadzieję, 
że inne kolizje również zostaną usunięte. Malowanie Sukiennic i remonty kapliczek w Przystajni 
i w Podłężu Szlacheckim zostaną wykonane w przyszłym roku. 
Radny Zbigniew Marczak zapytał o oświetlenie w Brzezinach. 
Wójt odpowiedział, że będzie to zrobione w 2018 r. z funduszu sołeckiego. 
Radny  Robert  Bastrzyk zapytał  czy  na  Sukiennicach  będą  te  szyldy,  ponieważ  jest  zakaz 
mocowania reklam na obiektach zabytkowych. 
Sołtys Sołectwa Przystajń Dariusz Kulej  odpowiedział, że te szyldy są zamontowane tylko na 
jakiś czas, do momentu malowania. Na Bagnach jest źle jeśli chodzi o odprowadzenie wody. Tam 
jest pół rowu stojącej wody. Dzisiaj robimy drogę, a za chwilę droga nam się rozjedzie. 
Wójt podziękował za troskę. Będzie to zrobione. Nie została ta droga jeszcze zrobiona. 
Przewodnicząca  przeczytała  zaproszenie  złożone przez  Szkolny Klub Wolontariusza na Festyn 
Mikołajkowy w dniu 3 grudnia 2017 r. Powiedziała również, że zapomniała wcześniej podziękować 
za przeprowadzenie I rajdu rowerowego z okazji Dnia Niepodległości w dniu 11 listopada 2017 r.
Radny Zenon Piśniak zaprosił na Bal Jesienny, który odbędzie się w OSP w Podłężu Szlacheckim 
w dniu 18 listopada 2017 r.   
Przewodnicząca powiedziała,  żeby  Radni  wypełniali  tę  ankietę  dot.  opracowania  Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022. 
Wójt powiedział, że pojawił się regulamin dot. solarów i fotowoltaiki, którą planujemy zrobić na 
terenie Gminy Przystajń. Jeżeli mielibyśmy w tym projekcie również piece na pellet to mielibyśmy 
dodatkowe  dwa  punkty.  Dodatkowo  musielibyśmy  znaleźć  partnera,  żeby  również  zdobyć 
dodatkowe dwa punkty. Około 1500,00 zł  - 2 000,00 zł kosztowałby piec na pellet. Zrobilibyśmy 
około 50 piecy na pellet,  150 solarów i 70 – 80 fotowoltaiki. Dofinansowanie do tego projektu 
wynosi 85 %. 
Mieszkaniec Gminy Zdzisław Zawierucha stwierdził, że piec na pellet jest czymś znakomitym.
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Ad 14
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodnicząca dokonała zamknięcia XXXIII sesji 
VII kadencji Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                       
                                                                                             mgr Henryka Kapuścik
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