
PROTOKÓŁ Nr XXXIV.2017

z XXXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 
18 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 14.00 – 17.15

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

Ponadto w sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy                                                                               - Henryk Mach
- Sekretarz Gminy                                                                        - Bogusław Leszczyński
- Skarbnik Gminy                                                                         - Ewa Kotarska
- Radca Prawny                                                                            - Adam Biernacki
- dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej                                           - Renata Małyska-Pilśniak
- dyr. Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni              - Jolanta Berg 
- 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 o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany  uchwały  nr  XVIII.174.2016  Rady Gminy  Przystajń  z  dnia  27  czerwca  2016  r. 
w  sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Przystajń 
(Podinsp. Ł. Grajcar),
2) przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych 
Gminy Przystajń na 2018 rok (Inspektor M. Okaj),
3) przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2018  rok  (Inspektor 
M. Okaj),
4) dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Przystajń (Przewodnicząca Rady 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),
7) budżetu Gminy Przystajń na 2018 rok (Skarbnik Gminy),
8) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2024 (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 
12 Radnych. Brak Radnego Jacka Pilarza, Radnego Zenona Piśniaka i Radnego Jana Sasa. 
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A d 3
Przewodnicząca przedstawiła  Radnym propozycję  porządku obrad.  Poprosiła  w imieniu  Wójta 
o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektu  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji 
projektu: „Montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń 
i Miedźno.” i autopoprawki do projektów uchwał w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2017 rok i budżetu Gminy Przystajń na 2018 rok.
Wójt wytłumaczył dlaczego chcemy wprowadzić dodatkowy projekt uchwały. 
Przewodnicząca  powiedziała, że projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do realizacji projektu: 
„Montaż  instalacji  z  wykorzystaniem  odnawialnych  źródeł  energii  w  Gminach  Przystajń 
i Miedźno.” byłby w punkcie 9 podpunktem 5. Obecne podpunkty 5, 6, 7 i 8 zostałyby przesunięte 
o podpunkt stając się podpunktami 6, 7, 8 i 9.
Porządek obrad po zmianie został ustalony 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
Wójt odczytał  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym  –  stanowiące 
załącznik do protokołu. Odbiór drogi gminnej Przystajń ul. Kolejowa – Kuźnica Stara – Pacanów 
odbył się w poprzedni poniedziałek. Ze względu na warunki pogodowe firma malowanie drogi ma 
wykonać do końca maja 2018 r. Brakuje też powierzchniowego utwardzenia pobocza drogi. Razem 
z powiatem wykonywaliśmy drogę powiatową i  ta  inwestycja została  już odebrana,  jednak bez 
naszego  udziału.  Mamy drobne uwagi  odnośnie  wykonania  tej  drogi.  Wystąpiliśmy o  protokół 
odbioru, ale do tej pory go nie otrzymaliśmy. Toczą się prace dot. kanalizacji na ul. Słonecznej  
i  ul.  Polnej  w Przystajni.  Do 30 czerwca 2018 r.  ma być ta  kanalizacja  wykonana.  W 2018 r.  
będziemy chcieli  wykonać płytę  rynku w Przystajni.  17 grudnia 2017 r.  odbył  się  II  Kiermasz 
Bożonarodzeniowy,  który dla  społeczności  parafialnej  i  samorządowej był  doskonałą okazją  do 
integracji. Ma nadzieję, że wejdzie on na stałe do naszej lokalnej tradycji. 
Przewodnicząca podziękowała  Sekretarzowi  za  nowe  obrazy,  które  są  na  sali  konferencyjnej 
Urzędu Gminy Przystajń. 
Sekretarz powiedział, że co jakiś czas te obrazy będą zmieniane. 
Dotarł Radny Zenon Piśniak. 
Radny  Edward  Chamela  zapytał  czy  kanalizacja  na  ul.  Słonecznej  w  Przystajni  musiała  iść 
środkiem drogi,  czy  nie  mogła  iść  poboczem.  Asfalt,  który  był  niedawno  położony  jest  teraz 
rozkopany.
Wójt odpowiedział, że projekt tej kanalizacji powstał w 2013 r. i nie miał na niego wpływu. Droga 
będzie  odtworzona.  Najwidoczniej  nie  było  innej  możliwości  poprowadzenia  tej  kanalizacji, 
ponieważ wchodziłoby się w grunty prywatne. 
Radny Edward Chamela uważa, że można było tę kanalizację przeprojektować.
Wójt  odpowiedział, że jak byśmy to przeprojektowali to nie dostalibyśmy na to dofinansowania, 
byłyby to koszty niekwalifikowane. 
Radny Janusz Leśniak zapytał o przetarg dot. dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną 
na który nikt się nie zgłosił. 
Wójt odpowiedział, że jest koniec roku i na pewno ktoś się zgłosi na kolejny przetarg. Niedługo 
będziemy go ogłaszali. 

A d 6
Przewodnicząca  stwierdziła, że w okresie międzysesyjnym odbyły się dwa wspólne posiedzenia 
komisji stałych Rady Gminy Przystajń na których Rada Gminy Przystajń zajmowała się projektem 
budżetu Gminy Przystajń na 2018 rok, innych komisji nie było. W związku z tym przeszliśmy do 
punktu kolejnego.
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A d 7
Przewodnicząca zapytała czy mieszkańcy obecni na sali, mają jakieś zapytania.
Mieszkaniec Gminy Zdzisław Zawierucha zapytał czy można coś zrobić, żeby firma Pana Sasa 
nie wyprowadzała się do Gminy Panki.
Wójt odpowiedział,  że  firma  Pana Sasa  SASTRANS od dawna miała  zamiar  przenieść się  do 
Gminy Panki.  Ta  baza  ma  dopiero  powstać.  Jeszcze  takiej  informacji  nie  mamy,  że  firma  się 
przenosi.  Moglibyśmy obniżyć podatek od środków transportowych,  ale  zmniejszyłaby nam się 
w związku z tym subwencja. Firma dużo wcześniej podjęła już decyzję dotyczącą tej zmiany.  
  
A d 8
Przewodnicząca  poprosiła  Kierownika  Referatu  Oświaty  o  przedstawienie  informacji  o  stanie 
realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
Kierownik  Referatu  Oświaty  Alina  Piśniak przedstawiła  informację  o  stanie  realizacji  zadań 
oświatowych za rok szkolny 2016/2017. Informacja stanowi załącznik do protokołu. W tym roku nie 
było  egzaminu szóstoklasisty,  ponieważ po  reformie  uczniowie  po  klasie  szóstej  kontynuują  naukę 
w klasie siódmej i dopiero egzamin będą pisali po zakończeniu klasy ósmej. Wypłacono stypendia za 
osiągnięcia dla 11 uczniów zdolnych w kwocie 10 200,00 zł.
Przewodnicząca zapytała czy Radni mają jakieś pytania odnośnie tej  informacji  o stanie realizacji 
zadań oświatowych.
Radny Remigiusz Wręczycki stwierdził,  że coś niepokojącego słyszał  odnośnie tego co się  dzieje 
w PKS Lubliniec.
Kierownik Referatu Oświaty Alina Piśniak odpowiedziała, że firma PKS Lubliniec do czerwca 
2018 r.  ma dowozić uczniów do szkoły,  na chwilę obecną nie ma żadnych problemów z firmą 
odnośnie dowożenia uczniów do szkoły. 

Ad 9
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1.  zmiany  uchwały  nr  XVIII.174.2016  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  27  czerwca  2016  r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń.

Przewodnicząca odczytała  projekt  uchwały,  odczytała  również  pozytywną  opinię  sanitarną 
otrzymaną  od  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Kłobucku  pod  względem 
wymagań higienicznych i  zdrowotnych na temat  tego projektu  uchwały,  zapytała  czy są jakieś 
uwagi i zapytania.
Radny Zenon Piśniak stwierdził, że dobrze byłoby, żeby na szkło były pojemniki. 
Wójt odpowiedział, że w przypadku następnego przetargu zastanowimy się nad tym. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XXXIV.290.2017  w sprawie  zmiany  uchwały 
nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości  i  porządku na terenie Gminy Przystajń  jednogłośnie  (13 Radnych za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

2. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Przystajń na 2018 rok

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXIV.291.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  Gminy  Przystajń  na 
2018 rok jednogłośnie (13 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
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3. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXIV.292.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2018  rok  jednogłośnie  (13  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

 
4. dodatku   specjalnego dla Wójta Gminy Przystajń  

Przewodnicząca odczytała  projekt  uchwały,  powiedziała,  że  taką  uchwałę  dotyczącą  dodatku 
specjalnego dla Wójta Gminy Przystajń podejmowaliśmy dwa lata temu.
Radny  Edward  Chamela zapytał  kto  był  wnioskodawcą  tego  projektu.  Wyraził  dezaprobatę 
przypominając, że dla Sołtysów podwyżki nie zaproponowano.
Przewodnicząca odpowiedziała, że zgodnie ze Statutem ona jest wnioskodawcą tego projektu.
Mieszkaniec Gminy Zdzisław Zawierucha zapytał czy musi to być 40 % dodatku dla Pana Wójta. 
On jak przyszedł do gminy to został przez Pana Wójta „oskubany” i w związku z tym operacja się 
nie odbyła.
Wójt  odpowiedział,  że  chciałby  taki  dodatek  dostać,  ale  to  będzie  zależało  od  Rady  Gminy 
Przystajń. Kiedyś Pan Zawierucha zrzekł się odszkodowania dot. działki na ul. Polnej w Przystajni.  
Odnośnie tych odszkodowań były przyjęte pewne zasady.
Przewodnicząca stwierdziła, że kto uważa, iż Wójt nie zasługuje na ten dodatek może zagłosować 
przeciw, nie widzi powodów do zbędnej dyskusji, następnie zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXIV.293.2017 w sprawie dodatku specjalnego 
dla Wójta Gminy Przystajń większością głosów (8 Radnych za, 2 Radnych wstrzymało się od 
głosu, 3 Radnych nie chciało głosować), w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za  głosowali: R.  Bastrzyk,  J.  Chrzęstek,  J.  Jelonek,  H.  Kapuścik,  G.  Kierat,  Z.  Kmieć,  
Z. Kulej, J. Leśniak.
Wstrzymał się od głosu:  Z. Marczak, R. Wręczycki.
Nie głosował: E. Chamela, Z. Piśniak,  W. Woźny.

Wójt podziękował za udzielony dla niego dodatek. 

5.  przystąpienia do realizacji projektu: „Montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii w Gminach Przystajń i Miedźno

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Radny Zenon Piśniak zapytał dlaczego Gmina Miedźno. 
Wójt  odpowiedział,  że wiele gmin chce zrealizować takie inwestycje, ale przy partnerstwie jest 
większa szansa na uzyskanie dofinansowania. Gmina Miedźno chce spróbować jak to się przyjmie 
w ich gminie i dlatego chcieli z nami przystąpić do tej współpracy. Oni mieliby ¼ udziału. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XXXIV.294.2017  w sprawie  przystąpienia  do 
realizacji  projektu:  „Montaż  instalacji  z  wykorzystaniem  odnawialnych  źródeł  energii 
w Gminach Przystajń i  Miedźno jednogłośnie  (13 Radnych za)  w głosowaniu  jawnym przez 
podniesienie ręki. 

Dotarł Radny Jan Sas. 
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6. zmian   w   budżecie   Gminy Przystajń na 2017 rok  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały autopoprawki.
Skarbnik powiedziała, że przygotowała autopoprawkę do zmian w budżecie na 2017 rok, ponieważ 
wpłynęły środki dot. uzupełnienia subwencji ogólnej na 2017 rok pochodzącej z rezerwy Ministra 
Finansów dla jednostek samorządu terytorialnego. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały autopoprawki, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXIV.295.2017  w  sprawie  zmian 
w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym 
przez podniesienie ręki. 

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

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXIV.296.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2017-2024 jednogłośnie  (14  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

8. budżetu Gminy Przystajń na 2018 rok

Przewodnicząca odczytała  projekt  uchwały  -  autopoprawki.  Przedstawiła  Uchwałę 
Nr  4200/VII/260/2017  z  dnia  14  grudnia  2017  r.  VII  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii  o przedłożonym przez Wójta Gminy Przystajń 
projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 
Opinia jest pozytywna z uwagą. 
Skarbnik  powiedziała,  że  to  co  zostaje  na  koniec  roku  jest  wolnymi  środkami,  ale  RIO 
w  Katowicach  Oddział  w  Częstochowie  różnie  do  tego  podchodzi.  Wolne  środki  powstaną, 
ponieważ już otrzymaliśmy środki dot. projektu „W Borze przedszkolakiem każdy być może”. 
Wójt powiedział,  że  budżet  jest  planem  finansowym.  My  zakładamy,  że  będziemy  mieli 
300 000,00 zł wolnych środków, ale to będzie pewne dopiero na koniec roku i w związku z tym ta  
uwaga.
Skarbnik dopowiedziała, że wszystkie zaplanowane dochody na 2017 rok nie są zagrożone.
Radny Jan Sas zapytał czy Pan Wójt i Pani Skarbnik zgadzają się z tą uwagą RIO. 
Skarbnik odpowiedziała, że zgadzają się z tą uwagą. 
Wiceprzewodniczący  Zbigniew  Kmieć przeczytał  Uchwałę  Nr  4200/VII/261/2017  z  dnia 
14  grudnia  2017  r.  VII  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w  Katowicach 
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej 
na 2018 rok Gminy Przystajń. Opinia jest pozytywna z uwagą. 
Skarbnik powiedziała, że te uwagi do tej opinii dotyczą dalej tych 300 000,00 zł. Od początku te 
300 000,00  zł  były  planowane.  Projekt  budżetu  jest  prawidłowo  sporządzony.  Przeczytała 
uzasadnienie autopoprawki do budżetu Gminy Przystajń na 2018 rok.
Przewodnicząca zapytała czy są jeszcze jakieś uwagi.
Radny  Remigiusz  Wręczycki  zapytał  o  te  wolne  środki,  które  mieliśmy  w  wysokości 
3 000 000,00 zł,  a teraz mamy w wysokości 300 000,00 zł.  Czy w kolejnych latach nie będzie 
wolnych środków. 
Skarbnik odpowiedziała,  że  nie  musi  wykazywać  wolnych  środków,  ponieważ  jest  to 
prognozowanie wydatków na lata kolejne. RIO nie wymaga wolnych środków.
Radny Zbigniew Marczak zapytał  dlaczego nie  ma tych dodatkowych 5 000,00 zł  na  Spółkę 
Wodną „Liswarta”.
Skarbnik odpowiedziała,  że  jak  będziemy robić  zmianę  w  2018  r.  to  te  środki  w  wysokości 
5 000,00 zł przesuniemy na tę spółkę. 
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Radny  Zbigniew  Marczak zapytał  czy  jeżeli  powiat  podejmie  decyzję  w  sprawie  dróg 
w Kamińsku i w Wilczej Górze to czy gmina dofinansuje te zadania. 
Wójt odpowiedział, że jesteśmy zabezpieczeni jeśli chodzi o środki na drogi. To zadanie w Wilczej 
Górze i w Kamińsku, a także chodnik w Podłężu Szlacheckim będziemy robili jeżeli będzie taka 
potrzeba, jeżeli będzie taki wniosek. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXIV.297.2017  w  sprawie  budżetu  Gminy 
Przystajń na 2018 rok jednogłośnie  (14 Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez podniesienie 
ręki. 

Wójt  i  Skarbnik  podziękowali  za  podjęcie  uchwały  w  sprawie  budżetu  Gminy  Przystajń  na 
2018 rok.

9. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2024

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i Uchwałę Nr 4200/VII/259/2017 z dnia 14 grudnia 
2017 r. VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii 
o przedłożonym przez Wójta Gminy Przystajń projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2024 (opinia jest  pozytywna z uwagami), a następnie 
zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXIV.298.2017  w  sprawie Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2018-2024 jednogłośnie  (14  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

Ad 10 i Ad 11
Radny Jan Sas zapytał czy Pan Wójt wyraził zgodę na to, żeby dron latał nad Przystajnią.
Wójt odpowiedział,  że jeśli  chodzi  o Kiermasz Bożonarodzeniowy to umówiliśmy się na sesję 
fotograficzną. Zdjęcia miały być zrobione również z góry. Będą one ogólnodostępne. 
Radca  Prawny  Adam  Biernacki  powiedział,  że  nie  ma  ochrony  wizerunku  w  miejscach 
publicznych. 
Radny  Robert  Bastrzyk dopowiedział,  że  operatorzy  tych  dronów  posiadają  stosowne 
uprawnienia do ich używania.
Radny Edward Chamela powiedział,  żeby kupić 1 obwoźną kamerę, ponieważ przydałaby się 
obok  remizy  we  Wrzosach.  Poprosił  o  zgłoszenie  na  policje  faktu  opiankowania  remizy  we 
Wrzosach (pianka jest na elewacji budynku i na kostce brukowej).
Radny  Jan  Sas odpowiedział,  że  na  ludzką  głupotę  nic  się  nie  zrobi.  U  nich  obok  remizy 
w Kuźnicy Nowej również kiedyś były zrobione uszkodzenia.
Radny Edward Chamela stwierdził, że jak się tę piankę zdrapie to elewacja będzie uszkodzona. 
Sołtys  Sołectwa  Ługi-Radły  Longina  Kierat podziękowała  za  budowę  drogi  powiatowej 
w miejscowości Ługi-Radły. 
Radna Zdzisława Kulej w imieniu Pani Krystyny Labus-Stankiewicz złożyła Radnym i Wójtowi 
życzenia świąteczne. 
Radny Zenon Piśniak zaproponował zwiększyć dietę o 50,00 zł dla tych sołtysów, którzy biorą 
udział w sesji.   
Radny Jan Sas powiedział, że po nowym roku Sołtysi będą szkoleni odnośnie szacowania szkód.
Wójt powiedział, że rozważymy możliwości prawne dot. wniosku Radnego Zenona Piśniaka. 
Radny Zenon Piśniak stwierdził, że w Gminie Popów sołtysi mają płacone za udział w sesji. 
Radny Józef Chrzęstek podziękował za wybudowanie pięknego przedszkola w Borze Zajacińskim 
i za budowę drogi powiatowej. 
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał o możliwość dofinansowania orlików i strzelnic sportowych, 
ponieważ ma być ogłoszony nowy program z Ministerstwa Sportu. 
Radny Robert Bastrzyk powiedział, że strzelnica ma być tylko jedna w powiecie. 
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Radna Zdzisława Kulej stwierdziła, że w Kamińsku też przydałaby się kamera. To co się dzieje 
w Kamińsku jest nie do opisania. 
Radny Robert Bastrzyk stwierdził, że na ul. Bór w Przystajni lampy się za wcześnie wyłączają, 
a za wcześnie włączają. Prosiłby o ich wyregulowanie.  
Wójt odpowiedział, że temat został już zgłoszony. 
Radny Robert Bastrzyk zapytał co z tym znakiem na ul. Bór w Przystajni. 
Wójt odpowiedział, że zostało to zgłoszone do realizacji. 
Radny Jan Sas zapytał czy u nas nie można byłoby doprowadzić gazu. Zapytał Radcę Prawnego 
jak to jest z tymi dronami, czy one mogą tak latać. Poprosił o opinię prawną w tej sprawie. 
Radca  Prawny  Adam  Biernacki odpowiedział,  że  było  to  miejsce  publiczne,  więc  nie  ma 
problemu. Wizerunek nie został w ten sposób utrwalony. 
Mieszkaniec Gminy Zdzisław Zawierucha powiedział, że jego przygoda z fotografowaniem tak 
się skończyła, że ktoś poszedł na parafie i powiedział Księdzu, że nie życzy sobie fotografowania 
w Kościele i dlatego nie będzie już fotografował. 
Radny Edward Chamela  powiedział, że był wcześniej poruszany temat lampy na boisku. Tam 
dobrze byłoby, żeby się ta lampa świeciła. 
Sołtys Sołectwa Przystajń Dariusz Kulej powiedział, że w zeszły czwartek odbyło się zebranie 
Spółki Wodnej „Liswarta” i on zrezygnował z funkcji Prezesa. Na chwilę obecną jego obowiązki 
przejął Pan Marek Jelonek. Będzie on pełnił tę funkcję do czasu wyboru nowego Prezesa. 
Przewodnicząca przedstawiła pismo dot. informacji o stanie środowiska w województwie śląskim 
w 2016 r. Raport w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej  www.katowice.wios.gov.pl . 
Przedstawiła również pismo dot. wyborów otrzymane od Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej Stanisława Tyszki. 
Wójt podziękował za wspólny rok budżetowy. Budżet na 2018 rok mamy bardzo ambitny. Jest to 
37 % wydatków majątkowych. W tej chwili w Borze Zajacińskim jest pięknie. Bardzo się cieszy za 
te miłe słowa, które dziś usłyszał. Docenia to, że Radni się tak tymi inwestycjami zainteresowali, 
dopilnowywali ich. Jest to nasz wspólny sukces. Uważa, że Urząd Gminy Przystajń po reorganizacji 
dobrze funkcjonuje. Życzył rodzinnych i ciepłych Świąt Bożego Narodzenia. Na koniec jeszcze 
powiedział, że cały czas myśli o tych drogach powiatowych w Górkach-Stanach i w Kostrzynie.
Przewodnicząca na zakończenie złożyła wszystkim zebranym życzenia świąteczne.

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

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                       
                                                                                             mgr Henryka Kapuścik
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