
PROTOKÓŁ Nr XL.2018

z XL sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 
20 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 14.00 – 16.45

W sesji uczestniczyło 13 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. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2017 rok,
2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
3) wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”,
4) zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
(Inspektor M. Okaj), 
5) ustalenia maksymalnej  liczby  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  na  terenie 
Gminy Przystajń (Inspektor M. Okaj), 
6) zmiany uchwały nr IV.35.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r.  w sprawie 
określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (Podinspektor Ł. Grajcar),
7) zmiany Uchwały Nr  XXXVI.311.2018 Rady Gminy Przystajń z  dnia  26  lutego 2018 r. 
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości  –  działki  nr  ewid.  815/11,  815/13, 
815/15, 815/18, 815/20 w m. Przystajń (Inspektor M. Drynda), 
8) zmiany Uchwały Nr XXXVII.331.2018 Rady Gminy Przystajń z  dnia 19 marca 2018 r. 
w  sprawie  zaciągnięcia pożyczki  długoterminowej  na „Budowę  kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Antonów, Kuźnica Nowa oraz budowę dodatkowego zbiornika na wodę 
pitną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Przystajń” (Skarbnik Gminy),
9) zmiany Uchwały nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 roku 
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (Skarbnik Gminy),
10) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok (Skarbnik Gminy),
11) zmiany  Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028 (Skarbnik  
Gminy).

9. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania Radnych.
10. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
11. 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 Radnego: Zbigniewa Kmiecia, Zenona Piśniaka i Jana Sasa.

A d 3
Przewodnicząca przedstawiła Radnym propozycję porządku obrad. Powiedziała, że wedle sugestii 
Radnych  podczas  wspólnego  posiedzenia  komisji  stałych  Rady  Gminy  Przystajń  zostały 
przygotowane autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI.311.2018 
Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  26  lutego  2018  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie 
nieruchomości – działki nr ewid. 815/11, 815/13, 815/15, 815/18, 815/20 w m. Przystajń i projektu 
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028. 
Zapytała czy są jeszcze jakieś propozycje odnośnie zmian w porządku obrad.
Radny Edward Chamela powiedział, że chciałby dowiedzieć się coś więcej w temacie suszy. 
Sekretarz odpowiedział, że informacje w tej sprawie mamy już przygotowaną, kurendy również. 
Przewodnicząca zaproponowała,  że  temat  suszy  zostanie  omówiony  przez  Wójta  podczas 
sprawozdania  z  działalności  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym.  Zarządziła  głosowanie 
w sprawie ustalenia porządku obrad wraz z tymi dwoma autopoprawkami do projektów uchwał. 
Porządek obrad 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).
Dotarł Radny Zbigniew Kmieć.

A d 5
Wójt odczytał  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym  –  stanowiące 
załącznik  do  protokołu.  Wójt  dopowiedział,  że  na  Otwarte  Strefy  Aktywności  otrzymaliśmy 
67 688,00 zł. Kanalizacja etap VI jest już na ukończeniu. W tej chwili odtwarzamy ul. Targową 
w Przystajni.  Otrzymaliśmy dotacje  na  termomodernizację  Gminnego  Przedszkola  Publicznego 
w Przystajni, którą będziemy wykonywali w przyszłym roku. Urząd Marszałkowski wyraził na to 
zgodę.  Przesuwamy to zadanie,  ponieważ tę  termomodernizacje musielibyśmy zrobić w okresie 
wakacji.  Mieliśmy awarie na ujęciu wody w Borze Zajacińskim. W związku z tym musieliśmy 
odbiorców  wody  z  ujęcia  w  Borze  Zajacińskim  podłączyć  pod  ujęcie  wody  w  Przystajni. 
Ogłosiliśmy drugie zapytanie ofertowe na projekt hali w Borze Zajacińskim i najniższa oferta jest 
na  44  895,00  zł.  W  sobotę  odbyło  się  100-lecie  jednostki  Ochotniczej  Straży  Pożarnej 
w  Ługach-Radłach.  Podziękował  Radnemu  Grzegorzowi  Kieratowi  za  wkład  wniesiony 
w przygotowanie tej imprezy. W ramach pomocy związanej z suszą poszkodowani rolnicy mogą 
otrzymać: niskooprocentowany kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji rolnej; odroczenie, 
rozłożenie na raty bądź umorzenie w całości lub części składek w KRUS-ie; odroczenie, rozłożenie 
na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa; ulgę w podatku rolnym na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Trzeba jednak 
udowodnić 30 % strat w produkcji roślinnej i zwierzęcej łącznie. 
Radny Zbigniew Marczak powiedział, że dzisiaj ogłosili, że mają być powołane komisje do spraw 
szacowania szkód.
Sekretarz odpowiedział, że u nas komisja jest już powołana. Będzie w niej tylko zmiana dot. tego, 
że nie będzie Pani Ireny Olszewskiej, w zamian za nią będzie Pani Agnieszka Noga z ODR.
Radny  Józef  Chrzęstek  powiedział,  że  najbardziej  pokrzywdzony  jest  ten  rolnik,  który  ma 
produkcję zwierzęcą, ponieważ nikt tej 30 % straty w takim przypadku nie uzyska.

2



Sekretarz  odpowiedział,  że to nie my ustalamy warunki tylko  Wojewoda Śląski.  Dodał,  że ten 
przygotowany do wypełnienia wniosek jest dość trudny. 
Wójt powiedział, że kredyt preferencyjny ma wynosić 4,25 % wraz z WIBORem.
 
A d 6
Przewodnicząca stwierdziła, że w okresie międzysesyjnym odbyło się tylko wspólne posiedzenie 
komisji stałych Rady Gminy Przystajń, na którym byli wszyscy Radni. Innych komisji nie było.  
W związku z tym przeszliśmy do punktu kolejnego.

A d 7
Przewodnicząca zapytała czy mieszkańcy obecni na sali, mają jakieś zapytania.
Brak pytań ze strony mieszkańców. 
  
A d 8
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2017 rok

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XL.344.2018  w sprawie  rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdań za 2017 rok jednogłośnie  (13 Radnych za)  w głosowaniu jawnym 
przez podniesienie ręki. 

2. udzielenia   absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 rok  

Przewodnicząca poinformowała,  że  Rada Gminy  Przystajń  zapoznała  się  ze  sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2017 rok,  z informacją o stanie mienia komunalnego 
Gminy Przystajń  i  ze sprawozdaniem finansowym Gminy  Przystajń  za  2017  rok.  Przeczytała: 
Uchwałę Nr 4200/VII/83/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. VII Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przystajń 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 
dot.  pozytywnej opinii z uwagami o przedłożonym przez Wójta Gminy Przystajń sprawozdaniu 
z  wykonania  budżetu  za  2017  rok  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia  komunalnego,  Uchwałę 
Nr  4200/VII/128/2018  z  dnia  8  czerwca  2018  r.  VII  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Przystajń dot. pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie 
udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przystajń za 2017 rok i stanowisko Komisji Rewizyjnej 
w  sprawie  wniosku  o  udzielenie  absolutorium  Wójtowi  Gminy  Przystajń  z  tytułu  wykonania 
budżetu  za  2017  rok.  Odczytała  projekt  uchwały,  a  następnie  zapytała  czy  są  jakieś  uwagi 
i zapytania jeśli chodzi o ten projekt uchwały. 
Brak uwag i zapytań.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XL.345.2018 w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi  Gminy  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2017  rok jednogłośnie  (13  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

Wójt podziękował za przychylną uchwałę dot. udzielenia absolutorium z wykonania budżetu gminy 
za 2017 rok. 

3. wystąpienia   z wnioskiem o odznaczenie odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.
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Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XL.346.2018 w sprawie  wystąpienia 
z  wnioskiem  o  odznaczenie  odznaką  honorową  „Zasłużony  dla  Rolnictwa” jednogłośnie 
(13 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

Wyszedł Radny Zbigniew Marczak.

4. zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę  Nr XL.347.2018 w sprawie zasad usytuowania na 
terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych jednogłośnie (12 Radnych 
za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

Wrócił Radny Zbigniew Marczak.

5.  ustalenia   maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy   
Przystajń

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę  Nr XL.348.2018  w sprawie  ustalenia maksymalnej 
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przystajń jednogłośnie 
(13 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

6.  zmiany uchwały nr  IV.35.2015  Rady Gminy Przystajń  z  dnia  23  lutego  2015  r.    w    sprawie   
określenia     rodzaju     dodatkowych     usług     świadczonych     przez     Gminę     Przystajń     w     zakresie     odbierania   
odpadów     komunalnych     od     właścicieli     nieruchomości     i     zagospodarowania     tych     odpadów  ,   sposób     ich   
świadczenia     oraz     wysokości     cen     za     te     usługi  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Wójt powiedział,  że  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  Gminie  Przystajń  wychodzi 
średnio 7,50 zł - 8,00 zł na osobę w rodzinie. Projekt tej uchwały dot. jednak dodatkowych usług 
świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XL.349.2018  w sprawie  zmiany  uchwały 
nr IV.35.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r.  w sprawie określenia rodzaju 
dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  sposób ich 
świadczenia oraz wysokości cen za te usługi jednogłośnie (13 Radnych za) w głosowaniu jawnym 
przez podniesienie ręki. 

7.  zmiany  Uchwały  Nr  XXXVI.311.2018  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  26  lutego  2018  r. 
w sprawie wyrażenia zgody na   nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 815/11, 815/13, 815/15,   
815/18, 815/20 w m. Przystajń

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały autopoprawki, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XL.350.2018  w sprawie  zmiany  Uchwały 
Nr XXXVI.311.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r.  w sprawie wyrażenia 
zgody  na  nabycie  nieruchomości  –  działki  nr ewid.  815/11,  815/13,  815/15,  815/18,  815/20 
w m. Przystajń jednogłośnie (13 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
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8.  zmiany   Uchwały  Nr  XX  XVII  .331.2018  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  19  marca  2018  r.   
w  sprawie    zaciągnięcia   pożyczki  długoterminowej    na   „Budowę    kanalizacji   sanitarnej   
w miejscowościach Antonów, Kuźnica Nowa oraz budowę dodatkowego zbiornika na wodę pitną 
na stacji uzdatniania wody w miejscowości Przystajń”

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XL.351.2018  w sprawie  zmiany Uchwały 
Nr XXXVII.331.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej  na „Budowę  kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Antonów, 
Kuźnica  Nowa oraz budowę dodatkowego zbiornika  na wodę pitną na stacji  uzdatniania 
wody w miejscowości  Przystajń” jednogłośnie  (13 Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki. 

9.  zmiany  Uchwały  nr  XXXIX.341.2018  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  28  maja  2018  roku 
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu     

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XL.352.2018  w sprawie  zmiany  Uchwały 
nr  XXXIX.341.2018  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  28  maja  2018  roku  w sprawie  emisji 
obligacji  oraz  zasad  ich  zbywania,  nabywania  i  wykupu jednogłośnie  (13  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

10. zmian   w   budżecie   Gminy Przystajń na 2018 rok  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał  o  kwotę 1 miliona złotych,  która była we wcześniejszej 
uchwale. Co się stało, że zmieniło się to na 500 000,00 zł. 
Skarbnik odpowiedziała, że Kierownik Referatu Inwestycji zweryfikowała to i ustaliła, że kwota 
potrzebna na te termomodernizacje remiz w Ługach-Radłach i w Podłężu Szlacheckim wyniesie 
529 000,00 zł. 
Wójt powiedział, że firma za te 29 000,00 zł zrobi nam audyt i dokumentacje (przygotuje projekt 
dot.  termomodernizacji remizo-świetlicy w Ługach-Radłach i w Podłężu Szlacheckim). Do tych 
inwestycji  byłoby  85  %  dofinansowania.  Na  chwilę  obecną  jest  przygotowywana  tylko 
dokumentacja.   
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XL.353.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Przystajń na 2018 rok jednogłośnie  (13 Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez podniesienie 
ręki. 

11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały autopoprawki, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XL.354.2018  w  sprawie zmiany  Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2018-2028 jednogłośnie  (13  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  
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Ad 9 i Ad 10
Wójt  odczytał  pismo dot.  pomocy finansowej  dla  powiatu  kłobuckiego  otrzymane od Starosty 
Powiatu Kłobuckiego. Powiat chciałby,  żeby Gmina Przystajń dołożyła 119 458,00 zł  na drogę 
powiatową  w  Kamińsku  i  w  Wilczej  Górze.  My  jednak  nie  posiadamy  w  budżecie  środków 
finansowych  na  ten  cel.  Trzeba  się  zastanowić  skąd  wziąć  na  to  środki  finansowe  jeżeli 
zdecydowalibyśmy się na dofinansowanie do tych dróg.
Radny Edward Chamela powiedział, że Rada Gminy już wcześniej wyraziła swoją wolę, że to 
robimy. 
Wójt odpowiedział, że nasze możliwości finansowe są ograniczone, mniejsze niż w tamtym roku. 
Prosił Starostę, żeby nas w 2018 roku zwolnił z tego dokładania do tych dróg. 
Radny  Edward  Chamela powiedział,  że  są  protokoły  i  można  to  sprawdzić,  że  takie  było 
stanowisko Rady Gminy Przystajń, że robimy te drogi w 2018 r. 
Wójt odpowiedział,  że  powinniśmy  otrzymać  pismo  od  inwestora,  czyli  Starosty  odnośnie 
zabezpieczenia środków w roku 2018 na te drogi. Takiego pisma jednak nie było.
Radny Edward Chamela powiedział,  że  gdyby nie  Zarząd  Powiatu  Kłobuckiego  to  tej  drogi 
powiatowej od skrzyżowania w Przystajni do Boru Zajacińskiego by nie było. 
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał co z tym frezem, którego jest dużo, czy on się nie zniszczy. 
Dopowiedział, że mamy więcej dróg powiatowych niż tylko jedną. 
Radny Janusz Leśniak zwolnił się.
Wójt odpowiedział, że frezu to już praktycznie nie ma. Dopowiedział, że wiemy jakie są zasady 
i dokładamy do dróg, ale uważa, że tak być nie powinno. 
Radny Zbigniew  Marczak stwierdził,  żeby zrezygnować  z  wykonania  płyty  rynku  w ramach 
realizacji tych dróg. 
Wójt odpowiedział, że odnośnie płyty rynku nie mamy zabezpieczonej żadnej kwoty, ani po stronie 
dochodowej, ani po stronie wydatkowej. 
Radna Jadwiga Jelonek podziękowała Wójtowi za to, że walczy o tę drogę w Górkach-Stanach.
Wójt powiedział, że włącznie z powiatem wykonaliśmy ok. 24 km dróg o nawierzchni bitumicznej 
na terenie Gminy Przystajń. Ceny są wysokie i nie mamy środków finansowych na te drogi. Jeżeli  
Rada  Gminy Przystajń  będzie  chciała  to  z  Panią  Skarbnik  poszuka środków na  nie.  Na drogę 
powiatową  w Kamińsku i  w Wilczej  Górze  pieniądze  są  zabezpieczone  w budżecie  Starostwa 
Powiatowego w Kłobucku. 
Radny  Edward  Chamela powiedział,  że  sam  Wójt  kiedyś  stwierdził,  że  będziemy 
dofinansowywali te drogi. 
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał gdzie jest ten frez, który był, a go nie ma. Zapytał również 
czy mógłby być przedstawiony taki zarys odnośnie tego co jest zaplanowane do zrobienia za te 
pieniądze,  które otrzymały organizacje pozarządowe,  czyli  Klub Sportowy „Płomień-Przystajń”, 
Uczniowski  Klub  Sportowy  Akademia  Sportu  i  Stowarzyszenie  Nasze  Dzieci  przy  Szkole 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni. 
Radny Zbigniew Kmieć zapytał czy nie można dopłacić mniejszej kwoty np. 50 000,00 zł do tych 
dróg powiatowych. 
Przewodnicząca powiedziała, że można np. za dwa tygodnie zrobić wspólne posiedzenie komisji 
stałych  Rady  Gminy  Przystajń  i  zaprosić  Starostę  w  tej  sprawie.  Przeczytała  petycję 
dot. przedłużenia istniejącego chodnika na ul. Targowej w Przystajni. Dodała, że jest to kolejna 
droga powiatowa.
Wójt  powiedział, że może być problem z tym, żeby zrobić ten chodnik w Podłężu Szlacheckim 
w tym roku, ponieważ nie wie czy nie będzie potrzeby przestawiać słupów. 
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał czy gmina mogła mieć wgląd w to co powiat zaprojektował 
odnośnie tych chodników, ponieważ oni  ten projekt  zrobili,  a  my jako gmina musimy to teraz 
wykonać. Można było oddelegować jakiegoś urzędnika gminy jak były robione te projekty. Czy 
ktoś w ogóle z urzędników gminy pytał o to jak wygląda ten projekt.
Wójt odpowiedział, że to projektant powinien się do nas zwrócić jak projektował te chodniki. Jak 
był odbiór drogi powiatowej to przedstawiciela Urzędu Gminy Przystajń tam nie było. 
Radny  Remigiusz  Wręczycki stwierdził,  że  trzeba  było  być  przy  tworzeniu  tych  projektów 
dot. chodników. Wtedy nie byłoby tych problemów. 
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Wójt  odpowiedział,  że  otrzymaliśmy gotowe projekty  chodników i  nikt  się  nas  nie  pytał  czy 
chcemy coś do nich wnieść. Boi się po prostu, że tego chodnika w Podłężu Szlacheckim w tym 
roku nie będzie.
Radny Edward Chamela powiedział, że trzeba zrobić wspólne posiedzenie komisji stałych Rady 
Gminy Przystajń i  zaprosić  na nie  Starostę  Powiatowego w Kłobucku, Dyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg w Kłobucku i Kierownika Obwodu Drogowego w Przystajni. 
Przewodnicząca odpowiedziała, że tak też zrobimy. Zmobilizujemy Przewodniczących Komisji do 
tego.     
Radny Edward Chamela zapytał jak przebiega wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Czy wszyscy się zgadzają na ich wykonanie.
Wójt  opowiedział,  że termin jest  bez zagrożenia.  Z tego co wie to dwie posesje zrezygnowały 
z inwestycji jaką jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał kiedy będzie zrobiony projekt kanalizacji na Kostrzynie.
Wójt odpowiedział, że w tym roku.
Radny Józef Chrzestek zapytał czy jak ktoś zrezygnuje z tej przydomowej oczyszczalni ścieków 
to czy może wejść na jego miejsce inna osoba.
Wójt odpowiedział, że nie może.
Prezes UKS Akademia Sportu Dawid Melanowicz zapytał  czy nie było możliwości  poprawy 
wniosku, który złożył odnośnie organizacji pozarządowych. Czy nie mogli zostać poinformowani 
o tym, że są błędy. Czy tego wniosku nie można było uzupełnić. Teraz został  ogłoszony nowy 
konkurs i tym razem otrzymali dofinansowanie.  
Radny Robert Bastrzyk odpowiedział, że możemy to rozważyć na przyszłość. 
Prezes  UKS  Akademia  Sportu  Dawid  Melanowicz poprosił,  żeby  to  ogłoszenie  konkursu 
dot.  organizacji  pozarządowych było ogłaszane z 21 dniowym terminem, a nie jak jest  obecnie 
z 7 dniowym terminem.  
Skarbnik  Stowarzyszenia  Nasze  Dzieci  przy  Szkole  Podstawowej  im.  Marii  Konopnickiej 
w Przystajni Marcin Lizurej poprosił o udostępnienie wzoru wypełnionego wniosku na stronie. 
Są to nasze dzieci i chciały, żeby wszystkie dzieci były równo traktowane.  
Radny Robert Bastrzyk powiedział, że w związku z tym, że Stowarzyszenie  Nasze Dzieci  przy 
Szkole Podstawowej im. Marii  Konopnickiej  w Przystajni składało wniosek po raz pierwszy to 
mogli Państwo złożyć dodatkowy (brakujący) podpis na wniosku. 
Wójt powiedział,  że on podział tych środków podpisał.  Trzeba spełnić warunki konkursu, żeby 
uzyskać  środki.  W  grudniu  2017  r.  założyliśmy  pewną  kwotę  na  organizacje  pozarządowe. 
Akademia  Sportu  wystąpiła  jednak  o  pełną  pulę  środków  jakie  mieliśmy  zaplanowane  na 
organizacje pozarządowe. 
Prezes UKS Akademia Sportu Dawid Melanowicz powiedział, że chciałby tylko, żeby ten czas 
składania wniosków dot. konkursu dla organizacji pozarządowych był z 7 dni wydłużony do 21 dni. 
Nie ma pretensji, że dostali tylko 7 500,00 zł. 
Radny Robert Bastrzyk poprosił o to, żeby komisji nie posądzać o stronniczość, ponieważ tak nie 
jest. 
Prezes UKS Akademia Sportu Dawid Melanowicz odpowiedział, że nie posądza. 
Radny Remigiusz Wręczycki powiedział, że chciałby wiedzieć co i za ile dane stowarzyszenie 
zrobiło i prosi o przygotowanie takiej informacji.
Skarbnik  Stowarzyszenia  Nasze  Dzieci  przy  Szkole  Podstawowej  im.  Marii  Konopnickiej 
w Przystajni Marcin Lizurej poprosił o sprawiedliwy podział środków pomiędzy stowarzyszenia. 
Radny  Zbigniew  Kmieć powiedział,  że  stowarzyszenia  nie  powinny  walczyć  ze  sobą.  Klub 
Sportowy „Płomień-Przystajń” działa całkowicie bezpłatnie. Zapytał czy są pobierane środki przez 
Uczniowski Klub Sportowy Akademię Sportu i czy są wysyłane sms-y odnośnie braku płatności. 
Prezes  UKS  Akademia  Sportu  Dawid  Melanowicz odpowiedział,  że  pobierają  składki 
członkowskie,  ponieważ  każde  dziecko  jest  członkiem  stowarzyszenia.  Zdarza  się,  że 
przypominamy o  wpłacie  składki  członkowskiej.  Żadnego  dziecka  nie  wyganiamy  z  treningu. 
Dzieci jest około 80, a składek jest około 50.
Przewodnicząca powiedziała, że Akademia Sportu jest bardzo fajną inicjatywą dla dzieci i ona to 
bardzo pochwala. 
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Skarbnik  Stowarzyszenia  Nasze  Dzieci  przy  Szkole  Podstawowej  im.  Marii  Konopnickiej 
w Przystajni Marcin Lizurej powiedział, że on kibicuje i Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu 
Akademia  Sportu  i  Klubowi  Sportowemu  „Płomień-Przystajń”.  Był  też  założycielem 
Stowarzyszenia Nasze Dzieci przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni. 
Wójt powiedział,  że  to  on  decyduje  o  tym  na  co  mają  być  wydawane  środki  w  sprawie 
dot. organizacji pozarządowych.  
Radny  Edward  Chamela zapytał  kto  może  ubiegać  się  o  te  pieniądze  dot.  organizacji 
pozarządowych. 
Przewodnicząca przeczytała treść uchwały.
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał czy jest coś oprócz UKS Akademii Sportu, żeby mniejsze 
dzieci mogły grać w piłkę. 
Radny Jacek Pilarz powiedział, że on nie widzi problemu, żeby przedstawić informacje w sprawie 
dot. konkursu związanego z organizacjami pozarządowymi. 
Radny Robert Bastrzyk dopowiedział, że członkowie komisji odbyli 3 spotkania w tej sprawie. 
Radny Waldemar Woźny zapytał kto był członkiem komisji.
Radny Robert Bastrzyk wyjaśnił, że podczas pierwszego konkursu członkami komisji byli: Robert 
Bastrzyk – przewodniczący komisji – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia; Marta 
Okaj – członek Komisji – przedstawiciel organu wykonawczego; Grzegorz Sokołowski – członek 
Komisji  –  przedstawiciel  organu  wykonawczego,  Małgorzata  Izydorczyk  –  członek  Komisji  – 
dyrektor GOKSiR, Jacek Pilarz – członek Komisji – Radny Gminy Przystajń. Podczas drugiego 
konkursu  członkami komisji byli: Robert Bastrzyk – przewodniczący komisji – przewodniczący 
Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia;  Marta  Okaj  –  członek  Komisji  –  przedstawiciel  organu 
wykonawczego; Bogusław Leszczyński – członek Komisji – przedstawiciel organu wykonawczego; 
Małgorzata Izydorczyk – członek Komisji – dyrektor GOKSiR; Jacek Pilarz – członek Komisji – 
Radny Gminy Przystajń.

Ad 11
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodnicząca  dokonała  zamknięcia  XL  sesji 
VII kadencji Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                       
                                                                                             mgr Henryka Kapuścik
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