
PROTOKÓŁ Nr XLI.2018

z XLI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 
10 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 14.00 – 16.25

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
- 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) uchylenia Uchwały Nr  XL.352.2018 Rady Gminy Przystajń  z  dnia  20  czerwca  2018 r. 
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 (Skarbnik 
Gminy),
2) zmiany Uchwały  Nr  XXXIX.341.2018  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  28  maja  2018  r. 
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (Skarbnik Gminy),
3) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przystajń.

9. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania Radnych.
10. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie sesji.

A d 1
Otwarcia  sesji  dokonała  Przewodnicząca  Rady  Gminy  Przystajń, Radna  Henryka  Kapuścik. 
Powitała wszystkich obecnych na sali. 

A d 2
Przewodnicząca  Rady  Gminy stwierdziła  prawomocność  obrad  –  na  sali  obecnych  było 
12 Radnych. Brak Radnego Edwarda Chameli, Grzegorza Kierata i Zbigniewa Marczaka. 

A d 3
Przewodnicząca przedstawiła  Radnym propozycję  porządku obrad.  Poprosiła  w imieniu  Wójta 
o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy 
Przystajń na 2018 rok. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok 
byłby w punkcie 8 podpunktem 4.
Porządek obrad po zmianie ustalono jednogłośnie – 12 Radnych za.
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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. 
Dotarł Radny Edward Chamela. 
Wójt dopowiedział,  że  wniosków dot.  suszy  mamy złożonych  ponad  70.  W dniu  dzisiejszym 
zostały  złożone  dwa  projekty  do  LGD  dot.  remontu  w  środku  remizo-świetlicy  w  Podłężu 
Szlacheckim i nawodnienia boiska na ul. Bór w Przystajni. 
Przewodnicząca zapytała czy coś się zmieniło odnośnie dofinansowania do rynku w Przystajni.
Wójt odpowiedział,  że cały czas czekamy.  Jesteśmy już gotowi z przetargiem, ale czekamy na 
rozstrzygnięcie konkursu. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie to będziemy ten rynek chcieli zrobić 
w dwóch etapach. Mamy dofinansowanie na malowanie Sukiennic, ale chcieliśmy to zrobić dopiero 
po płycie  rynku. Jeżeli  nie będzie rozstrzygnięcia konkursu to będziemy musieli  pomalować te 
Sukiennice wcześniej. 
Radny Waldemar Woźny zapytał czy na rynku w Przystajni zostanie odtworzona studnia. 
Wójt odpowiedział, że nie będzie. Byłoby to niespójne z projektem.
Radny  Remigiusz  Wręczycki zapytał  kiedy  te  prace  dot.  nawodnienia  boiska  na  ul.  Bór 
w Przystajni byłyby realizowane.
Wójt odpowiedział, że w przyszłym roku. Chciałby, żeby zostało to zrobione przed sezonem.
Radny Remigiusz Wręczycki powiedział, że zorientował się odnośnie tych piłkochwytów i jest 
taka firma, która te piłkochwyty zrobiłaby za 4 000,00 zł, czy 5 000,00 zł.
Przewodnicząca zapytała co z oczyszczalnią ścieków w Pankach.
Wójt odpowiedział, że wszystkie urządzenia są w tej chwili sprawne i jutro po południu będziemy 
chcieli uruchomić ten reaktor. To co się dzieje na reaktorze napawa nas optymizmem. 
Przewodnicząca zapytała skąd ta dzisiejsza interwencja policji w Pankach.
Wójt  odpowiedział, że byliśmy zmuszeni donieść do prokuratury na posesję, która doprowadzała 
nielegalne ścieki. Ta dzisiejsza interwencja jest wynikiem trwającego śledztwa. 
Przewodnicząca powiedziała, że Rada Gminy Przystajń otrzymała obszerny materiał dot. Związku 
Międzygminnego  Panki-Przystajń  ds.  Ochrony  Wód  od  Stowarzyszenia  Inicjatyw  Społecznych 
„Semper Veritas”.  Zainteresowani  mogą zapoznać się  z  tym materiałem w biurze Rady Gminy 
Przystajń.
Radny Jan Sas zapytał co się stanie jak te badania, które będą robione na oczyszczalni wyjdą źle.
Wójt odpowiedział, że ten nowy reaktor będzie w tym tygodniu uruchomiony. Ma nadzieję, że te 
badania wyjdą dobrze. 
Radny Waldemar Woźny zapytał co się stało z tą beczką ze ściekami.
Wójt  odpowiedział,  że została na oczyszczalni ścieków i te ścieki, które się w niej znajdują są  
powoli dopuszczane do procesu. 

A d 6
Przewodnicząca stwierdziła, że w okresie międzysesyjnym nie odbyła się żadna komisja i dlatego 
sprawozdanie nie zostanie przedstawione. 

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

1.  uchylenia   Uchwały  Nr  XL.352.2018  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  20  czerwca  2018  r.   
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 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Radny Edward Chamela zapytał co ta firma robiła, że ta uchwała jest źle zrobiona. Płaciliśmy za 
to, więc powinno to być zrobione dobrze.
Skarbnik odpowiedziała, że te projekty uchwał dot. obligacji są związane z uwagą merytoryczną 
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XLI.355.2018  w sprawie  uchylenia  Uchwały 
Nr XL.352.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. 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 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,  Z.  Kmieć,  Z.  Kulej,  
J. Leśniak, J. Pilarz, Z. Piśniak, J. Sas, W. Woźny, R. Wręczycki.
Wstrzymał się od głosu: E. Chamela.

Radny Zenon Piśniak wyszedł.

2.  zmiany   Uchwały  Nr  XXXIX.341.2018  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  28  maja  2018  r.   
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 XLI.356.2018 w sprawie  zmiany Uchwały  Nr 
XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji 
oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  większością głosów (11 Radnych za, 1 Radny 
wstrzymał się od głosu, 1 Radny nie głosował), w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za  głosowali: R.  Bastrzyk,  J.  Chrzęstek,  J.  Jelonek,  H.  Kapuścik,  Z.  Kmieć,  Z.  Kulej,  
J. Leśniak, J. Pilarz, J. Sas, W. Woźny, R. Wręczycki.
Wstrzymał się od głosu: E. Chamela.
Nie głosował: Z. Piśniak.

Radny Zenon Piśniak wrócił. 

3. ustalenia   wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przystajń  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Radny Jan Sas zapytał dlaczego tego projektu uchwały nie było na posiedzeniu komisji.
Przewodnicząca odpowiedziała, że zadziało się tak, iż nie było tego na komisji, ponieważ nie było 
posiedzenia komisji. Miało być zwołane, ale w międzyczasie okazało się, że jest potrzeba zwołania 
sesji. 
Radny  Remigiusz  Wręczycki zapytał  czy  nie  można  było  zrobić  tego  wcześniej,  skoro  to 
rozporządzenie weszło w życie już w maju 2018 r.
Przewodnicząca odpowiedziała, że nie chcieliśmy być pierwsi i dlatego nie podejmowaliśmy tego 
w czerwcu 2018 r. 
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Radny  Edward  Chamela powiedział,  że  słyszał,  iż  to  rozporządzenie  ma  obowiązywać  od 
1 września 2018 r.    
Ogłoszono 5 minut  przerwy po to,  żeby Radni  Gminy Przystajń  mogli  zapoznać  się  z  obecną 
uchwałą dot. wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przystajń.

Radny Remigiusz Wręczycki wyszedł, natomiast Radny Zbigniew Marczak dotarł na sesję.

Przewodnicząca zapytała Radnych czy po zapoznaniu się z obowiązującą uchwałą mają jakieś 
uwagi i zapytania do przedstawionego projektu uchwały. Brak uwag i zapytań. W związku z tym 
zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XLI.357.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
dla Wójta Gminy Przystajń większością głosów (8 Radnych za, 1 Radny przeciw, 4 Radnych 
wstrzymało się od głosu, 1 Radny nie głosował), w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za  głosowali: R.  Bastrzyk,  J.  Chrzęstek,  J.  Jelonek,  H.  Kapuścik,  Z.  Kmieć,  Z.  Kulej,  
J. Leśniak, Z. Marczak.
Przeciw głosował: J. Pilarz.
Wstrzymał się od głosu: E. Chamela, Z. Piśniak, J. Sas, W. Woźny. 
 Nie głosował: R. Wręczycki.

 
Radny Remigiusz Wręczycki wrócił.

4. zmian   w   budżecie   Gminy Przystajń na 2018 rok  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Skarbnik omówiła projekt uchwały.
Radny  Edward  Chamela powiedział,  że  nie  wszyscy  byli  poinformowani  o  tym,  że  można 
pozyskać środki finansowe na dane sołectwo.
Wójt odpowiedział,  że  jesteśmy  jedną  z  nielicznych  gmin,  które  mają  Fundusz  Sołecki.  Był 
ogłoszony  konkurs  i  uważaliśmy,  że  Podłęże  Szlacheckie  potrzebuje  takiego  wyposażenia. 
Złożyliśmy wniosek na stoły, krzesła i wieszaki. 
Radny Edward Chamela powiedział, że wie, iż pieniądze z tego konkursu zostały i żałuje, że nie 
złożyli  tego wniosku tak jak planowali.  Był  z  Panem Dariuszem Kulejem u Pana Wójta  w tej 
sprawie, ale Wójt się na to nie zgodził, żeby oni mogli złożyć wniosek. Gdyby nie było Funduszu 
Sołeckiego tak jak Wójt proponował to z remiz byłyby zgliszcza. 
Wójt odpowiedział, że Funduszu Sołeckiego nie wydzielilibyśmy tylko na 1 rok. Wiemy jednak, że 
w 2019 r. Fundusz Sołecki będzie. Chcieliśmy go nie wydzielać tylko przez 1 rok.        
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XLI.358.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Przystajń na 2018 rok jednogłośnie  (14 Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez podniesienie 
ręki. 

Ad 9 i Ad 10
Przewodnicząca odczytała pismo Mieszkańców ul. Polnej w Przystajni dot. ograniczenia tonażu. 
Mieszkańcy proszą o ustawienie odpowiednich znaków. 
Radny  Jan  Sas powiedział,  że  on  często  tam  jeździ  i  tego  nie  zauważył,  żeby  jeździły  tam 
samochody ciężarowe.
Radny Janusz Leśniak powiedział, że tam jest ograniczenie prędkości tzw. strefa zamieszkania 
(wprowadzająca ograniczenie prędkości do 20 km/h).  
Radny Zenon Piśniak stwierdził, że tam chodzi o samochód jeżdżący co drugi dzień z mlekiem.
Radni stwierdzili,  że  robiliśmy tę  drogę  w  takiej  technologii  po  to,  żeby  tam  mogły  jeździć 
samochody ciężarowe i żeby odciążyć ruch na skrzyżowaniu DW 494.
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Radny Józef Chrzęstek powiedział, że komisja suszowa była bardzo uboga, bo były w niej tylko 
4 osoby. Jeżeli była powołana komisja to powinna pola obejrzeć w szerokim zakresie dot. jeszcze 
kukurydzy i łąk. Uważa, że dla rolnika mającego zwierzęta nie będzie to żadna pomoc.
Sekretarz odpowiedział, że kukurydzy i łąk susza nie obejmowała. 
Radny  Józef  Chrzęstek powiedział,  że  nie  chciałby,  żeby  mieszkańcy  mieli  jakieś  problemy 
dot. przydomowych oczyszczalni ścieków, ponieważ czasami jest tak, że ma być ona wybudowana 
w takim miejscu, które nie odpowiada mieszkańcowi. Prosi o przeprojektowanie usytuowania tych 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Dodatkowo dopowiedział, że te przydomowe oczyszczalnie 
ścieków bardzo głośno działają.
Wójt odpowiedział,  że  z pewnej  racjonalności  zrobiliśmy budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Te nasze przydomowe oczyszczalnie ścieków są w pełni biologiczne. Było 5 instalacji, 
które przeprojektowujemy. Jesteśmy elastyczni. 
Radny Janusz Leśniak zapytał o przykanalik, tzw. trójnik do kanalizacji,  czy można go zrobić 
podczas budowy kanalizacji jak jest nieruchomość niezabudowana.
Wójt  odpowiedział,  że takie odejścia kanalizacyjne są dla nas korzystne,  ponieważ później  nie 
niszczy się drogi. Mieszkaniec takie odejście kanalizacyjne musi jednak zrobić na własny koszt. 
Byłby to zaślepiony trójnik. 
Radny Jan Sas powiedział, że cała komisja dot. suszy nie musi chodzić w teren. To co mówią na 
temat suszy to jest wielka propaganda, ponieważ jak rolnik ma zwierzęta to nie kwalifikuje się do 
tego odszkodowania. W wyniku suszy jest 30 % do 40 % zboża mniej niż w zeszłym roku. 
Radna Jadwiga Jelonek zgłosiła, że sprężarkę dot. przydomowej oczyszczalni ścieków głośniej 
słychać w domu niż na podwórku.     
Wójt odpowiedział, że na pewno ten problem rozwiążemy. 
Radny Józef Chrzęstek powiedział, że jak działa Stacja Uzdatniania Wody w Borze Zajacińskim 
to on też to słyszy, a mieszka 150 m od niej, ale przyzwyczaił się do tego.
Radny Zbigniew Marczak zapytał  Wójta czy ten rów o którym rozmawiali  zostanie zrobiony. 
Koszt tego wykonania to 2 200,00 zł. Za wyczyszczenie 1 metra rowu biorą 9,00 zł.
Wójt odpowiedział, że tam całego tego rowu nie trzeba robić. Przepusty są tam niedrożne. Służy on 
tylko jednej osobie. Dodatkowo jest to rów przy drodze powiatowej. Sprawa jest jednak otwarta. 
Radny Zenon Piśniak zapytał  czy zostało  wysłane  jakieś  pismo odnośnie tej  zapory na rzece 
w Podłężu Szlacheckim.
Sekretarz odpowiedział, że przekazywał to zapytanie Pani Małgorzacie Drynda i ona miała w tym 
temacie wysłać pismo. 
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał  czy ten chodnik przy przedszkolu w Kostrzynie uda  się 
w tym roku zrobić.
Wójt odpowiedział, że tam jest połączenie Funduszu Sołeckiego z funduszem przedszkolnym. Nie 
zna jednak tematu. 
Radny Zenon Piśniak zapytał kto odpowiada za te dojeżdżające dzieci z przedszkola w Przystajni 
na Podłęże Szlacheckie,  ponieważ była taka sytuacja,  że dziecko nie przyjechało z przedszkola 
i mama musiała jechać po dziecko do przedszkola w Przystajni.
Przewodnicząca stwierdziła, że trzeba tę sytuacje zgłosić Pani Dyrektor Gminnego Przedszkola 
Publicznego w Przystajni. 
Sołtys Sołectwa Przystajń Dariusz Kulej zapytał co z tymi rowami na ul. Kolejowej w Przystajni. 
Firma miała to zrobić do końca czerwca 2018 r., a tego nie zrobiła. 
Wójt odpowiedział, że podjęliśmy decyzje, że w trzech miejscach pobocza zostaną wzmocnione 
ażurami. Są pewne uzgodnienia poczynione i Pan Kałmuk ma to poprawić. Potwierdził, że firma 
miała to zrobić, ale tego nie zrobiła. To nie jest tak, że my się tylko temu przyglądamy. Firma na 
pewno to poprawi. 
Radny  Remigiusz  Wręczycki zapytał  czy  nie  można  zrobić  jakichś  innych  budek  dla  gości 
i gospodarzy podczas meczów na boisku sportowym na ul. Bór w Przystajni, ponieważ te obecne są 
bardzo nieciekawe. Kostrzyna ten relikt mogłaby zagospodarować u siebie, a tam trzeba byłoby 
zrobić nowsze te budki. 
Wójt odpowiedział, że chciałby to zrobić, ale wszystkiego nie da się zrobić.
Skarbnik dopowiedziała, żeby złożyć wniosek do budżetu w tej sprawie. 
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Radny Waldemar Woźny zapytał gdzie jest frez z ul. Widawa w Przystajni.
Wójt  odpowiedział,  że  gmina  wzięła  tego  frezu  na  ul.  Polną  w Przystajni  i  na  drogę  między 
Podłężem Szlacheckim, a Michalinowem.   

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

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                       
                                                                                             mgr Henryka Kapuścik
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