
PROTOKÓŁ Nr XLIII.2018

z XLIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 
24 września 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 14.00 – 16.55

W sesji uczestniczyło 15 Radnych (lista obecności w załączeniu).
Sesji  przewodniczyła  Przewodnicząca  Rady  Gminy  Przystajń  –  Radna  Henryka  Kapuścik 
i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przystajń – Radny Zbigniew Kmieć.

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. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2018 r.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) 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) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok (Skarbnik Gminy),
3)  zmiany  Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata  2018-2028 (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 
13 Radnych. Brak Radnego Zenona Piśniaka i Radnego Jana Sasa.
Przewodnicząca przekazała prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Przystajń – 
Radnemu Zbigniewowi Kmieciowi.

A d 3
Wiceprzewodniczący przedstawił Radnym propozycję porządku obrad. Poprosił w imieniu Wójta 
o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  autopoprawki  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian 
w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok.
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Porządek obrad wraz z wprowadzoną autopoprawką ustalono jednogłośnie (13 Radnych za).

A d 4
Wiceprzewodniczący poinformował, że protokół był wyłożony w biurze Rady Gminy, można było 
się  z  nim  zapoznać.  Dlatego  poprosił  o  przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  sesji  bez  głośnego 
czytania. 
Protokół został przyjęty większością głosów 12 Radnych za, 1 Radny wstrzymał się od głosu. 

A d 5
Wójt odczytał  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym  –  stanowiące 
załącznik do protokołu. 
Dotarł Radny Jan Sas i Radny Zenon Piśniak. 
Radny Józef Chrzęstek zapytał jakie kwoty są przeznaczone na Otwarte Strefy Aktywności. 
Wójt odpowiedział,  że  staraliśmy  się  podzielić  te  Otwarte  Strefy  Aktywności  w  Przystajni 
i w Borze Zajacińskim mniej więcej po równo. 
Skarbnik  dopowiedziała, że Otwarta Strefa Aktywności w Borze Zajacińskim będzie kosztowała 
70 932,38 zł, a w Przystajni 88 247,09 zł. 
Radny Jan Sas zapytał czy można jeszcze składać wnioski suszowe, ponieważ komisja suszowa 
działa do końca września 2018 r. i jest jeszcze szansa na to, żeby rolnicy mogli składać wnioski do 
końca tygodnia. 
Wójt  odpowiedział,  że problem polega na tym, że Komisja ds. szacowania strat szacuje szkody 
w terenie, a jak ma to zrobić jak uprawy już nie ma. Komisja na podstawie tego szacowania szkód 
musi przygotować protokół. Na chwilę obecną byłaby to niezmiernie trudna sytuacja dla komisji. 
Radny Jan Sas powiedział, że jest bardzo mało wniosków w powiecie kłobuckim dot. suszy. Jest 
tylko jeden wniosek w którym straty wynoszą powyżej 70 %. Dlatego Wicewojewoda dał „zielone 
światło” na to, żeby składać te wnioski dot. suszy. Czy nie można przyjąć jakiejś średniej jeśli straty 
wynoszą 30 % - 40 %. 
Wójt odpowiedział, że musimy się zorientować czy możemy to tak zrobić. 
Radny Edward Chamela powiedział, że te pieniądze będą się należały jeśli straty są 30 %. W tej 
chwili byłoby dobrze sprawdzić ile kto wymłócił. 
Radny  Józef  Chrzęstek  powiedział,  że  Minister  Rolnictwa  nawoływał  do  tego,  żeby  rolnicy 
składali wnioski przed zbiorem, a nie po zbiorze. Zapowiadał, że każdy poszkodowany rolnik suszą 
dostanie jakąś pomoc. 
Radny Grzegorz Kierat powiedział,  że te informacje,  które były rolnikom przedstawiane były 
mylne, ponieważ teraz okazało się, że zasady dot. pomocy są inne. 
Radny Zenon  Piśniak zapytał  jak  ta  komisja  suszowa to  szacowała  jak  zboże  było  na  polu. 
Powinno się to oszacować po zbiorach. Na podstawie tego ile faktycznie zostało wymłócone. 
Inspektor  Małgorzata  Drynda powiedziała,  że  o  suszy  możemy  mówić  wtedy  gdy  Instytut 
Uprawy  Nawożenia  i  Gleboznawstwa  w  Puławach,  informuje  o  wystąpieniu  suszy  na  terenie 
powiatu kłobuckiego - Gminy Przystajń. Na terenie Gminy Przystajń suszą objęte były uprawy zbóż 
jarych  i  ozimych.  Od  rolników  wpłynęły  83  wnioski.  Wszystkie  zboża  były  obejrzane  przez 
komisje w terenie. 
Radny Remigiusz Wręczycki  zapytał  jak te  straty było przeliczane przez komisje  jeśli  chodzi 
o zboża. 
Inspektor Małgorzata  Drynda  odpowiedziała,  że  członkiem Komisji  ds.  szacowania  start  jest 
pracownik z  Ośrodka Doradztwa Rolniczego,  który na podstawie kłosów szacuje straty.  Jest  to 
osoba, która skończyła szkołę rolniczą i się na tym zna. 
Radny Jan Sas zapytał czy na dziś jest przewidziana jakaś pomoc dla rolników. 
Inspektor  Małgorzata  Drynda odpowiedziała,  że  ta  pomoc  dotyczy  upraw  jarych  i  ozimych 
i  w Agencji  można te  straty zgłaszać.  Komisja działa  cały czas,  ale jeśli  komisja będzie miała 
działać po zbiorze to ona się z niej wypisuje, ponieważ to jest niezgodne z prawem.     
Wójt dopowiedział, że podstawą jest protokół sporządzony przez Komisję ds. szacowania strat i jak 
jest ogłaszana susza to trzeba składać wnioski. 
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A d 6
Wiceprzewodniczący  stwierdził,  że  w  okresie  międzysesyjnym  nie  odbyła  się  żadna  komisja 
i dlatego sprawozdanie nie zostanie przedstawione. 

A d 7
Wiceprzewodniczący zapytał czy mieszkańcy obecni na sali, mają jakieś zapytania.
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz zapytała  jaki  jest  koszt  odbioru  odpadów 
z działalności rolniczej.
Wójt odpowiedział, że koszt odbioru odpadów z działalności rolniczej jest ujęty w systemie. Został 
umieszczony w ogłaszanym przez Urząd Gminy Przystajń przetargu dot. odpadów komunalnych.  
  
A d 8
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2018 r. - skróconą informację 
dot.  wykonania budżetu gminy za I  półrocze 2018 r.  przedstawiła  Skarbnik Gminy – stanowi 
załącznik do protokołu. 
Radny Edward Chamela zapytał ile gmina jest na minusie.
Skarbnik odpowiedziała, że deficyt wynosi 7 mln zł. 

Ad. 9
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1.  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

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały.
Skarbnik powiedziała, że w budżecie od 2018 r. do 2019 r. rozchody i kwoty deficytu się zmieniają 
w  związku  ze  spłatą  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań,  czyli  umorzeniem  pożyczki  dot. 
„Budowy kanalizacji sanitarnej Przystajń ul. Kolejowa i Kuźnica Stara”. 
Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XLIII.367.2018  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  większością głosów (13 Radnych za, 
2 Radnych wstrzymało się od głosu), w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za  głosowali: R.  Bastrzyk,  J.  Chrzęstek,  J.  Jelonek,  H.  Kapuścik,  G.  Kierat,  Z.  Kmieć,  
Z. Kulej, J. Leśniak, Z. Marczak, J. Pilarz, Z. Piśniak, J. Sas, R. Wręczycki.
Wstrzymał się od głosu: E. Chamela, W. Woźny.

2. zmian   w   budżecie   Gminy Przystajń na 2018 rok  

Wiceprzewodniczący odczytał  projekt  uchwały  autopoprawki,  dot.  zmiany  zadania  Funduszu 
Sołeckiego Sołectwa Ługi-Radły. 
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok 
wraz z autopoprawką. 
Wiceprzewodniczący zapytał co to są wolne środki.
Skarbnik odpowiedziała, że wolne środki są to te środki, które zostają na koniec roku. 
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał dlaczego dochody z podatku od środków transportowych się 
zmniejszają.
Skarbnik odpowiedziała, że jeśli chodzi o podatek od środków transportowych to mieliśmy przypis 
na 320 000,00 zł, jednak jeden z podatników przeniósł się do innej gminy i w związku z tym ponad 
200 000,00 zł mamy mniej.  
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Radny Remigiusz Wręczycki zapytał o piłkochwyty i boisko treningowe na stadionie na ul. Bór 
w  Przystajni,  bo  widzi,  że  zmniejsza  się  plan  wydatków  dot.  zadania  „Modernizacja  boiska 
sportowego”.
Skarbnik odpowiedziała, że to zadanie w 2018 r. nie będzie wykonane. Kupiliśmy tylko dwa boksy 
dla zawodników rezerwowych. 
Radny Jan Sas zapytał czy nie można położyć krawężnika na Antonowie przed położeniem asfaltu 
skoro są środki. 
Wiceprzewodniczący odpowiedział, że wrócimy do tego tematu później. 
Radny  Waldemar  Woźny zapytał  dlaczego  znowu  są  wymieniane  rury  ze  stali  nierdzewnej 
w studni głębinowej na ujęciu wody w Borze Zajacińskim. 
Wójt  odpowiedział,  że są to wydatki w obrębie rozdziału „dostarczanie wody” i  to orurowanie 
rzeczywiście wymieniliśmy już. Teraz jest tylko argumentacja tego co wpływa na to zwiększenie 
w  tym  rozdziale  o  kwotę  11  510,00  zł,  ponieważ  pracownik  już  wie,  że  na  koniec  roku  na 
podstawowe wydatki brakowałoby mu środków. 
Radny Zbigniew Marczak zapytał dlaczego przesuwamy środki na dotacje dla OSP.
Skarbnik  odpowiedziała, że jest to tylko zmiana ze środków bieżących na majątkowe i dot. ona 
OSP w Przystajni.
Radny Edward Chamela zapytał co znaczy warunkowe umorzenie. 
Skarbnik odpowiedziała, że przepisała to dokładnie tak jak to wynika z umowy z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie.

Rada Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XLIII.368.2018  w sprawie  zmian w  budżecie 
Gminy Przystajń na 2018 rok większością głosów (14 Radnych za, 1 Radny wstrzymał się od 
głosu), w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za  głosowali: R.  Bastrzyk,  E.  Chamela,  J.  Chrzęstek,  J.  Jelonek,  H.  Kapuścik,  G.  Kierat,  
Z. Kmieć, Z. Kulej, J. Leśniak, Z. Marczak, J. Pilarz, J. Sas, W. Woźny, R. Wręczycki.
Wstrzymał się od głosu: Z. Piśniak.

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

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały.
Skarbnik przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej 
Gminy Przystajń na lata 2018-2028.
Wiceprzewodniczący zapytał o rynek w Przystajni. 
Wójt odpowiedział, że dostaliśmy dofinansowanie. Umowę na dofinansowanie podpiszemy jeszcze 
w tym roku, ale nie będziemy tej płyty rynku robili w 2018 roku, ponieważ nie zdążylibyśmy tego 
zrobić. W przyszłym roku będziemy to realizowali. 
Radny  Zenon  Piśniak zapytał  czy  coś  jest  planowane  odnośnie  kanalizacji  na  Podłężu 
Szlacheckim. 
Wójt odpowiedział,  że  na  przełomie  roku  jest  planowane  wykonanie  projektu  kanalizacji  na 
Podłężu Szlacheckim.
Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę Nr  XLIII.369.2018 w  sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2018-2028 jednogłośnie  (15  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

Ad 10 i Ad 11
Radny Waldemar Woźny zapytał o mostek na Bagnach. Tam mieszkaniec miał z kostki wyłożony 
wjazd i miał ją mieć ponownie położoną, a do tej pory nie ma. 
Wójt odpowiedział, żeby ten pan się do niego zgłosił.
Radna  Jadwiga  Jelonek zapytała  o  mapkę  dot.  działki  na  Stanach,  którą  Radni  dostali 
z materiałami na sesje. 
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Wójt odpowiedział, że na Stanach mamy działkę gminną i zastanawiamy się nad jej sprzedażą. To 
Radni podejmują decyzje co z tą działką zrobić. 
Radna Jadwiga Jelonek powiedziała, że tej działki szkoda zbywać za niewielkie pieniądze. Może 
tam kiedyś mogłaby być przepompownia ścieków. 
Wójt odpowiedział, że nie wiemy czy tam byłoby dobre miejsce na przepompownie ścieków. 
Radna Jadwiga Jelonek  powiedziała,  że jest  to jedyna działka na Stanach,  która jest  gminna. 
Zaproponowała zrobić zebranie sołeckie w tym temacie. 
Wójt zobowiązał Radną do zrobienia tego zebrania. 
Radny Edward Chamela zapytał kiedy będzie zrobiona komisja dot. komunikacji. 
Przewodnicząca odpowiedziała,  że Przewodniczący Komisji  zostali  poinformowani o potrzebie 
zrobienia komisji w tym temacie i takie posiedzenie zostanie zwołane w najbliższym czasie.
Radny Edward Chamela zapytał co z drogą na Sachalinie. 
Wójt odpowiedział, że nie widzi dziur na Sachalinie. Tam są tylko takie zagłębienia, a firma, która 
to robiła już nie istnieje. Siekierowizna dała 8 000,00 zł z Funduszu Soleckiego na drogę. Jednak 
nie ma firm drogowych, które by tę drogę zrobiły. To nie jest tak, że Urząd nie chce zrobić. Są po 
prostu trudności na rynku. Chcielibyśmy kupić materiał chociaż na tę drogę w Siekierowiźnie, ale 
z tym też jest problem. Nie było go na poprzedniej sesji i w gazecie padły dwie kłamliwe kwestie. 
Straż w Dąbrowie upadła nie dlatego, że strażacy nie mieli się w co ubrać. Jednostkę w Dąbrowie 
zlikwidowano,  ponieważ nie  było  tam chętnych strażaków do udziału  w akcjach.  W tym roku 
kupiliśmy  trzy  samochody  strażackie,  wcześniej  strażacy  dostali  hełmy,  buty  bojowe,  ubrania 
bojowe  i  sprzęt  ochrony  osobistej.  Ustaliliśmy  dodatkowy  przystanek  dla  dzieci  w  Podłężu 
Szlacheckim, ponieważ rodzice o to  wnioskowali  i  dlatego była podejmowana ta  uchwała.  Nie 
mamy takiej sytuacji, że Gmina Przystajń jest odcięta od komunikacji samochodowej. Nie mamy 
takich problemów. Na 5 października 2018 r. ma umówione spotkanie z przedstawicielami PKS.  
Radny Jan Sas powiedział,  że pół roku temu ten problem chciał  poruszyć.  My tu nie chcemy 
narzucać czegoś, ale chcemy przewidzieć. Już rodzice muszą jeździć po dzieci do Truskolas i do 
Panek.
Radny Edward Chamela zapytał o której godzinie jedzie autobus z Górek.
Wójt odpowiedział, że o 6.50.
Radny Edward Chamela stwierdził, że po zimie tej drogi na Sachalinie nie będzie.
Wiceprzewodniczący powiedział, że gmina odpowiada tylko za transport lokalny na terenie danej 
gminy.
Wójt powiedział, że w Urzędzie Gminy Przystajń jest pracownik, który za ten transport odpowiada 
i nie było takich wytycznych ze strony starostwa, że coś musimy płacić. 
Radny Edward Chamela zapytał o budowę oświetlenia na Brzezinach.
Wójt odpowiedział, że firma w niedługim czasie ma to oświetlenie zrobić. 
Radny Edward Chamela zgłosił wniosek, żeby nagrywać każdą sesję Rady Gminy Przystajń.
Radny Remigiusz Wręczycki powiedział, że zorganizowaliśmy Pana Jeziorowskiego i okazało się, 
że transport  do Olesna jest  teraz droższy niż do Częstochowy. Samorząd jest  dla ludzi i  trzeba 
popatrzeć  na  ludzi.  Trzeba  utrzymać  PKS i  przychylić  się  do  tego,  żeby ten  transport  się  nie 
zmienił. 
Radny  Jan  Sas wrócił  do  tematu  krawężnika  na  Antonowie.  Na  dach  zostało  wykorzystane 
35 500,00 zł. Teraz mówi tylko o 20 000,00 zł potrzebnych na krawężnik.
Wójt powiedział,  że nie wie jak kosztorys wyjdzie. Jak zostanie środków to możemy ten temat 
rozważyć. 
Radny Jan Sas powiedział, że chcąc to zrobić trzeba o tym pomyśleć już, przed położeniem masy. 
50,00 zł wyjdzie 1 metr bieżący krawężnika – materiał i wykonawstwo. 
Sołtys Sołectwa Przystajń Dariusz Kulej zapytał czy Spółka Wodna Liswarta działa, czy też nie 
działa, bo jego pytają czy te rowy zostaną w tym roku zrobione. 
Radny Józef Chrzęstek odpowiedział, że on jest w spółce, ale on jest tylko członkiem spółki. On 
nie jest Przewodniczącym spółki tylko Marek Jelonek. On sam czeka na to, żeby te rowy zostały 
zrobione. 
Wójt powiedział, że spółkę reaktywowaliśmy po to, żeby zrobić konserwację rowów. W tym roku 
jest więcej pieniędzy niż w zeszłym roku i te rowy na pewno zostaną zrobione.
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Radny  Zenon  Piśniak powiedział,  żeby  zaprosić  Przewodniczącego  Zarządu  Spółki  Wodnej 
Liswarta na sesje Rady Gminy Przystajń lub wspólne posiedzenie komisji.
Radny Jan Sas zapytał czy będzie zrobiony ten krawężnik na Antonowie. 
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała czy to jest  prawda, że pracownicy 
fałszowali  dokumentację  dot.  sprawozdań  przygotowywanych  przez  Związek  Międzygminny 
Panki-Przystajń  ds.  Ochrony  Wód.  Zapytała  również  o  zastrzeżenia  dot.  rozstrzygnięcia 
nadzorczego dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Wójt odpowiedział,  że  jesteśmy  pełni  optymizmu  odnośnie  podjętego  na  ostatniej  sesji 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego.  Po  co  wracać  do  tego  rozstrzygnięcia 
nadzorczego, to jest bez sensu w tej chwili, a materia jest bardzo skomplikowana.
Wiceprzewodniczący przeczytał pismo złożone przez Panią Jolantę Paprotną odnośnie suszy. Była 
już wcześniej dyskusja w tym temacie i uważamy, że temat jest zamknięty.   

Ad 12
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Wiceprzewodniczący  dokonał  zamknięcia  XLIII  sesji 
VII kadencji Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                       
                                                                                             mgr Henryka Kapuścik
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