
PROTOKÓŁ Nr XLIV.2018

z XLIV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 
5 listopada 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 13.00 – 17.20

W sesji uczestniczyło 15 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. GOKSiR                                                                              - Małgorzata Izydorczyk 
- dyr. Szkoły Podstawowej w Przystajni                                      - Monika Rabenda
- dyr. Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim      - Bogdan Paprotny
- dyr. Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni              - Jolanta Berg
- Kierownik Referatu Oświaty                                                      - Alina Piśniak
- Kierownik Referatu Inwestycji                                                   - Jolanta Mann-Matuszczyk
- 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. 13.30).  
8. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) ustanowienia pomnika przyrody (Podinsp. Ł. Grajcar),
2) wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości  -  działki  nr  ewid.  345/5  w  m.  Kamińsko 
(Inspektor M. Drynda), 
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Inspektor A. Zabawa), 
4) zmiany uchwały nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: 
Statutu Gminy Przystajń,
5) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok (Skarbnik Gminy).

10. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania Radnych.
11. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
12. Podsumowanie VII kadencji Rady Gminy Przystajń. 
13. Zamknięcie sesji.

A d 1
Otwarcia  sesji  dokonała  Przewodnicząca  Rady  Gminy  Przystajń, Radna  Henryka  Kapuścik. 
Powitała wszystkich obecnych na sali. 
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A d 2
Przewodnicząca  Rady  Gminy stwierdziła  prawomocność  obrad  –  na  sali  obecnych  było 
11  Radnych. Brak Radnej Jadwigi Jelonek, Radnego Józefa Chrzęstka, Janusza Leśniaka i Jacka 
Pilarza. 

A d 3
Przewodnicząca przedstawiła  Radnym propozycję  porządku obrad.  Poprosiła  w imieniu  Wójta 
o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały 
nr  XXVII.251.2017  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń”.
Wójt wytłumaczył dlaczego musimy wprowadzić ten projekt uchwały. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie  w  sprawie  wprowadzenia  do  porządku  obrad  projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII.251.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia w sprawie 
przyjęcia „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń” w punkcie 
9 podpunkt 5, podpunkt 5 stałby się podpunktem 6.
8 Radnych za, 3 Radnych wstrzymało się od głosu. - Projekt został wprowadzony.
Radny  Waldemar  Woźny złożył  wniosek  formalny  o  wycofanie  z  punktu  9  podpunktu  3 
dot. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ 
już 3 raz Rada Gminy Przystajń musiałaby podejmować tę uchwałę. 
Wójt  poprosił, żeby nie wycofywać z porządku obrad projektu  uchwały w sprawie  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Nie jest powiedziane, że ta uchwała zostanie podjęta, ale 
chociaż omówmy ją. Po podjęciu tej uchwały będziemy chcieli zrobić II etap  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Dotarł Radny Jacek Pilarz.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
6 Radnych za, 5 Radnych przeciw, 1 Radny wstrzymał się od głosu.
Wniosek formalny nie przeszedł, ponieważ nie uzyskał akceptacji połowy ustawowego składu Rady 
Gminy Przystajń. 
Radny Zenon Piśniak złożył wniosek formalny o wycofanie z punktu 9 podpunktu 4 dot. projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. 
w sprawie: Statutu Gminy Przystajń, ponieważ wg niego powinna zająć się tym nowa Rada Gminy 
Przystajń. 
Radca  Prawny stwierdził,  że  zmieniła  się  ustawa  o  samorządzie  gminnym i  dlatego  musimy 
zaktualizować statut. 
Sekretarz powiedział,  że  on  był  inicjatorem  zmiany  tej  uchwały,  ponieważ  od  Wojewody 
otrzymaliśmy pismo, że trzeba zmienić statut. 
Przewodnicząca powiedziała,  że  te  zmiany nie  będą  w żaden sposób ograniczać Rady Gminy 
Przystajń. Zapytała czy Radny Zenon Piśniak nadal podtrzymuje swój wniosek.
Radny Zenon Piśniak podtrzymał swój wniosek.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały 
w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  VIII/46/11  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  29  czerwca  2011  r.  
w sprawie: Statutu Gminy Przystajń. 
6 Radnych za, 5 Radnych przeciw, 1 Radny wstrzymał się od głosu.
Wniosek formalny nie przeszedł, ponieważ nie uzyskał akceptacji połowy ustawowego składu Rady 
Gminy Przystajń. 

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 Józef Chrzęstek.
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A d 5
Wójt na początku poruszył temat wczorajszego pogrzebu wieloletniego konserwatora wodociągu 
gminnego  Pana  Ireneusza  Lacha.  Zawsze  gmina  mogła  na  niego  liczyć.  Przez  20  lat  był 
konserwatorem wodociągu i zawsze był pomocny, gdy był potrzebny, nigdy nie odmówił pomocy 
jeśli  jej  potrzebowaliśmy,  zawsze  odebrał  telefon.  Dlatego  zaproponował  jego  pamięć  uczcić 
minutą ciszy. 
Tak też się stało.
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz powiedziała, że Pan Ireneusz Lach zasłużył na 
to co o nim powiedział Wójt Gminy Przystajń. Mówi to w swoim imieniu i kilku mieszkańców 
z którymi rozmawiała.
Dotarła Radna Jadwiga Jelonek. 
Wójt  odczytał  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym  –  stanowiące 
załącznik do protokołu. Dopowiedział, że na część ul. Szkolnej i na ul. Krótką w Przystajni został 
złożony wniosek o dofinansowanie. 
Przewodnicząca  powiedziała,  że  na  terenie  Gminy  Przystajń  w  listopadzie  2018  r.  swoją 
100 rocznicę urodzin będzie obchodził Ojciec Jerzy Tomziński. 
Wójt  powiedział, że Radni zostaną zaproszeni na tę uroczystość. Nadamy jej godny wymiar. Na 
pewno ta uroczystość odbędzie się w Przystajni. 
Radny Jan Sas powiedział,  że  to  jest  błąd,  że  na tym odcinku 300 – 400 m w Przystajni  na 
ul. Szkolnej nie będzie kanalizacji. Zapytał czy tego osadnika nie można było zrobić obok Pana 
Wieczorka. 90 parę procent ludzi na pewno nie wie, że tam nie będzie kanalizacji. Obok remizy 
w Kuźnicy Nowej źle został zrobiony przykanalik, ponieważ przebiega on przez kostkę, a mogło 
być to zrobione obok kostki.  Stwierdził,  że  Pan Wójt  zrobił  wszystko, żeby rolnicy nie dostali  
pieniędzy związanych z suszą. Pani Przewodnicząca Gminnej Komisji powiedziała, że ona tych 
protokołów nie podpisze i Pani z ODR też nie podpisze.  Te protokoły podpisałoby 3 członków 
komisji  suszowej,  ale  nie  mieli  takiej  możliwości.  Pani  Przewodnicząca  wysłała  pismo  do 
Województwa i gmina otrzymała odpowiedź, że nie można tego składać. Wszyscy rolnicy, którzy 
złożyli wnioski otrzymali odpowiedź negatywną na złożony wniosek.
Dotarł Radny Janusz Leśniak.
Wójt  odpowiedział,  że taką samą retorykę Pan stosował podczas kampanii  wyborczej. Przyszła 
wyraźna interpretacja Wojewody, że straty można szacować jak zboża są na polu. Pan podpisywał 
się pod korektą wniosku, dot. areału. 
Radny Jan Sas powiedział, że komisja suszowa działała do 30 października 2018 r. Czy czytał Pan 
tę notatkę,  którą sporządziła komisja suszowa. Chodziło o techniczne przygotowanie protokołu, 
czego on akurat nie mógł zrobić, ponieważ nie miał takiego programu.
Radny Grzegorz Kierat zapytał czy może dostać to zapytanie, które gmina wysłała do Wojewody 
w sprawie szacowania szkód. 
Wójt powiedział,  że  pod  każdym  protokołem  powinien  być  podpis  pracownika  z  ODR, 
a pracownik odmówił tego podpisania. 
Radny  Józef  Chrzęstek powiedział,  że  on  się  zastosował  do  tego  co  powiedział  Minister 
Rolnictwa odnośnie suszy i dlatego złożył wniosek. 
Radny Edward Chamela zapytał o zarządzenie nr 102/2018 odnośnie opracowania planu ochrony 
zabytków. 
Sekretarz  powiedział  jakie  mamy  zabytki  na  terenie  Gminy  Przystajń  wpisane  do  rejestru 
zabytków.
Radny Edward Chamela powiedział, żeby zastanowić się nad sprzedażą tego lokalu w Podłężu 
Szlacheckim.  Jeżeli  byłaby jakaś  wichura  i  zerwałoby komuś  dach to  wtedy mielibyśmy lokal 
zastępczy. 
    
A d 6
Przewodnicząca  stwierdziła,  że  w  okresie  międzysesyjnym  nie  odbyła  się  żadna  komisja 
i dlatego sprawozdanie nie zostanie przedstawione. 
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A d 7
Przewodnicząca zapytała czy mieszkańcy obecni na sali, mają jakieś zapytania.
Radny Grzegorz Kierat zapytał dlaczego od maja 2018 r. nie było Komisji Rewizyjnej. 
Radny Janusz Leśniak odpowiedział, że on rzeczywiście bije się w pierś. Nie było jednak wniosku 
Radnego, żeby zrobić komisje. 
Radny Edward Chamela powiedział, że miała się odbyć komisja w temacie poruszonym przez 
Radnego Jana Sasa.
Sołtys  Sołectwa  Przystajń  Dariusz  Kulej zapytał  czy  Spółka  Wodna  Liswarta  nie  chciałaby 
złożyć wniosku do PROW odnośnie dofinansowania. Można pozyskać np. koparkę.    
  
A d 8
Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
Przewodnicząca  przedstawiła  informacje w sprawie  oświadczeń majątkowych Radnych Gminy 
Przystajń. Powiedziała, że u 3 Radnych w oświadczeniach majątkowych były drobne błędy. Radni 
zostali poinformowani o tym, że te błędy trzeba poprawić. 
Sekretarz przedstawił  informacje  w  sprawie  oświadczeń  majątkowych  pracowników 
samorządowych.  Również  u  3  osób  były  drobne  uchybienia.  Zostały  poinformowane 
o konieczności poprawienia błędów.
   
A d 9
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1. ustanowienia pomnika przyrody

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Sekretarz powiedział, że to drzewo, które miałoby być pomnikiem przyrody znajduje się na placu 
zabaw w miejscowości Ługi-Radły.   
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XLIV.370.2018 w sprawie ustanowienia pomnika 
przyrody 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, Z. Kmieć, Z. Kulej,  
J. Leśniak, Z. Marczak, J. Pilarz, Z. Piśniak, J. Sas, W. Woźny, R. Wręczycki.
Wstrzymał się od głosu: G. Kierat.

2. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 345/5 w m. Kamińsko

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Wójt powiedział, że jedyny koszt dla samorządu związany z nabyciem tej nieruchomości to koszt 
aktu notarialnego. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XLIV.371.2018 w sprawie  wyrażenia zgody na 
nabycie  nieruchomości  -  działki  nr  ewid.  345/5  w  m.  Kamińsko  jednogłośnie 
(15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

Wyszedł Radny Zenon Piśniak.

3. miejscowego   planu zagospodarowania przestrzennego  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały. 
Wójt  powiedział,  że  dwa  dni  przed  wejściem  w  życie  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  Wojewoda  wszczął  postępowanie.  Musieliśmy  zrobić  techniczne  poprawki 
i teraz ponownie musimy podjąć ten projekt uchwały.
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Inspektor Agnieszka Zabawa powiedziała, że głównym zarzutem było to co zostało opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Podczas przenoszenia map nałożyły się linie 
z koloru czarnego na zielone. 
Radny  Jan  Sas powiedział,  że  są  wyraźne  błędy  i  nikt  nie  ponosi  wyraźnych  konsekwencji. 
Zapytał kto za te błędy odpowiada. 
Wójt odpowiedział, że on za te błędy odpowiada. Dlaczego organ nadzoru nie zajął się tą sprawą 
od razu tylko na dwa dni przed wejściem w życie. Czeka nas również II etap i najłatwiej byłoby,  
żeby go  też  zrobiła  ta  sama  osoba  co  robiła  ten  I  etap  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego.  Na  czerwca  2019  r.  będziemy  chcieli  zrobić  II  etap  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego.  Wszyscy  chcielibyśmy,  żeby  ten  plan  został  podjęty  i  nie 
zakwestionowany przez Wojewodę.  
Inspektor Agnieszka Zabawa powiedziała,  że jesteśmy nieliczną gminą,  która robi  miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy. Jest to bardzo trudne do zrobienia dla całej 
gminy. 
Radny  Jan  Sas powiedział,  że  zawsze  trzeba  popatrzeć  na  tę  drugą  stronę,  która  czeka  na 
uchwalenie tego planu.   
Radna  Jadwiga  Jelonek zapytała  o  brak  linii  rozgraniczających  między  terenami  o  różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach ich zagospodarowania. 
Inspektor Agnieszka Zabawa odpowiedziała, że te linie zostały poprawione. 
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał o działkę Państwa Niezgoda, czy ona była teraz omawiana.
Inspektor Agnieszka Zabawa odpowiedziała, że Państwo Niezgoda będą mieli tę swoją działkę 
zrobioną  w  II  etapie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego.  Najpierw  jednak 
musimy podjąć uchwałę w sprawie I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Radny  Janusz  Leśniak powiedział,  że  pojawił  się  termin  czerwiec  2019  r.  Zapytał  dlaczego 
nastąpi to dopiero w czerwcu 2019 r. 
Inspektor Agnieszka Zabawa odpowiedziała, że jest to realny termin. Musimy ten przygotowany 
plan uzgodnić ze wszystkimi instytucjami, zrobić wyłożenie, poczekać na wnioski, podjąć uchwałę 
i poczekać na nadzór Wojewody. 
Mieszkanka Gminy Edyta Niezgoda zapytała co będzie jeśli w tym II etapie też będą błędy. Ona 
już w nic nie wierzy. Mąż rozmawiał z Panią, która oceniała ten plan i ta Pani powiedziała mu, żeby 
walczyli do końca. 
Radny Edward Chamela zapytał ile trwałoby to, żeby to wszystko uchwalić w I etapie. 
Przewodnicząca odpowiedziała, że pół roku. Następnie zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XLIV.372.2018 w sprawie  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  jednogłośnie  (14 Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki. 

4.  zmiany uchwały nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r.  w sprawie: 
Statutu Gminy Przystajń

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Sekretarz  wyjaśnił  co  się  zmienia  w  Statucie  Gminy  Przystajń.  Zaproponował  wprowadzić 
autopoprawkę do art. 17 ust. 4 pkt 6. Brzmiałby ten punkt: pytania w sprawach bieżących. 
Radny Edward Chamela zaproponował, żeby ten projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały 
nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: Statutu Gminy Przystajń 
przekazać do dalszych prac do komisji. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: Statutu Gminy 
Przystajń do dalszych prac do komisji. 
6 Radnych za, 7 Radnych przeciw, 1 Radny wstrzymał się od głosu.
Wniosek dot. przekazania projektu uchwały do dalszych prac do komisji nie przeszedł.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały autopoprawki, po czym zarządziła głosowanie.
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Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XLIV.373.2018 w sprawie  zmiany  uchwały 
nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: Statutu Gminy 
Przystajń  większością  głosów (8 Radnych za,  5  Radnych przeciw,  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.
Przeciw głosowali: E. Chamela, G. Kierat, Z. Marczak, J. Sas, W. Woźny.
Wstrzymał się od głosu: R. Wręczycki.

5.  zmiany  uchwały  nr  XXVII.251.2017  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  w  sprawie  przyjęcia 
„Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń”

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Kierownik Referatu Inwestycji wyjaśniła co się zmieniło w projekcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XXVII.251.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia w sprawie przyjęcia „Programu budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń”. 
Radny  Janusz  Leśniak powiedział,  że  dobrze  byłoby,  żeby  nowe  budynki  mogły  mieć  te 
przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
Kierownik  Referatu  Inwestycji odpowiedziała,  że  nowi  mieszkańcy  muszą  użytkować  te 
przydomowe  oczyszczalnie  ścieków,  żeby  był  spełniony  efekt  ekologiczny.  Jeżeli  zdążą  się 
przeprowadzić  do  czasu  realizacji  tych  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  to  mogą  składać 
wniosek. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XLIV.374.2018 w sprawie  zmiany  uchwały 
nr XXVII.251.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia w sprawie przyjęcia „Programu budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń” większością głosów (11 Radnych za, 
3 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, R. Wręczycki.
Wstrzymali się od głosu: E. Chamela, J. Sas, W. Woźny.

6. zmian   w   budżecie   Gminy Przystajń na 2018 rok  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Skarbnik omówiła projekt uchwały. 
Radny  Grzegorz  Kierat zapytał  dlaczego  zmniejszają  się  środki  dot.  wodociągu  na 
Siekierowiźnie.
Skarbnik  odpowiedziała,  że  w  tym  roku  została  zrobiona  dokumentacja.  Wykonanie  będzie 
zrobione w terminie późniejszym.  
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XLIV.375.2018  w sprawie  zmian w  budżecie 
Gminy Przystajń na 2018 rok większością głosów (9 Radnych za,  5 Radnych wstrzymało się 
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, R. Wręczycki.
Wstrzymali się od głosu: E. Chamela, G. Kierat, Z. Marczak, J. Sas, W. Woźny.

Ad 10 i Ad 11
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał o projekt wykonania kanalizacji na Kostrzynie.
Wójt odpowiedział, że pieniędzy na projekt mamy mniej aniżeli jest złożona oferta i będziemy to 
etapowali. W tym roku zaczynamy i rozłożymy to na dwa etapy. 
Radny Edward Chamela zapytał kiedy będzie zrobione oświetlenie uliczne.
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Wójt odpowiedział, że do 30 listopada 2018 r. firma ma wykonać oświetlenie uliczne. 
Radny Edward Chamela zapytał  kiedy zostaną zasypane dziury po starych słupach ulicznych 
znajdujące się obok nowych słupów.
Radny Janusz Leśniak poprosił o przewiezienie frezu na drogę obok przepompowni.
Wójt  odpowiedział,  że jak coś tego materiału zostanie to będziemy mogli porozmawiać w tym 
temacie. Na razie jest za wcześnie, ponieważ ten frez jest zaplanowany na utwardzenie pobocza.  
Przewodnicząca  przeczytała  pisma  dot.  dofinansowania  z  Komendy  Powiatowej  Policji 
w Kłobucku, Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach, zakupu samochodu do OSP 
w Przystajni. Przeczytała również pismo złożone przez Edytę i Łukasza Niezgoda. 
Radny Jan Sas zapytał czy te kapliczki i Sukiennice są już skończone. Jeżeli tak to kto odbierał te 
kapliczki i Sukiennice.
Wójt odpowiedział, że te kapliczki i Sukiennice są już zakończone. Odbierała je komisja w której 
był on i osoby przez niego wyznaczone w wyniku zarządzenia.
Radny Jan Sas zapytał czy to byli fachowcy, czy laicy, czy był inspektor nadzoru w tej komisji. 
Wójt  odpowiedział,  że  inspektora  nadzoru  nie  było.  W  komisji  był  on,  Pani  Jolanta 
Mann-Matuszczyk i Pani Agnieszka Zabawa.

Ad 12
Podsumowanie VII kadencji Rady Gminy Przystajń. 
Przewodnicząca powiedziała, że w tym przygotowanym podsumowaniu VII kadencji Rady Gminy 
Przystajń można szczegółowo poczytać o tym co zostało w tym czasie zrobione. 
Dotarł Radny Zenon Piśniak.
Przewodnicząca podziękowała  za  aktywny udział  w sesji  Rady Gminy Przystajń  i  przeprosiła 
jeżeli  kogoś  uraziła.  Podziękowała  włodarzowi  gminy za  współpracę  i  wielkie  zaangażowanie, 
podziękowała  również  Skarbnikowi,  Sekretarzowi,  Radcy  Prawnemu,  kierownikom  jednostek 
organizacyjnych i pracownikom samorządowym. 
Wójt  powiedział,  że  praktycznie  o  to,  o  co  wnioskowaliśmy to  otrzymaliśmy dofinansowanie. 
Uważa, że była to bardzo dobra kadencja. To przygotowane podsumowanie nie było elementem 
kampanii  wyborczej,  jest  tego  sporo  i  mamy  się  czym  pochwalić.  Podziękował  oponentom, 
ponieważ  krytyka  również  jest  potrzebna.  Warto  było  pełnić  tę  funkcję.  Jest  zupełnie  innym 
człowiekiem  po  tych  4  latach.  Pełnienie  funkcji  Wójta  jest  bardzo  kreatywne  i  twórcze. 
Pogratulował tym wszystkim Radnym, którzy nadal będą pełnili funkcję Radnego Gminy Przystajń. 
Przewodnicząca  przedstawiła  statystyki  dot.  posiedzeń  sesji  i  komisji  Rady  Gminy  Przystajń 
VII  kadencji.  Podziękowała  Wiceprzewodniczącemu  Rady  Gminy  Przystajń,  Przewodniczącym 
Komisji i pracownikowi biura Rady Gminy Przystajń.
Wójt i  Przewodnicząca wręczyli  Dyrektorom,  Kierownikom,  Radnym,  Sołtysom,  Radcy 
Prawnemu  i  pracownikowi  biura  Rady  Gminy  Przystajń  podziękowania  z  okazji  zakończenia 
VII kadencji Rady Gminy Przystajń.   

Ad 13
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodnicząca dokonała zamknięcia ostatniej XLIV sesji 
VII kadencji Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                       
                                                                                             mgr Henryka Kapuścik
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