
PROTOKÓŁ Nr XIII.2019

z XIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
2 grudnia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 14.05 – 15:31

W sesji uczestniczyło 14 Radnych (lista obecności w załączeniu).
Sesji przewodniczył Przewodniczący 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.  
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
2)  zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z  dnia 1 października 2012 r.
w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  jest  Gmina
Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków,
3) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.

9. Pytania w sprawach bieżących.
10. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie sesji.

A d 1
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Przystajń, Radny Zbigniew Kmieć. Powitał
wszystkich obecnych na sali. (14:05)

A d 2
Przewodniczący  Rady  Gminy stwierdził  prawomocność  obrad  –  na  sali  obecnych  było
13 Radnych. Brak Radnej Henryki Kapuścik i Radnego Jacka Pilarza. (14:05)

A d 3
Przewodniczący przedstawił  Radnym  propozycję  porządku  obrad.  Poinformował,  że  została
przygotowana autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na
2019 rok. Porządek obrad ustalono bez zmian. (14:05)

A d 4
Przewodniczący 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.
(14.07)
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Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. (14:08)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Marek  Zabawa,  Robert  Bastrzyk,  Zbigniew  Marczak,  Edward  Chamela,  Janusz  Leśniak,  Józef
Chrzęstek,  Remigiusz  Wręczycki,  Marian  Drynda,  Aleksandra  Kierat,  Paweł  Piśniak,  Marcin
Tomziński, Zbigniew Kmieć, Jadwiga Górnik
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryka Kapuścik, Jacek Pilarz
Protokół został przyjęty jednogłośnie (13 Radnych za).

Nastąpiła zmiana kworum. (14:09) Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14.
Do sesji dołączyła Radna Henryka Kapuścik.

A d 5
Wójt odczytał  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym  –  stanowiące
załącznik  do  protokołu. (14:09)  Wójt  dopowiedział,  że  chcieliśmy przetarg  dot.  zakupu energii
elektrycznej  dla  potrzeb  obiektów  użyteczności  publicznej  oraz  oświetlenia  ulicznego  zrobić
wspólnie z Gminą Panki, ale nie wyrazili na to chęci.
Radna Henryka Kapuścik powiedziała, że pytała Panią Wójt i okazało się, iż w ubiegłym roku też
ten  przetarg  dot.  energii  elektrycznej  był  robiony osobno,  więc  nie  wie,  dlaczego w tym roku
miałoby to wyglądać inaczej.
Wójt  odpowiedział,  że  w  tym  roku  chcieliśmy  ten  przetarg  zrobić  wspólnie  z  Gminą  Panki
i Związkiem Międzygminnym, ale Gmina Panki się na to nie zdecydowała.  

A d 6
Przewodniczący  stwierdził,  że  w  okresie  międzysesyjnym  odbyły  się  komisje,  które  kolejno
przedstawią sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. (14:18)

Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej przedstawił  Przewodniczący  Komisji
Rewizyjnej Radny Janusz Leśniak. (14:18)

Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Przystajń przedstawił
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Radny Remigiusz Wręczycki. (14:21)

Brak  uwag  i  zapytań  do  sprawozdań  z  działalności  Komisji  Rady  Gminy  w  okresie
międzysesyjnym.

A d 7
Przewodniczący zapytał czy mieszkańcy obecni na sali, mają jakieś zapytania. (14:23)
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała o projekt uchwały dot. przystanków,
gdzie one mają być. Zapytała również o działanie internetu.
Sekretarz odpowiedział,  że  szczegółowo  omówimy  ten  temat  dot.  przystanków  podczas
rozpatrzenia  projektów  uchwał.  Jeśli  chodzi  o  internet  to  w  Urzędzie  Gminy  Przystajń  działa
Protonet i E-region. Raz działa lepiej, raz gorzej. Nie ma jednak możliwości technicznych, żeby
mieszkańcy mogli z tego E-regionu korzystać. Od paru lat jest zakopany kabel dot. internetu, ale do
tej pory nikt się nie zgłosił kto dostarczałby ten internet.  

A d 8
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie: (14:29)

1) obni  żenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego   (14:29)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.
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Głosowanie w sprawie obniżenia średniej  ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
(14:33)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Marek  Zabawa,  Robert  Bastrzyk,  Janusz  Leśniak,  Zbigniew Marczak,  Edward  Chamela,  Józef
Chrzęstek, Marian Drynda, Marcin Tomziński, Remigiusz Wręczycki, Henryka Kapuścik, Paweł
Piśniak, Zbigniew Kmieć, Jadwiga Górnik, Aleksandra Kierat
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jacek Pilarz

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę  Nr XIII.91.2019 w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego jednogłośnie  (14 Radnych za)  w głosowaniu
jawnym przez podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie przycisku na konsoli elektronicznego
urządzenia do liczenia głosów.  

2)  zmiany  uchwały  Nr  XIX.140.2012  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  1  października  2012  r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń
udostępnionych dla wszystkich operatorów i  przewoźników oraz warunków i  zasad korzystania
z tych przystanków (14:33)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Sekretarz powiedział,  że  wprowadza  autopoprawkę  do  tego  projektu  uchwały  dot.  dwóch
przystanków – jest: Przystajń – ul.  Kolejowa I, ma być Przystajń – ul.  Kolejowa, ponieważ na
ul. Kolejowej jest tylko jeden przystanek, a także przystanku na Bagnach – ustalaliśmy, czy ten
przystanek jest jednostronny, czy obustronny. Okazało się, że jest obustronny. Dla mieszkańców
zrobimy  taki  wykaz  wszystkich  przystanków  znajdujących  się  na  terenie  Gminy  Przystajń
i zamieścimy go na stronie. Korzystanie z przystanków na terenie Gminy Przystajń jest bezpłatne. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały autopoprawki, po czym zarządził głosowanie.

Głosowanie  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XIX.140.2012  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia
1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków (14:40)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Robert Bastrzyk, Edward Chamela, Józef Chrzęstek, Zbigniew Marczak, Marian Drynda, Marek
Zabawa, Marcin Tomziński, Zbigniew Kmieć, Aleksandra Kierat, Remigiusz Wręczycki, Jadwiga
Górnik, Paweł Piśniak, Henryka Kapuścik
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Janusz Leśniak
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jacek Pilarz

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XIII.92.2019  w sprawie  zmiany  uchwały
Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych
dla  wszystkich  operatorów  i  przewoźników  oraz  warunków  i  zasad  korzystania  z  tych
przystanków większością głosów (13 Radnych za, 1 Radny wstrzymał się od głosu) w głosowaniu
jawnym przez podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie przycisku na konsoli elektronicznego
urządzenia do liczenia głosów. 
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3) zmian   w   budżecie   Gminy Przystajń na 2019 rok   (14:41)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały autopoprawki.
Skarbnik omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Radny Marek Zabawa zapytał dlaczego zmniejszają nam się dotacje.
Skarbnik odpowiedziała, że w tym projekcie uchwały nie ma żadnej dotacji z budżetu państwa, są
to nasze środki gminne. 
Radny Marek Zabawa powiedział, że on nie jest przekonany o tym, żeby podnieść rękę za tym
projektem uchwały, ponieważ z tą przygotowaną autopoprawką nie mógł się wcześniej zapoznać. 
Radny Janusz Leśniak zapytał o wydatek dot. naprawy kanalizacji na ul. Szkolnej w Przystajni. 
Wójt odpowiedział, że po podłączeniu kanalizacji na Antonowie powstały problemy z kanalizacją
na ul. Szkolnej w Przystajni. Kanał na odcinku 60 m jest dość mocno załamany i dlatego chcemy go
naprawić. Na chwilę obecną zrobiliśmy kamerowanie tego odcinka i dlatego wiemy, że tak jest.
Kamera  na  tym  odcinku  nie  jest  w  stanie  przejechać.  W  końcowym  odcinku  ul.  Szkolnej
w Przystajni powstał dyskomfort zapachowy i dlatego chcemy to wykonać. Zrobiliśmy zapytanie
ofertowe na naprawę tego odcinka i chcemy to wykonać jeszcze w tym roku.
Radny Edward Chamela zapytał czy nie można było tego kanału wymienić podczas podłączenia
Antonowa i Kuźnicy Nowej do kanalizacji. Trzeba było to sprawdzić. 
Wójt  odpowiedział,  że to jest odcinek kanalizacji,  który już był i nie wiedzieliśmy, że tam jest
problem.  Jest  tam  rura  200  i  innej  przy  wymianie  nie  zakładalibyśmy.  Trzeba  tę  sprawę
uporządkować.
Radny Marek Zabawa powiedział,  że  Radni  chcą  wcześniej  wiedzieć  o tym,  że  powstał  taki
problem. Problem jest taki, że dowiadują się o tym wszystkim w ostatniej chwili. 
Radny Edward Chamela zapytał  o dotację  na strażach i  o  modernizację  strażnicy w Podłężu
Szlacheckim.
Skarbnik wyjaśniła, że te środki z dotacji przechodzą na zakup materiałów w strażach, a także na
modernizację strażnicy w Podłężu Szlacheckim, ponieważ tam zakres prac się zwiększył.        
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok (15:07)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Marek Zabawa, Robert Bastrzyk, Janusz Leśniak, Józef Chrzęstek, Edward Chamela, Remigiusz
Wręczycki, Zbigniew Kmieć, Paweł Piśniak, Jadwiga Górnik, Marian Drynda, Zbigniew Marczak,
Henryka Kapuścik, Aleksandra Kierat, Marcin Tomziński
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jacek Pilarz

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XIII.93.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Przystajń na 2019 rok  jednogłośnie  (14 Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez podniesienie
ręki  oraz  równoczesne  naciśnięcie  przycisku na konsoli  elektronicznego urządzenia  do  liczenia
głosów. 

Ad 9
Pytania w sprawach bieżących. (15:07)
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała czy zima będzie zabezpieczona tak
jak rok temu. 
Wójt odpowiedział, że nic się nie zmieniło jeśli chodzi o odśnieżanie. Trzymamy się tego samego
układu.
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał o transport GTV.
Wójt odpowiedział, że jest to nowy operator. PKS Częstochowa został sprzedany. Po feriach ma
zacząć  funkcjonować  inny  operator.  Linie  zostaną  utrzymane.  Wszystkie  połączenia  będą
obowiązywały tak jak obowiązują. 
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Radna Henryka Kapuścik poprosiła o to, żeby po tej nowej drodze w Kuźnicy Starej nie jeździły
tiry  na  Podłęże  Szlacheckie,  ponieważ  tam  mają  duży  skrót.  Mieszkańcy  martwią  się
o nawierzchnie. Ta droga jest bardzo wąska. 
Wójt odpowiedział, że z tego co wie to te tiry jeżdżą bez obciążenia. 
Radny Marek Zabawa powiedział,  że mieszkańcy martwią się o brak wody. Czy w przyszłym
roku będzie podobnie jak w tym roku. Mieszkańcy pytają się o to czy muszą się martwić. Czy audyt
dot. oświetlenia został już zrobiony.
Wójt odpowiedział, że audyt został firmie zlecony do wykonania. 
Radny Marek Zabawa powiedział,  że istnieją takie lampy działające na fotowoltaikę.  Czy nie
warto się nad tym zastanowić i tego nie wypróbować. 
Wójt odpowiedział,  że gmina nie oświetla innych obiektów niż drogi.  Chyba, że są to obiekty
użyteczności publicznej. 
Radny Remigiusz Wręczycki powiedział, że po przedszkolu w Kostrzynie został plac zabaw. Tam
nieciekawie to miejsce wygląda. Prosiłby o jakąś ekipę sprzątającą. 
Sekretarz odpowiedział, że placem zabaw zarządza przedszkole, ponieważ ono na chwilę obecną
jest tylko w zawieszeniu. 

Ad 10
Informacje, wolne wnioski i oświadczenia. (15:20)
Przewodniczący poinformował, że 13 listopada 2019 r. wpłynął do biura Rady Gminy Przystajń
projekt budżetu Gminy Przystajń na 2020 rok. 
Wójt powiedział, że 16 listopada 2019 r. wystąpiła u nas w gminie bardzo poważna awaria sieci
wodociągowej. W trybie szybkim udało nam się usunąć tę awarię. Będziemy musieli podjąć jakieś
decyzje odnośnie dostępu do wody. Wielki ukłon i szacunek dla tych osób, które pomogły usunąć tę
awarię. Podziękował mieszkańcom za wyrozumiałość. Podziękował również strażakom ratownikom
za dostarczenie wody do celów gospodarczych. 
Przewodniczący podziękował w imieniu mieszkańców za szybką reakcję w usunięciu awarii sieci
wodociągowej.
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz zapytała  czy  posiadamy  jakieś  pogotowie
wodociągowe, ponieważ Pan Myśliński nie odpowiada na jej telefon.
Wójt odpowiedział, że Pan Myśliński usuwa awarie tylko do licznika. Za licznikiem odpowiada
mieszkaniec.  Pogratulował  Przewodniczącemu,  a  zarazem  Wiceprezesowi  Klubu  Sportowego
Płomień-Przystajń, że sekcja siatkówki u nas bardzo dobrze działa i odnosi sukcesy. Ostatnio grali
w Raciborzu i wygrali. 

Ad 11
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodniczący  dokonał  zamknięcia  XIII  sesji
VIII kadencji Rady Gminy Przystajń. (15:31)

Protokolant:                                                             Przewodniczący Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                       
                                                                                             mgr Zbigniew Kmieć
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