
PROTOKÓŁ Nr XVI.2020

z XVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
2 marca 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 14.10 – 17.59

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
- dyr. GOPS                                                                                  - Aneta Maj-Desperak
- 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. Informacja Starosty Powiatu Kłobuckiego na temat planowanych zadań powiatu na terenie

Gminy Przystajń.
9. Sprawozdanie  z  realizacji  zadań  z  zakresu  wspierania  rodziny  Gminy  Przystajń  za

rok 2019.
10. Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  Karta  Dużej  Rodziny  w  Gminie  Przystajń  za

rok 2019.
11. Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  współpracy  Gminy  Przystajń  z  organizacjami

pozarządowymi za rok 2019. 
12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych,
2) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku,
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń,
4) szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego  i  o  wolontariacie  projektów  prawa  miejscowego  Gminy  Przystajń
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
5) ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów
podróży służbowych,
6) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok.

13. Pytania w sprawach bieżących.
14. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie sesji.
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A d 1
Otwarcia sesji dokonał  Przewodniczący Rady Gminy Przystajń, Radny Zbigniew Kmieć.
Powitał wszystkich obecnych na sali. (14:10)

A d 2
Przewodniczący  Rady  Gminy stwierdził  prawomocność  obrad  –  na  sali  obecnych  było
13 Radnych. Brak Radnego Roberta Bastrzyka i Radnego Jacka Pilarza. (14:11)

A d 3
Przewodniczący przedstawił Radnym propozycję porządku obrad. Poprosił w imieniu Wójta
o  wycofanie  projektu  uchwały  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa
miejscowego  Gminy  Przystajń  w  dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  tych
organizacji  (punkt  12,  podpunkt  4)  i  wprowadzenie  do  porządku obrad  projektu  uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr III.13.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie  diet  dla  radnych  Rady Gminy Przystajń  (punkt  12,  podpunkt  ostatni).  (14:11)
Następnie zarządził głosowanie.

Głosowanie w sprawie ustalenia porządku obrad po zmianach. (14:16)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Janusz  Leśniak,  Marek  Zabawa,  Zbigniew  Marczak,  Józef  Chrzęstek,  Zbigniew  Kmieć,
Edward  Chamela,  Marian  Drynda,  Remigiusz  Wręczycki,  Henryka  Kapuścik,  Aleksandra
Kierat, Jadwiga Górnik, Marcin Tomziński, Paweł Piśniak
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Bastrzyk, Jacek Pilarz

Porządek obrad po zmianach został ustalony jednogłośnie (13 Radnych za).

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. (14:16)

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. (14:16)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Marek Zabawa, Janusz Leśniak, Marian Drynda, Edward Chamela, Józef Chrzęstek, Remi-
giusz Wręczycki, Zbigniew Marczak, Paweł Piśniak, Zbigniew Kmieć, Henryka Kapuścik,
Aleksandra Kierat, Jadwiga Górnik, Marcin Tomziński
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Robert Bastrzyk, Jacek Pilarz

Protokół został przyjęty jednogłośnie (13 Radnych za).

A d 5
Wójt odczytał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym – stanowiące
załącznik do protokołu. (14:17)
Wójt dodał, że zakupiliśmy czujnik antysmogowy i zamontowaliśmy go na budynku Urzędu
Gminy Przystajń. Można się z tymi danymi zapoznać na odnowionej stronie Gminy Przystajń.
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Nastąpiła zmiana kworum (14:34). Ilość Radnych obecnych na sali obrad: 14.
Do sesji dołączył Radny Robert Bastrzyk. 

A d 6
Przewodniczący stwierdził, że w okresie międzysesyjnym odbyły się komisje, które kolejno
przedstawią sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
(14:34)

Sprawozdanie z działalności  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa i  Infrastruktury  przedstawił
Wiceprzewodniczący  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury  Radny  Marcin
Tomziński. (14:34)

Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia przedstawił
Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  Radny  Remigiusz  Wręczycki.
(14:38)

Nastąpiła zmiana kworum (14:45). Ilość Radnych obecnych na sali obrad: 13.
Sesję opuściła Radna Henryka Kapuścik.

Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  skarg,  wniosków  i  petycji  przedstawił
Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Radny Robert Bastrzyk. (14:45)

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. (14:47)
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz zapytała  o  spotkania  dot.  wody
organizowane ze względu na suszę jaka jest przewidywana w 2020 r. Czy myśleliśmy o tym,
żeby namawiać mieszkańców do robienia własnych studni.
Wójt odpowiedział, że zrobiliśmy dodatkowy zbiornik na ujęciu wody w Przystajni. Chcemy
też uruchomić dodatkową studnię na ul. Bór w Przystajni. W związku z tym przygotowujemy
program funkcjonalno-użytkowy. Dąbrowę chcemy zaopatrywać z ujęcia wody w Przystajni.
Będziemy jednak musieli założyć dwie zasuwy.
Radny Marek Zabawa stwierdził, że on nie rozumie stwierdzenia, iż jest problem z brakiem
wody na Kamińsku i Dąbrowie. Czym on jest spowodowany. 
Wójt odpowiedział, że jest problem z dostarczaniem wody na Kamińsko i Dąbrowę związany
z  przesyłem.  Ktoś  nie  przewidział,  że  będzie  takie  zapotrzebowanie  na  wodę.  Chcemy
odciążyć ujęcie wody w Borze Zajacińskim. 
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała kiedy będą naprawy pozimowe
dróg. 
Wójt odpowiedział, że ma nadzieję, iż do końca maja 2020 r. ta droga w Dąbrowie będzie
wykonana.
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz powiedziała, że jej chodzi o ten odcinek
przy skręcie. 
Wójt odpowiedział, że naprawy będą wykonywane w kwietniu i maju 2020 r. 
Radny  Edward  Chamela powiedział,  że  mamy  działkę  gminną  na  której  jest  zbiornik
wodny. Można by ten zbiornik zrobić jako zbiornik ochrony przeciwpożarowej. Jest to dawny
szyb kopalni Krystyna. Trzeba też założyć te 3 jazy.  
Wójt odpowiedział, że wpisaliśmy się w taki projekt dot. małej retencji. Wspólnie z czterema
innymi gminami. Będziemy ten projekt chcieli wdrożyć. 
Sołtys Sołectwa Przystajń Dariusz Kulej  powiedział, że jak ktoś złoży wniosek to Wody
Polskie się tym zajmą.   
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała o urządzenia melioracji.
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Wójt odpowiedział, że przy naszym udziale te wszystkie jazy jesteśmy w stanie odtworzyć. 

A d 8
Przewodniczący powiedział,  że Pan Starosta Powiatu Kłobuckiego nie zgłaszał,  iż go nie
będzie.  Jeżeli  nie  dotrze to  zaprosimy go na kolejne posiedzenie,  ponieważ wie,  iż  wielu
Radnych ma pytania do niego. (15:10)
Radna  Powiatowa  Renata  Tomczyk powiedziała,  że  do  powiatu  można  wystąpić
z inicjatywą obywatelską, dzięki której można zmienić plan działań powiatu.
Radna Powiatowa Bożena Leszczyńska powiedziała, że na terenie Gminy Przystajń nic nie
jest  przewidziane.  Jest  tylko  zrobiona  dokumentacja  na  drogę  w  Górkach-Stanach.
W  budżecie  nie  są  przewidziane  środki  finansowe  na  budowę  chodników.  Jeśli  chodzi
o inwestycje to w zeszłych latach były zrealizowane duże inwestycje drogowe.
Radny Edward Chamela powiedział, że jest taki autobus z Kłobucka (z Zagórza) tylko do
Panek. Czy nie można tej linii przedłużyć np. do Przystajni. Kto ma zapewnić ten transport.
Trzeba dogadać się z Powiatem. 
Radny Janusz Leśniak powiedział, żeby zwrócić również uwagę na połączenia do Krzepic,
ponieważ tam też chodzą dzieci do szkoły. 
Przewodniczący powiedział, żeby Radne miały na uwadze fakt zrobienia drogi Górki-Stany.
Radny Remigiusz Wręczycki  poruszył temat potrzeby wybudowania drogi na Kostrzynie.
Prosiłby chociaż na już o zrobienie projektu tej drogi. 
Radny Edward Chamela  zapytał czy może Panie Radne wiedzą jakie jest przygotowanie
odnośnie koronawirusa przez ośrodki zdrowia na terenie Gminy Przystajń. 
Radne Powiatowe odpowiedziały, że nie wiedzą. Pan Starosta na pewno by wiedział.
Radny Marek Zabawa zapytał czy zostało wdrożone rozporządzenie odnośnie zapobiegania
koronawirusowi  przez  szkoły,  ośrodki  zdrowia.  Na  pewno  są  potrzebne  jakieś  instrukcje
w tym temacie. 

A d 9
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny Gminy Przystajń za rok 2019
przedstawiła  Dyrektor GOPS Aneta Maj-Desperak.  Sprawozdanie  stanowi załącznik  do
protokołu. (15:46)
Brak uwag i zapytań. 

A d 10
Sprawozdanie z realizacji Programu Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń za rok 2019
przedstawiła  Dyrektor GOPS Aneta Maj-Desperak.  Sprawozdanie  stanowi załącznik  do
protokołu. (15:54)
Brak uwag i zapytań.

A d 11
Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  współpracy  Gminy  Przystajń  z  organizacjami
pozarządowymi za  rok 2019 przedstawiła  Inspektor Marta Okaj.  Sprawozdanie  stanowi
załącznik do protokołu. (15:56)
Radny Marek Zabawa zapytał czy jest znana przyczyna wycofania wniosku przez Związek
Młodzieży Wiejskiej.
Inspektor Marta Okaj  odpowiedziała, że nie. Zostało to wycofanie złożone na piśmie bez
podania przyczyny. 

A d 12
Przystąpiono     do     rozpatrzenia     projektów     uchwał     w     sprawie  :   (16:01)

1) odpłatnego  przyjmowania  przez  Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  
odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych (16:01)
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Sołtys Sołectwa Przystajń zapytał ile będzie kosztowało oddanie takiej opony do PSZOK.
Wójt odpowiedział, że nie chcemy na tym zarabiać. 1 tona odbioru opon to 970,00 zł brutto.
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie w sprawie odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych  odpadów  z  działalności  rolniczej  niestanowiących  odpadów  komunalnych
(16:05)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Marek  Zabawa,  Janusz  Leśniak,  Robert  Bastrzyk,  Edward  Chamela,  Józef  Chrzęstek,
Zbigniew Kmieć, Aleksandra Kierat, Remigiusz Wręczycki, Marian Drynda, Paweł Piśniak,
Jadwiga Górnik, Marcin Tomziński, Zbigniew Marczak
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryka Kapuścik, Jacek Pilarz

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XVI.117.2020  w sprawie  odpłatnego
przyjmowania  przez  Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  odpadów
z  działalności  rolniczej  niestanowiących  odpadów  komunalnych  jednogłośnie
(13 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie
przycisku na konsoli elektronicznego urządzenia do liczenia głosów.  

2) przekazania  środków  finansowych  na  Fundusz  Wsparcia  Policji  z  przeznaczeniem  na  
dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku (16:05)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Głosowanie  w  sprawie  przekazania  środków  finansowych  na  Fundusz  Wsparcia  Policji
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji
w Kłobucku (16:07)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Zbigniew Marczak,  Marek Zabawa,  Marcin  Tomziński,  Józef  Chrzęstek,  Jadwiga  Górnik,
Robert  Bastrzyk,  Aleksandra  Kierat,  Paweł  Piśniak,  Marian  Drynda,  Zbigniew  Kmieć,
Remigiusz Wręczycki, Edward Chamela, Janusz Leśniak
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryka Kapuścik, Jacek Pilarz

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XVI.118.2020  w sprawie  przekazania
środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu  samochodu  dla  Komendy  Powiatowej  Policji  w Kłobucku jednogłośnie
(13 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie
przycisku na konsoli elektronicznego urządzenia do liczenia głosów.

3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń   (16:07)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.
5



Głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę
Przystajń (16:11)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Marek Zabawa,  Robert  Bastrzyk,  Zbigniew Marczak,  Janusz  Leśniak,  Marcin  Tomziński,
Marian  Drynda,  Zbigniew  Kmieć,  Edward  Chamela,  Józef  Chrzęstek,  Jadwiga  Górnik,
Remigiusz Wręczycki, Aleksandra Kierat, Paweł Piśniak
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryka Kapuścik, Jacek Pilarz

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XVI.119.2020 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń jednogłośnie (13 Radnych za)
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie przycisku na
konsoli elektronicznego urządzenia do liczenia głosów.

4) ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów  
podróży służbowych (16:11)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.  Zwrócił  się  do  Przewodniczącego  Komisji
Oświaty, Kultury i Zdrowia o uszczegółowienie kiedy ta uchwała miałaby wchodzić w życie,
z jakim dniem, ponieważ to Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia jest autorem tego projektu
uchwały. 
Radny Remigiusz Wręczycki stwierdził, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. 
Radny Janusz Leśniak powiedział, że podczas Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
wnioskowali o zmianę tego projektu uchwały dot. kwoty dla  Sołtysów Gminy Przystajń za
wykonanie czynności,  o których mowa w ust. 2  w sołectwach o liczbie równej lub wyższej
niż 1000 mieszkańców – 900,00 zł na kwartał.
Radny Remigiusz Wręczycki  stwierdził,  że  oni  wnioskowali  o  to,  żeby wszyscy Sołtysi
mieli równą podwyżkę, czyli po 200,00 zł dla każdego z Sołtysów. 
Radny Janusz Leśniak stwierdził, że proporcjonalnie to nie jest zrobione tylko kwotowo. 
Radny Remigiusz Wręczycki dopowiedział, że jeżeli byłoby to 900,00 zł, to oni chcieliby po
650,00  zł.  Zadaniem Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  było  to,  żeby  wszyscy  dostali
podwyżkę po równo, wedle wyliczeń matematycznych. 
Radny Marek Zabawa uważa, że Sołtys z Kamińska też mógłby więcej dostać, ponieważ ma
dalej.    

Nastąpiła zmiana kworum (16:25). Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14.
Do sesji dołączyła Radna Henryka Kapuścik. 

Radca Prawny Adam Biernacki powiedział, że jest to propozycja zmiany przygotowanego
projektu uchwały i dlatego Rada Gminy Przystajń powinna się w tym temacie wypowiedzieć. 
Przewodniczący zarządził głosowanie.  Ustala się wysokość diety dla Sołtysów Gminy
Przystajń za wykonanie czynności, o których mowa w ust. 2 w sposób następujący:
- w sołectwach o liczbie równej lub wyższej niż 1000 mieszkańców – 900,00 zł na kwartał,
- w sołectwach o liczbie poniżej 1000 mieszkańców – 600,00 zł na kwartał.

Głosowanie  w  sprawie  poprawki  dot.  ustanowienia  zasad  na  jakich  sołtysowi  będzie
przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych (16:28)
Wyniki imienne:
ZA(3):
Janusz Leśniak, Jadwiga Górnik, Marcin Tomziński
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PRZECIW(8):
Marek  Zabawa,  Józef  Chrzęstek,  Zbigniew  Marczak,  Marian  Drynda,  Edward  Chamela,
Remigiusz Wręczycki, Robert Bastrzyk, Henryka Kapuścik
WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):
Aleksandra Kierat, Zbigniew Kmieć, Paweł Piśniak
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jacek Pilarz

Rada  Gminy Przystajń nie  podjęła uchwały  w sprawie  ustanowienia zasad na jakich
sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

Przewodniczący zarządził głosowanie  projektu  uchwały  przygotowanego  przez  Komisję
Oświaty,  Kultury i  Zdrowia.  Ustala się wysokość diety dla Sołtysów Gminy Przystajń za
wykonanie czynności, o których mowa w ust. 2 w sposób następujący:
- w sołectwach o liczbie równej lub wyższej niż 1000 mieszkańców – 800,00 zł na kwartał,
- w sołectwach o liczbie poniżej 1000 mieszkańców – 600,00 zł na kwartał.

Głosowanie w sprawie ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta
oraz zwrot kosztów podróży służbowych (16:29)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Marek Zabawa, Marian Drynda, Robert Bastrzyk, Józef Chrzęstek, Zbigniew Kmieć, Edward
Chamela,  Paweł  Piśniak,  Remigiusz  Wręczycki,  Aleksandra  Kierat,  Henryka  Kapuścik,
Zbigniew Marczak, Marcin Tomziński, Jadwiga Górnik
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Janusz Leśniak
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jacek Pilarz

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XVI.120.2020 w sprawie ustanowienia zasad
na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
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. 

5) zmian     w     budżecie     Gminy     Przystajń     na   2020   rok   (16:30)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Nastąpiła zmiana kworum (16:33). Ilość Radnych obecnych na sali obrad: 13.
Sesję opuścił Radny Edward Chamela.

Głosowanie w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok (16:35)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Marek Zabawa, Janusz Leśniak, Marian Drynda, Robert Bastrzyk, Józef Chrzęstek, Jadwiga
Górnik,  Remigiusz Wręczycki,  Aleksandra Kierat,  Henryka Kapuścik,  Zbigniew Marczak,
Paweł Piśniak, Zbigniew Kmieć, Marcin Tomziński
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Jacek Pilarz, Edward Chamela
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Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XVI.121.2020 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Przystajń na 2020 rok jednogłośnie  (13  Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez
podniesienie ręki  oraz  równoczesne  naciśnięcie  przycisku  na  konsoli  elektronicznego
urządzenia do liczenia głosów. 

6) zmiany  Uchwały  Nr  III.13.2014  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  29  grudnia  2014  r.  
w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Przystajń (16:35)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Głosowanie  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  III.13.2014  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia
29 grudnia 2014 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Przystajń (16:40)
Wyniki imienne:
ZA(11):
Zbigniew  Marczak,  Józef  Chrzęstek,  Aleksandra  Kierat,  Jadwiga  Górnik,  Remigiusz
Wręczycki,  Zbigniew Kmieć,  Robert  Bastrzyk, Henryka Kapuścik,  Marian Drynda, Paweł
Piśniak, Marcin Tomziński
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):
Janusz Leśniak, Marek Zabawa
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Jacek Pilarz, Edward Chamela

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XVI.122.2020  w sprawie zmiany Uchwały
Nr III.13.2014 Rady Gminy Przystajń z  dnia  29 grudnia  2014 r.  w sprawie diet  dla
radnych  Rady  Gminy  Przystajń  większością  głosów  (11  Radnych za,  2  Radnych
wstrzymało się od głosu)  w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki oraz równoczesne
naciśnięcie przycisku na konsoli elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. 

Ad 13
Pytania w sprawach bieżących. (16:41)
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała dlaczego są teraz tylko 3 dni na
postanowienie o zwołaniu sesji.
Przewodniczący odpowiedział, że wedle statutu jest 5 dni, ale staramy się, żeby to było 7 dni.
Radny Marek  Zabawa zapytał  o  przygotowanie  dot.  koronawirusa  przez  gminę,  m.  in.
szkoły.  Kiedy  zostaną  uporządkowane  podwórka na  Kamińsku  i  w Ługach-Radłach.  Coś
z tym trzeba zrobić, bo tak dalej być nie może. Czy Pan Wójt nie mógłby odświeżyć remizy
OSP w Kamińsku. 
Wójt  odpowiedział, że budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamińsku w zeszłym roku
został odświeżony w Funduszu Sołeckiego. Dołożyliśmy jeszcze środków finansowych, żeby
pomalować całość remizy. Nic nie wie o tym, że jest potrzeba malowania garażu. Oczekuje
złożenia takiej potrzeby na piśmie. Nie ma podstaw, żeby wprowadzać jakieś obostrzenia dot.
koronawirusa. 
Radna  Aleksandra  Kierat  powiedziała,  że  w  szkołach  są  wdrożone  procedury  dot.
koronawirusa.
Sekretarz dopowiedział,  że  dostajemy  informacje  z  państwowych  instytucji  z  prośbą
o publikowanie informacji. Jest ta informacja zamieszczona na stronie Gminy Przystajń. 
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał o fotowoltaikę, solary i piece na pellet. Czy uda się
pozyskać to dofinansowanie. Czy można się czegoś więcej dowiedzieć odnośnie inwestycji
jakie zostały przeprowadzone na ul. Bór w Przystajni. Czy udało się już pozyskać te środki.
Czy coś wiadomo odnośnie rozliczenia z Gminą Krzepice. 
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Wójt odpowiedział, że wierzy w to, że tak będzie, iż uda nam się uzyskać to dofinansowanie
do piecy na pellet,  solarów i fotowoltaiki. Chcemy pozyskać dofinansowanie dot. budowy
studni  na  ul.  Bór  w  Przystajni.  Nie  ma  żadnych  programów  dot.  dofinansowania  do
kanalizacji. Nie ma możliwości, żeby te środki pozyskać. Rozmowy z Gminą Krzepice się
odbyły. Mamy przygotowane wstępne porozumienie. Trzeba się zastanowić nad treścią tego
porozumienia. Będą to daleko idące uzgodnienia. Jeśli chodzi o nawodnienie boiska to projekt
jest zrealizowany. Nie odzyskaliśmy jeszcze dofinansowania. Nie jest to jednak przesądzone.
Jest jednak taka możliwość, że możemy nie pozyskać tego dofinansowania. 
Sołtys Sołectwa Podłęże Szlacheckie Marcin Wróbel  zapytał na jakim etapie jest budowa
chodnika w Podłężu Szlacheckim. 
Wójt odpowiedział, że zaplanowane jest 100 000,00 zł w budżecie na ten cel. 6 lutego 2020 r.
wystosował do Starostwa pismo dot. budowy chodnika w Podłężu Szlacheckim. My jesteśmy
w  wstanie  w  każdej  chwili  przekazać  środki  finansowe  na  ten  cel.  Nie  mamy  jednak
stanowiska ze strony Starostwa. 
Radny  Edward  Chamela  powiedział,  że  jest  taka  grupa  jak  Ochotnicza  Straż  Pożarna.
Trzeba pomyśleć o tych ludziach, żeby jakoś wyprać te ubrania dla strażaków. Trzeba kupić
jakąś  pralkę  za  7  000,00  zł  czy  8  000,00  zł.  Trzeba  te  ubrania  wyprać  w  jakimś
specjalistycznym środku. Nie ma możliwości by każdy strażak miał swoje ubranie.
Wójt  odpowiedział,  że  umówimy się  ze strażakami na zarządzie i  porozmawiamy w tym
temacie. Pierwszy raz to wybrzmiało.
Radny Remigiusz Wręczycki zaproponował na najbliższej sesji podjąć uchwałę w sprawie
przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego. Z doświadczenia wie, że może
być tak, iż ten chodnik nie zostanie zrealizowany. 
Wójt  odpowiedział,  że  aby  przekazać  pieniądze  powiatowi  to  musi  być  podpisane
porozumienie  między  Gminą  Przystajń,  a  Starostwem  Powiatowym  w  Kłobucku.  Teraz
decyzja jest po stronie Starostwa. Wykonanie chodnika w stronę Podłęża Królewskiego  jest
bardziej racjonalne. 
Przewodniczący poprosił o skonsultowanie się ze Starostwem w tym temacie. 
Radny  Edward  Chamela stwierdził,  żeby  temat  tego  chodnika  przekazać  na  wspólne
posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Przystajń. 
Radny Marian Drynda poprosił o uporządkowanie terenu wokół remizy w Kamińsku. Tam
gdzie są te kosze na odpady. 
Wójt odpowiedział, że tam przynajmniej raz w tygodniu są odbierane te odpady. 
Radna Henryka Kapuścik  zapytała czy od strony Mrówczaka nie można postawić znaku
w kierunku Kuźnicy  Starej.  Był  tam wcześniej  znak ograniczenia prędkości  do 30 km/h.
Brakuje też drogowskazu dot. tego, gdzie jedzie się na Kuźnicę Starą. 
Radny Zbigniew  Marczak zapytał  czy  coś  wiadomo  odnośnie  drogi  na  Siekierowiźnie.
Poprosił o naprawę drogi w kierunku Wrzosów. 
Wójt odpowiedział, że rozmawiał z Sołtysem w dniu dzisiejszym w tym temacie. Na razie nic
nie wiadomo. 
Radny Remigiusz Wręczycki poruszył  temat budowy hali  łukowej w Borze Zajacińskim
jako alternatywy, o wymiarach 20 m x 40 m, robi takie hale firma InterHall, kwota takiej hali
to  1,5 mln zł  wszystko. Dochodzi  jedynie sprawa dot.  sanitariatów i  szatni.  Nagrzewanie
byłoby  nadmuchowe  –  olejowe.  Nawierzchnia  jest  czyszczona  odkurzaczem  piorącym.
W okresie  letnim  jest  możliwość  rozsunięcia  boków  tej  hali.  Można  to  przedstawić  na
wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Przystajń. 
Wójt odpowiedział, że my tę halę zaprojektowaliśmy, mamy pozwolenia na budowę. Myśli,
że decyzję w tym temacie podjęliśmy. Jest w tym roku 200 mln. zł przeznaczonych na ten cel.
Jeśli coś budujemy to budujmy to z pewną perspektywą. 
Radny  Remigiusz  Wręczycki powiedział,  że  byłaby  to  alternatywa  tego  gdybyśmy  nie
dostali dofinansowania. Na taką halę też można uzyskać dofinansowanie. 
Wójt odpowiedział, żebyśmy poczekali do końca czerwca 2020 r. Wtedy będziemy wiedzieli
co i jak.  
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Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz poprosiła,  żeby  Przewodniczący  nie
naruszał przepisów, ponieważ to on prowadzi sesję. Nie będzie jej narzucał Radny, czy może
mówić czy nie.   
Radny  Edward  Chamela zaproponował  na  wspólne  posiedzenie  komisji  stałych  Rady
Gminy Przystajń zaprosić jakąś firmę, która zajmuje się budową takich hal łukowych.

Ad 14
Informacje, wolne wnioski i oświadczenia. (16:42)
Przewodniczący przeczytał pismo złożone do Biura Rady przez mieszkańca Pana Zdzisława
Zawieruchę. Prosi on o pomalowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na
rynku w Przystajni na niebiesko. Przeczytał pismo Stowarzyszenia Organizacja Ekologiczna
PRO-VERIRATE  dot.  dopuszczenia  i  uczestnictwa  w  postępowaniu  dot.  przedsięwzięcia
polegającego  na  zbieraniu  i  przetwarzaniu  odpadów  w  Dąbrowie.  Przeczytał  pismo  dot.
udzielenia  dofinansowania  Środowiskowemu  Domowi  Samopomocy  w  Sowczycach  na
2020 rok w kwocie 5 000,00 zł dot. dofinansowania kosztów przejazdu na terapię, a także
pismo  Śląskiego  Związku  Gmin  i  Powiatów  dot.  uhonorowania  30  rocznicy  odrodzenia
samorządu terytorialnego w Polsce. Organ nadzorczy – Wojewoda Śląski uchylił nam pewne
uchwały i w biurze Rady Gminy Przystajń można się z tymi rozstrzygnięciami nadzorczymi
zapoznać. 
Wójt powiedział,  że  otrzymaliśmy  dofinansowanie  do  modernizacji  remizo-świetlic
w Ługach-Radłach i  w Podłężu Szlacheckim. Jest na to 80 % dofinansowanie.  Na te oba
obiekty  musimy mieć  zabezpieczone środki  finansowe w kwocie 800 000,00 zł  i  dlatego
będzie  potrzeba  zrobienia  sesji  w  dniu  30  marca  2020  r.  Z  okazji  30  lecia  samorządu
będziemy chcieli zrobić akademię (pod koniec maja 2020 r.) i medal. 
Sołtys  Sołectwa Przystajń  Dariusz  Kulej poprosił,  żeby  ponowić  zaproszenie  do  firmy
Protonet. 
Przewodniczący odpowiedział, że można ten temat omówić podczas wspólnego posiedzenia
komisji stałych Rady Gminy Przystajń.  

Ad 15
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodniczący  dokonał  zamknięcia  XVI  sesji
VIII kadencji Rady Gminy Przystajń. (17:59)

Protokolant:                                                             Przewodniczący Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                       
                                                                                             mgr Zbigniew Kmieć
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