
PROTOKÓŁ Nr XXI.2020

z XXI sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
14 września 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji

w Przystajni

Czas trwania sesji: 13.00 – 16.20

W sesji uczestniczyło 15 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                                                                         - Alina Piśniak
- Radca Prawny                                                                            - Adam Biernacki
- dyr. GOKSiR                                                                              - Małgorzata Izydorczyk 

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.

6.1. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
6.2. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Przystajń.

7. Zapytania mieszkańców.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały:

8.1. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica „Świerkowa” w miejscowości
Kamińsko,
8.2.  w sprawie określenia  średniej  ceny jednostki  paliwa w Gminie Przystajń w roku
szkolnym 2020/2021,
8.3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok,
8.4. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028.

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.

A d 2
Przewodniczący  Rady  Gminy stwierdził  prawomocność  obrad  –  na  sali  obecnych  było
14 Radnych. Brak Radnej Aleksandry Kierat.

A d 3
Przewodniczący przedstawił Radnym propozycję porządku obrad.  Porządek obrad ustalono
bez zmian.
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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.
Radny  Jacek  Pilarz powiedział,  żeby  uzupełnić  poprzedni  protokół  o  brak  wypowiedzi
Radnego Marka Zabawy w sumie prośby Radnego Marka Zabawy, żeby Pan Wójt nie mówił,
że nie podniósł ręki za wotum zaufania oraz wypowiedzi Mieszkanki Gminy Krystyny Labus-
Stankiewicz, która powiedziała, że nie zgadza się absolutnie, iż wotum zaufania jest prywatną
sprawą tego Radnego,  ponieważ reprezentuje  forum mieszkańców, swoich wyborców i  to
wotum zaufania było jak gdyby również od nich. 
Radca Prawny Adam Biernacki odpowiedział, że proponuje ten wniosek potraktować jako
spóźniony. Zgodnie z § 35 ust. 1. Statutu Gminy Przystajń w treści protokołu odnotowuje się:
stwierdzenie  prawomocności  obrad,  porządek  obrad,  uchwały  Rady  oraz  podstawowe
informacje o przebiegu posiedzenia, w tym głównie tezy wystąpień i wyniki głosowań. Jeśli
jest to nagrane to jest to wystarczające. W związku z tym, że obrady Rady Gminy Przystajń są
jawne to wniosek ten może być zaprotokołowany. 
Przewodniczący  poprosił, żeby zaprotokołować wniosek Radnego Jacka Pilarza. Następnie
zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół został przyjęty większością głosów (13  Radnych za, 1 Radny wstrzymał się od
głosu).
Za głosowali: Robert Bastrzyk, Edward Chamela, Józef Chrzęstek, Marian Drynda, Jadwiga
Górnik,  Henryka  Kapuścik,  Zbigniew  Kmieć,  Janusz  Leśniak,  Zbigniew  Marczak, Paweł
Piśniak, Marcin Tomziński, Remigiusz Wręczycki, Marek  Zabawa.
Wstrzymał się od głosu: Radny Jacek Pilarz.

Dotarła Radna Aleksandra Kierat.

A d 5
Wójt powitał Skarbnika Gminy Alinę Piśniak.
Rada Gminy Przystajń również powitała Skarbnika Gminy i wręczyła jej kwiaty.
Skarbnik podziękowała  i  powiedziała,  że  będzie  się  starała,  żeby wszystko było tak  jak
trzeba.   
Wójt odczytał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym – stanowiące
załącznik do protokołu.
Wójt dopowiedział,  że  pojawiła  się  możliwość  składania  wniosków  z  RPO  na
termomodernizację.  Rozważamy  możliwość  wykonania  termomodernizacji  budynku  OSP
Antonów-Kuźnica Nowa. Prosi o to, żeby Radni zastanowili się, czy mamy przygotować taki
wniosek.  Skończyło  się  wykonanie  drogi  w  Dąbrowie.  4  września  2020  r.  odbyło  się
spotkanie z wykonawcą tej drogi i okazało się, że wykonawca ma dokonać poprawek, żeby
wszystko było zgodnie ze sztuką budowlaną. W Urzędzie Gminy Przystajń mamy kontrolę
z Urzędu Marszałkowskiego dot.  kanalizacji  sanitarnej,  zbiornika na ul.  Bór w Przystajni
i wodociągu na ul. Kwiatowej w Przystajni. 
Radny Marek Zabawa  powiedział,  że  Radni  nie  mają  wiedzy na temat  tego jak  będzie
wyglądało to Centrum Usług Społecznościowych. Jaki jest status tych mieszkań na Podłężu
Szlacheckim. Czy gmina wyłożyła jakieś środki na dożynki. 
Wójt  odpowiedział,  że  wykonawca  wykonuje  projekt  tego  Centrum  Usług
Społecznościowych.  Odbyło  się  pierwsze  spotkanie  z  projektantem  tego  Centrum  Usług
Społecznościowych. 
Radny  Marek  Zabawa powiedział,  że  on  by  chciał  wiedzieć  jak  to  Centrum  Usług
Społecznościowych  będzie  wyglądało.  Radni  chcieliby  uczestniczyć  w  tej  inwestycji.
Chciałby  mieć  jakiś  wpływ  na  to.  Jakie  było  zainteresowanie  miejscowym  planem
zagospodarowania przestrzennego. 
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Wójt odpowiedział, że trwają prace projektowe. Można się z tym programem funkcjonalno-
użytkowym zapoznać u Pani Jolanty Mann-Matuszczyk. Nie wie jakie było zainteresowanie
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na Podłężu Szlacheckim jest lokal
użytkowy  po  byłym  przedszkolu.  Pozostałe  lokale  to  lokale  mieszkalne.  Dożynki  miały
bardzo skromny charakter. Były to bardzo symboliczne środki, z tego co wie to na wieniec,
a czy coś jeszcze to trzeba zapytać Panią Dyrektor GOKSiR w Przystajni. Gmina nie wydała
żadnych środków. 
Radny Jacek Pilarz zapytał  czy te środki o których mówił Pan Wójt to te środki z tego
czeku, które gmina otrzymała. 
Wójt  odpowiedział,  że  te  środki,  które gmina otrzymała z tego czeku musimy wydać na
zadanie inwestycyjne.  Nie jest  to  przeznaczone na jakiś konkretny cel.  Można też złożyć
wniosek na dodatkowe środki, ale już z konkretnym przeznaczeniem.  
Radny Edward Chamela zapytał czy te pieniądze o których mówił poprzednio na sesji już
przyszły. 
Wójt odpowiedział, że tak. Są to środki na 500 + i 300+. Te środki przyszły i są wypłacane. 
Radny Edward Chamela zapytał na co były robione te zmiany w budżecie o których czytał
Wójt w sprawozdaniu. 
Wójt odpowiedział,  że  były  to  przesunięcia  pomiędzy  paragrafami.  Można  się  z  nimi
szczegółowo zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przystajń. 

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

6.1.  Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia przedstawił
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Radny Remigiusz Wręczycki.
Przewodniczący powiedział,  że  zaprosił  Panią  Dyrektor  ZOZ  w  Kłobucku  jednak  Pani
Dyrektor do nas nie dotarła. Przysłała natomiast do nas odpowiedź na zadane pytania, które
odczyta później. 
Radny Marcin Tomziński poprosił o przesyłanie informacji o komisjach za pomocą sms do
wszystkich Radnych, ponieważ chętnie by przyszedł na taką komisje, gdyby o niej wiedział. 
Przewodniczący odpowiedział, że informacja o komisjach jest zamieszczana na BIP Urzędu
Gminy Przystajń i stronie Gminy Przystajń.    

6.2.  Sprawozdanie  ze  wspólnego  posiedzenia  komisji  stałych  Rady  Gminy  Przystajń
przedstawił  Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury Radny Jacek
Pilarz.
Brak uwag i zapytań do sprawozdania ze wspólnego posiedzenie komisji stałych Rady Gminy
Przystajń.

A d 7
Przewodniczący zapytał czy mieszkańcy obecni na sali, mają jakieś zapytania.
Mieszkanka Gminy Krystyny Labus-Stankiewicz powiedziała, że na Dąbrowie pojawił się
problem wynikający z odcinka drogi, który ona użytkuje. 
Wójt odpowiedział, że są to takie techniczne sprawy do wykonania przez firmę. Głównymi
zastrzeżeniami były sprawy techniczne, które mają być poprawione przez firmę. Umówiliśmy
się z firmą, że jak poprawią to wszystko to mają nam to zgłosić.
Mieszkanka  Gminy  Krystyny  Labus-Stankiewicz powiedziała,  że  pobocza  są  słabo
zrobione, rowy są bardzo głębokie. Jest problem z dwoma mijankami, dwa samochody będą
miały problem się minąć. Trzeba je dobrze oznaczyć. 
Wójt odpowiedział, że droga nie została jeszcze do końca zrobiona. Droga jest zrobiona na
tyle, na ile pozwoliły na to warunki. 
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Radny Marek Zabawa powiedział,  że to nie jest  autostrada.  Tam trzeba będzie postawić
progi zwalniające. Te wszystkie zatoczki, które są wymagają od kierowcy kultury.  
Mieszkanka  Gminy Krystyny  Labus-Stankiewicz zapytała  czy  te  zatoczki  będą
oznakowane. 
Wójt odpowiedział, że tam nie było terenu, żeby ta droga mogła mieć inne właściwości. 
Mieszkanka  Gminy  Krystyny  Labus-Stankiewicz zapytała  czy  są  jakieś  dodatkowe
wyłączenia w gminie dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób nie
przebywających na nieruchomościach rekreacyjnych niezamieszkałych. 
Wójt odpowiedział, że osoby, które nie mieszkają na naszym terenie płacą opłatę ryczałtową. 
Mieszkanka  Gminy  Krystyny  Labus-Stankiewicz zapytała  o  firmę,  która  zajmuje  się
światłowodem na Dąbrowie i na Kamińsku. 
Wójt odpowiedział,  że  jako  Gmina  uzgodniliśmy wszystkie  fragmenty  z  firmą,  na  dzień
dzisiejszy nie ma przeszkód ze strony mieszkańców. Gmina jednak nie jest inwestorem. 
Mieszkanka Gminy Krystyny Labus-Stankiewicz zapytała o formularze, które otrzymali
sołtysi. 
Przewodniczący odpowiedział,  że  w tej  sprawie  prosi  o  zadanie  pytania  odpowiedniemu
pracownikowi.
Mieszkanka  Gminy  Krystyny  Labus-Stankiewicz powiedziała,  że  Przewodniczący  ma
dopilnować tego, żeby na sesji nie dzwoniły telefony. 

A d 8
Przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały:

8.1. w  sprawie  nadania  drodze  wewnętrznej  nazwy  ulica  „Świerkowa”  w  miejscowości
Kamińsko

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Radny Jacek Pilarz zapytał czy na Kamińsku są też inne ulice. 
Sekretarz odpowiedział, że jest ul. Sosnowa i ul. Kluczno. Na przyszły rok planujemy nadać
nazwy pozostałym ulicom w Kamińsku.
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę  Nr XXI.153.2020 w sprawie nadania drodze
wewnętrznej  nazwy  ulica  „Świerkowa”  w  miejscowości  Kamińsko  jednogłośnie
(15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

8.2.  w  sprawie  określenia  średniej  ceny  jednostki  paliwa  w  Gminie  Przystajń  w  roku
szkolnym 2020/2021

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Radny Jacek Pilarz powiedział, że zostały wymienione paliwa, a czy nie powinna być też
wpisana energia elektryczna. 
Sekretarz odpowiedział,  że  jest  to  kwestia  przyszłości.  Na  ten  moment  ten  projekt  jest
wystarczający. 
Radny Marian Drynda stwierdził, że ceny paliw są zmienne. Czy ich nie można zmienić.
Sekretarz odpowiedział, że Kierownik Referatu Oświaty sprawdzała i są to aktualne ceny.
Ustawodawca nie przewidział innej możliwości wypłaty tej kwoty za paliwo.  
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXI.154.2020 w sprawie określenia średniej
ceny  jednostki  paliwa  w Gminie  Przystajń  w roku  szkolnym 2020/2021 jednogłośnie
(15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
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8.3. w sprawie zmian   w   budżecie   Gminy Przystajń na 2020 rok  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Skarbnik  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na
2020 rok. 
Radna Henryka Kapuścik powiedziała, że ma formalną uwagę, żeby dopisać do projektu
uchwały tekst: „Rada Gminy Przystajń uchwala co następuje”. 
Skarbnik odpowiedziała, że już to zrobiła.
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXI.155.2020 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Przystajń na 2020 rok jednogłośnie  (15 Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez
podniesienie ręki. 

8.4. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXI.156.2020  w  sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028 jednogłośnie  (15 Radnych za)
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

Ad 9
Pytania w sprawach bieżących.
Brak pytań w sprawach bieżących. 

Ad 10
Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
Przewodniczący  powiedział, że zaprosił Panią Dyrektor ZOZ w Kłobucku, ale nie dotarła.
Przysłała  jednak  odpowiedź,  którą  odczytał.  Podsumowując  krótko  najpierw  trzeba
zadzwonić  do  lekarza.  Zostanie  udzielona  teleporada,  a  jeżeli  będzie  potrzeba  wizyty
osobistej to może się ona odbyć, ale to lekarz o tym decyduje. 
Radny  Marek  Zabawa powiedział,  że  im  chodziło  o  to  czy  w  Ługach-Radłach  jest
pełnowymiarowy tryb pracy. 
Przewodniczący odpowiedział, że od poniedziałku do czwartku przyjmuje lekarz Magdalena
Mach, a w piątek pacjentów ośrodka z Ługów-Radeł przyjmuje ośrodek w Przystajni. 
Radny Remigiusz Wręczycki stwierdził, że teleporada nic nie daje. Pacjenci powinni być
przyjmowani na konkretną godzinę.
Wójt powiedział,  że  żona jest  emerytką,  jednak podjęła  się  pracy w ośrodku w Ługach-
Radłach.  W Ługach-Radłach  pacjenci  są  przyjmowani  w  odstępach  czasowych.  Nie  ma
żadnych ograniczeń jeśli chodzi o przyjęcia pacjentów. 
Radny Marek Zabawa uważa, że służba zdrowi musi współpracować z ludźmi. 
Radny Edward Chamela stwierdził, że oni chcieli na żywo porozmawiać z Panią Dyrektor
ZOZ w Kłobucku. 
Przewodniczący  odczytał  treść pisma otrzymanego z Gminy Krzepice odnośnie przyjęcia
ścieków  z  miejscowości  Kostrzyna.  Odczytał  również  treść  pisma  wystosowanego  przez
Gminę Przystajń. 
Wójt powiedział, że punktem spornym jest ta opłata, którą chciała od nas Gmina Krzepice.
Musielibyśmy jako gmina dopłacać tym mieszkańcom Kostrzyny, ponieważ nasze ścieki są
tańsze.  
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Przewodniczący zapytał czy po tym piśmie był jakiś kontakt ze strony Gminy Krzepice. 
Wójt odpowiedział, że nie było. 
Radny Marek Zabawa powiedział, że nie potrafiliśmy się porozumieć z Gminą Krzepice. To
my na tym tracimy, a nie oni. 
Przewodniczący przeczytał informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie  Gminy  Przystajń  przygotowaną  przez  Komendę  Powiatową  Policji  w  Kłobucku.
Informacja  stanowi  załącznik  do  protokołu.  Przeczytał  treść  pisma:  „Sadza  płonie.  Czad
zabija. Żyj.”. Poinformował również, że wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Przystajń za I półrocze 2020 r. Na następną sesję się nim zajmiemy. 
Radny Edward Chamela zapytał o przydomowe oczyszczalnie ścieków, w jakim kierunku
pójdziemy, bo słyszał, że tej kwoty 1 500,00 zł nie będzie. 
Wójt odpowiedział,  że  robimy  audyt  odnośnie  przydomowych  oczyszczalni  ścieków.
Myślimy, żeby wrócić z pomysłem budowy II etapu przydomowych oczyszczalni ścieków.
W tej chwili 5, czy 6 przydomowych oczyszczalni ścieków miesięcznie jest przyjmowanych
przez Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód. Firma wykonuje dla nas tę
koncepcję i liczymy na to, że zostanie ona w najbliższym czasie wykonana. Jak koncepcja
będzie  przygotowana  to  będziemy  chcieli  z  Radnymi  porozmawiać  podczas  wspólnego
posiedzenia  komisji  stałych  Rady  Gminy  Przystajń.  Myśli,  że  nastąpi  to  w  połowie
października  2020  r.  Do  tego  tematu  jeszcze  wrócimy.  Mamy  możliwość  pozyskania
300 000,00 zł  na  wykonanie  termomodernizacji  OSP Antonów-Kuźnica  Nowa w ramach
Subregionu  Północnego.  Realizacja  byłaby  w 2021  r.  Oczekuje  w tej  sprawie  decyzji  ze
strony Rady Gminy Przystajń.  Montaż  finansowy wyglądałby podobnie  jak  w przypadku
innych termomodernizacji. Nasz udział własny to około 50 000,00 zł.  
Radny Paweł Piśniak powiedział, że jak jest możliwość pozyskania dotacji to trzeba się o nią
starać. 
Radny Edward Chamela poruszył temat przydomowych oczyszczalni ścieków i odzysku
okien z Ługów-Radeł.
Wójt powiedział,  żeby  nie  mieszać  dwóch  różnych  spraw.  Mamy możliwość  pozyskania
80 % dofinansowania. Chce wiedzieć co Rada Gminy Przystajń na to. 
Radny Marek Zabawa twierdzi, że Rada Gminy Przystajń jest za. 

Przewodniczący zarządził  głosowanie  odnośnie  złożenia  wniosku  na  termomodernizację
OSP Antonów-Kuźnica Nowa. 
12 Radnych za (Robert Bastrzyk, Józef Chrzęstek, Marian Drynda, Jadwiga Górnik, Henryka
Kapuścik,  Aleksandra Kierat,  Zbigniew Kmieć,  Janusz  Leśniak,  Zbigniew Marczak, Jacek
Pilarz,  Paweł  Piśniak,  Marcin  Tomziński),  2  Radnych  wstrzymało  się  od  głosu (Edward
Chamela, Marek Zabawa), 1 Radny nie głosował (Remigiusz Wręczycki). 
Rada  Gminy  Przystajń  jest  za  tym,  żeby  złożyć  wniosek  na  termomodernizację  OSP
Antonów-Kuźnica Nowa. 

Radny Marek Zabawa uważa,  że trzeba powołać stałą  komisję ds.  inwestycji.  On złoży
projekt uchwały jako Klub Radnych. 
Radny Janusz  Leśniak poprosił  o  doświetlenie  ul.  Bocznej  w  Przystajni.  Są  też  uwagi
odnośnie koszenia poboczy dróg gminnych na ul. Bocznej w Przystajni. 
Radny Marek Zabawa powiedział, że na Dąbrowie i w Kamińsku jest ten sam problem dot.
koszenia poboczy. 
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz złożyła  oświadczenie:  „Oświadczam
wszystkim obecnym, iż Radny Zabawa dla mnie nie jest moim Radnym i w żadnym wypadku
mnie nie reprezentuje”. 
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Ad 11
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodniczący  dokonał  zamknięcia  XXI  sesji
VIII kadencji Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             Przewodniczący Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                       
                                                                                             mgr Zbigniew Kmieć
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