
PROTOKÓŁ Nr XXIX.2021

z XXIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
17 sierpnia 2021 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 14.07 – 16.10

W sesji uczestniczyło 12 Radnych (lista obecności w załączeniu).
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Przystajń – Radny Zbigniew Kmieć.

Ponadto w sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy                                                                               - Henryk Mach
- Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy                                            - Agnieszka Zabawa
- Skarbnik Gminy                                                                         - Alina Piśniak

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 projektu uchwały:

8.1. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki komunalnej,
8.2.  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXIII.282.2017  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia
13  listopada  2017  r.  w sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków
transportowych,
8.3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok,
8.4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń.

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. (14:07)
Przewodniczący  wraz  z  Wójtem  podziękowali  Panu  Wiesławowi  Makowskiemu  za
długoletnią  pracę  w  Powiatowym  Zarządzie  Dróg  w  Kłobucku  Odwodzie  Drogowym
Nr 2 w Przystajni.  

A d 2
Przewodniczący  Rady  Gminy stwierdził  prawomocność  obrad  –  na  sali  obecnych  było
12 Radnych. Nieobecni Radni: Robert Bastrzyk, Zbigniew Marczak i Jacek Pilarz.  Odczytał
informację dot. nagrań sesji Rady Gminy Przystajń. (14:12)
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A d 3
Przewodniczący przedstawił  Radnym  propozycję  porządku  obrad.  Powiedział,  że  do
zaproponowanych  projektów  uchwał  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na
2021 rok i  w sprawie zmiany  Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Przystajń zostały
przygotowane autopoprawki.
Porządek obrad ustalono bez zmian. (14:14)

A d 4
Przewodniczący poinformował, że protokół był wyłożony w biurze Rady Gminy, można się
było z nim zapoznać. Dlatego poprosił o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji bez głośnego
czytania. (14:16)

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. (14:17)
Wyniki imienne:
ZA(12):  Janusz Leśniak,  Józef  Chrzęstek,  Marcin Tomziński,  Aleksandra  Kierat,  Henryka
Kapuścik, Zbigniew Kmieć, Paweł Piśniak, Jadwiga Górnik, Remigiusz Wręczycki, Marian
Drynda, Edward Chamela, Marek Zabawa
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Robert Bastrzyk, Jacek Pilarz, Zbigniew Marczak
Protokół został przyjęty jednogłośnie (12 Radnych za).

A d 5
Wójt odczytał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym – stanowiące
załącznik do protokołu. (14:18)
Wójt dopowiedział,  że  przystępujemy  do  projektu  dot.  usuwania  odpadów  rolniczych.
Realizacja  tego  zadania  byłaby  w  połowie  grudnia  2021  r.  W dniu  wczorajszym  został
wybrany nowy Sołtys Sołectwa Przystajń i został nim Szymon Tomziński, ponieważ Dariusz
Kulej zrezygnował z pełnionej funkcji. 
Przewodniczący odczytał pismo od byłego już Sołtysa Sołectwa Przystajń Dariusza Kuleja
jakie wpłynęło do Rady Gminy Przystajń.  
Wójt  powiedział, że zostaliśmy poproszeni o złożenie dokumentacji projektowej dot. drogi
w Wilczej Górze. 
Radny Marek Zabawa zapytał o budowę sali w Borze Zajacińskim. Kwalifikacja nie jest
równoznaczna z otrzymaniem dofinansowania. 
Wójt  odpowiedział,  że  gmina  nie  zaciągnęła  żadnych  zobowiązań.  Firma  jest  z  nami
związana  ofertą  przez  30  dni.  Liczymy  na  to,  że  otrzymamy  konkretną  wiadomość
z Ministerstwa Sportu. 
Radny Marek Zabawa stwierdził, że to jest bardzo duża kwota jeśli chodzi o tą budowę hali
w Borze Zajacińskim.
Radny Marian Drynda powiedział, że chodzi mu o dowóz uczniów do szkół. W pierwszym
przetargu te kwoty były mniejsze niż w drugim.
Wójt odpowiedział,  że w wyniku nie złożenia wszystkich potrzebnych dokumentów firma
została odrzucona. Była tam również rażąco niska cena.   

A d 6
Przewodniczący  stwierdził,  że  w  okresie  międzysesyjnym nie  odbyła  się  żadna  komisja
i dlatego sprawozdanie nie zostało przedstawione. (14:54)
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A d 7
Przewodniczący zapytał czy mieszkańcy obecni na sali, mają jakieś zapytania. (14:55)
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz pochwaliła  firmę  Strach.  Uważa,  że
odbiór  odpadów jest  zbyt  częsty.  Poprosiła  również  o  namiar  na  tą  firmę  odnośnie  sieci
elektroenergetycznych.

A d 8
Przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały: (14:57)

8.1.  w  sprawie  powierzenia  zadań  własnych  Gminy  w  zakresie  gospodarki  komunalnej
(14:57)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radny Marek Zabawa powiedział, że dzisiaj jest to dla niego jasne. Zapoznał się również ze
statutem tego stowarzyszenia. 
Wójt powiedział,  że jesteśmy właścicielem sieci szkieletowej na terenie Gminy Przystajń.
Żeby jednak korzystać  z  tej  sieci  musiało  zostać  powołane  stowarzyszenie  składające  się
z  34  gmin.  Stowarzyszenie  chciało  mieć  operatora,  ale  nikt  się  nie  zgłosił.  W związku
z powyższym sami podjęli się tego zadania.   
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie  w  sprawie  powierzenia  zadań  własnych  Gminy  w  zakresie  gospodarki
komunalnej (15:14)
Wyniki imienne:
ZA (12): Marek Zabawa, Janusz Leśniak, Marcin Tomziński, Remigiusz Wręczycki, Zbigniew
Kmieć,  Józef  Chrzęstek,  Paweł  Piśniak,  Aleksandra  Kierat,  Jadwiga  Górnik,  Edward
Chamela, Marian Drynda, Henryka Kapuścik
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3): Robert Bastrzyk, Jacek Pilarz, Zbigniew Marczak.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXIX.213.2021  w sprawie  powierzenia
zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki komunalnej jednogłośnie (12 Radnych za)
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie przycisku na
konsoli elektronicznego urządzenia do liczenia głosów.  

8.2.  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXIII.282.2017  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia
13  listopada  2017  r.  w     sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  
transportowych (15:14)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Skarbnik wyjaśniła projekt uchwały. 
Radny  Remigiusz  Wręczycki  powiedział,  że  wielokrotnie  pochylaliśmy  się  nad  tym
podatkiem od środków transportowych, ale nigdy nie zmieniliśmy tego. Czy strona rządowa
nam to jakoś zrekompensuje. 
Wójt  odpowiedział,  że  Rada nie  podejmowała żadnych uchwał odnośnie  podatków. Tych
wniosków odnośnie podatku od środków transportowych było wiele i teraz postanowiliśmy
się nad tym pochylić. 
Przewodniczący stwierdził,  że  jest  to  przygotowane  na  korzyść  podatnika,  następnie
zarządził głosowanie.
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Głosowanie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.282.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia
13  listopada  2017  r.  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków
transportowych (15:27)
Wyniki imienne:
ZA (12): Marcin Tomziński, Paweł Piśniak, Janusz Leśniak, Aleksandra Kierat, Remigiusz
Wręczycki,  Henryka Kapuścik,  Józef Chrzęstek,  Edward Chamela, Marian Drynda, Marek
Zabawa, Zbigniew Kmieć, Jadwiga Górnik
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3): Robert Bastrzyk, Jacek Pilarz, Zbigniew Marczak.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIX.214.2021 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIII.282.2017  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  13  listopada  2017  r.  w sprawie
określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych jednogłośnie
(12 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie
przycisku na konsoli elektronicznego urządzenia do liczenia głosów.  

8.3. w sprawie zmian     w     budżecie     Gminy     Przystajń     na   2021   rok   (15:27)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały autopoprawki.
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok (15:35)
Wyniki imienne:
ZA (12):  Marek  Zabawa,  Janusz  Leśniak,  Remigiusz  Wręczycki,  Józef  Chrzęstek,  Paweł
Piśniak,  Zbigniew  Kmieć,  Marian  Drynda,  Aleksandra  Kierat,  Jadwiga  Górnik,  Marcin
Tomziński, Edward Chamela, Henryka Kapuścik
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3): Robert Bastrzyk, Jacek Pilarz, Zbigniew Marczak.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIX.215.2021 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Przystajń na 2021 rok jednogłośnie  (12 Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez
podniesienie ręki  oraz  równoczesne  naciśnięcie  przycisku  na  konsoli  elektronicznego
urządzenia do liczenia głosów.  

8.4. w sprawie zmiany Wieloletniej     Prognozy     Finansowej     Gminy     Przystajń   (15:36)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały autopoprawki.
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Wójt powiedział, że zmieniamy zadania, nie zaciągając nowych zobowiązań. 
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń (15:40)
Wyniki imienne:
ZA (12): Józef Chrzęstek, Henryka Kapuścik, Edward Chamela, Aleksandra Kierat, Paweł
Piśniak, Remigiusz Wręczycki, Jadwiga Górnik, Zbigniew Kmieć, Marian Drynda, Marcin
Tomziński, Marek Zabawa, Janusz Leśniak
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3): Robert Bastrzyk, Jacek Pilarz, Zbigniew Marczak.
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Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIX.216.2021  w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń jednogłośnie  (12  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. (15:40)
Radny Marian Drynda zapytał kiedy będzie wykonywana budowa nitki wodociągowej.
Wójt  odpowiedział,  że  przełom sierpnia-września.  Firma  realizuje  również  inne  zadania.
Według umowy to zadanie ma być wykonane do grudnia 2021 r. 
Radny Marian Drynda zapytał o naprawę sprzętu do OSP w Górkach-Stanach. 
Wójt odpowiedział, że prosi o cierpliwość. 
Radny Edward Chamela powiedział, że te drogi, o których cały czas się mówi, że mają być
naprawione nadal nie są. Może udałoby się je zrobić z tego „Polskiego Ładu”.
Wójt odpowiedział,  że  pewne rzeczy  są  ujęte  w planie  finansowym.  Nie  jest  to  kwestia
telefonu do wykonawcy. My jesteśmy uzależnieni od wykonawców. 
Radny Edward Chamela powiedział, że jemu chodzi o drogę na Sachalinie, kiedy będzie ta
droga wyremontowana. 
Wójt odpowiedział, że wystąpiliśmy o wycenę wykonania nakładki asfaltowej na Sachalinie.
Wpłynęły dwie oferty.  1 na 154 000,00 zł,  2 na 120 000,00 zł.  Czekamy na możliwości
finansowe. Jeżeli w tym roku się nie uda to będziemy składali wniosek do FOGR.  
Radny Marian Drynda  powiedział, że w stronę Pana Dymarka jest takie zaniżenie, może
wykonanie 1 m czy 2 m odwodnienia pomogłoby temu (od Stanów, tam gdzie są te laski). 
Radny Marek Zabawa powiedział, że do niedawna były odbierane folie od rolników, a teraz
nie są. Oni mogliby za odbiór tych folii nawet zapłacić, żeby tylko była taka możliwość. Czy
gmina myślała, żeby obcinać gałęzie przy drogach tam gdzie mieszkają osoby starsze. Czy
OSP w ramach ćwiczeń nie mogłaby tego obcinania wykonywać. Kiedy zostaną wykonane
rowy melioracyjne.
Wójt  odpowiedział,  że  akcje  robimy  co  roku  jeśli  chodzi  o  obcinanie,  przycinanie,
wystających konarów. Jeśli chodzi o przyjmowanie folii rolniczych to nie przyjmujemy ich na
PSZOK. Złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w temacie tych folii. Rowami melioracyjnymi zajmuje się Spółka Wodna. Pan, który
wykonywał te prace dla spółki – Pan Gruca zmarł i teraz musimy szukać innego wykonawcy.
Radna Aleksandra Kierat powiedziała,  że  kolejna  osoba,  która została  znaleziona może
wykonać te rowy dopiero w połowie października 2021 r. 
Radny Marek Zabawa zapytał o ten przepust wodny na tej nowej drodze w Dąbrowie. 
Wójt odpowiedział, że on wie o tym i prosi o czas na uregulowanie tego. 
Radny Remigiusz Wręczycki powiedział, że na 1/3 długości Kostrzyny te nowe lampy nie
świecą. Być może robi się zwarcie w jakiejś puszce. Albo Tauron, albo wykonawca powinni
to zrobić. Rzeka Pankówka jest bardzo zarośnięta. Jest też bardzo dużo bobrów. Czy można
na piśmie interweniować w Wodach Polskich w tych tematach. 
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała o plac w Górkach, czy Wójt nie
wie kiedy będzie to zrobione. 
Wójt odpowiedział, że zleciliśmy to lokalnemu przedsiębiorcy. Do tej pory jednak tego nie
zrobił. 
Radny Edward Chamela stwierdził, że ten lokalny przedsiębiorca tego nie zrobił i nie zrobi.
Trzeba tam wysypać kamień. 
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Ad 10
Informacje, wolne wnioski i oświadczenia. (16:05)
Przewodniczący powiedział,  że  wystąpiliśmy  z  wnioskiem  o  odznaczenie  zmarłego
Bogusława  Leszczyńskiego.  Przeczytał  również  opinię  Radcy  Prawnego  w  sprawie
absolutorium i raportu o stanie gminy, o którą prosił Radny Marek Zabawa. Być może droga
w Górkach-Stanach i chodnik w Przystajni na ul. Nowej zostaną wpisane w „Nowy Ład”. 
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz powiedziała,  że po zastosowaniu tego
ługu sodowego woda się polepszyła, ale już się to zmieniło. 

Ad 11
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodniczący  dokonał  zamknięcia  XXIX  sesji
VIII kadencji Rady Gminy Przystajń. (16:10)

Protokolant:                                                             Przewodniczący Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                       
                                                                                             mgr Zbigniew Kmieć
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