
PROTOKÓŁ Nr XVIII.2020

z XVIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
11 maja 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji

w Przystajni

Czas trwania sesji: 13.00 – 18.35

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

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. Informacja Komendanta OSP na temat stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy

Przystajń za rok 2019.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych za rok 2019.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
10.Informacja  Starosty  Powiatu  Kłobuckiego  na  temat  planowanych  zadań  powiatu  na

terenie Gminy Przystajń.
11.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)  planowania w budżecie Gminy Przystajń środków finansowych na pomoc zdrowotną
dla  nauczycieli,  a  także  określenia  rodzajów  świadczeń  przyznawanych  w  ramach
pomocy  zdrowotnej  dla  nauczycieli  przedszkoli,  szkół  i  placówek  oświatowych
prowadzonych przez Gminę Przystajń oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
2)  wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości,
3)  zmiany  uchwały  nr  XXIV.176.2013  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia
11  marca  2013  r.  w  sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz  ustalenia  stawki tej  opłaty  (t.j .  Dz.  U.  Wojew.  Śl.
z 2013 r.,  poz. 1087),
4)  zmiany  uchwały nr VII.55.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r.
w  sprawie  określenia  ryczałtowej  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe (t.j. Dz. U. Wojew. Śl. z 2015 r., poz. 3206),
5)  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego,
6) przejęcia  od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu budowy chodników w drogach
powiatowych,
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7)  udzielenia  pomocy  finansowej  Wojewódzkiemu  Szpitalowi  Specjalistycznemu
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,
8) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego,
9)  zmiany  Uchwały  nr  XXXIX.341.2018  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  28  maja
2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
10) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok,
11) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028.

12. Pytania w sprawach bieżących.
13. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
14. 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  Radnego  Jacka  Pilarza.  Poinformował,  że  na  365 obiektów biorących
udział w konkursie nasz rynek w Przystajni zajął 10 miejsce, a 2 miejsce w swojej kategorii –
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych, z liczbą głosów 2280. 

A d 3
Przewodniczący przedstawił Radnym propozycję porządku obrad. 
Wójt  poprosił  o  wycofanie  z porządku  obrad  projektów  uchwał:  w  sprawie zmiany
uchwały  nr  XXIV.176.2013  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  11  marca  2013  r.
w  sprawie  wyboru metody ustalenia  opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi
oraz  ustalenia  stawki  tej  opłaty  (t.j .  Dz.  U.  Wojew.  Śl.  z  2013  r.,  poz.  1087)
i  w  sprawie zmiany  uchwały nr VII.55.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca
2015  r.  w  sprawie  określenia  ryczałtowej  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe  (t.j.  Dz.  U.  Wojew.  Śl.  z  2015  r.,  poz.  3206)  -  z  punktu
11  podpunktu  3  i  4.  Powodem  są  zawirowania  związane  z  uchwałami  dot.  regulaminu
utrzymania czystości i porządku w gminach, a także szczegółowego świadczenia usług. 
Radca Prawny Adam Biernacki stwierdził,  że te uchwały,  które mogłyby zostać podjęte
przez Radę Gminy Przystajń wymagałyby w niedługim czasie korekt i dlatego Wójt prosi
o wycofanie tych projektów uchwał z  porządku obrad.  Chodzi  o  potrzebę  wyodrębnienia
frakcji bioodpadów z terenów nieruchomości, będzie potrzeba zmiany deklaracji, po to, żeby
mieszkaniec,  który  będzie  miał  kompostownik  będzie  mógł  uiszczać  mniejszą  stawkę  za
gospodarowanie odpadami jeśli złoży deklarację.
Radny Remigiusz Wręczycki stwierdził, że te stawki, które są ujęte w tych projektach już są
bardzo wysokie - 79,00 zł  dla czteroosobowej rodziny to jest już dużo, a ma być jeszcze
więcej.  Krzepice  mają  po  22,00  zł  od  osoby,  więc  u  nich  czteroosobowa  rodzina  płaci
88,00 zł. Nic żeśmy nie zyskali na tych negocjacjach z firmą odbierającą odpady. W tym roku
mamy już 8 rozstrzygnięć nadzorczych. Jak te uchwały są przygotowywane, skoro mamy tyle
negatywnych rozstrzygnięć. To świadczy o Radzie Gminy Przystajń, która może być nawet
rozwiązana z tego powodu. 
Radny Marek Zabawa zapytał ile mamy osób na terenie Gminy Przystajń. 
Sekretarz odpowiedział, że około 5 900 osób.
Radny Marek Zabawa powiedział, że te wyliczenia dot. odpadów komunalnych dają sumę
5 119 osób. Czy to jest możliwe. Oni nie mają tych rozstrzygnięć nadzorczych. 
Sekretarz  odpowiedział,  że  tak,  ponieważ  te  pozostałe  osoby  są  zameldowane,  a  nie
zamieszkują.
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Wójt odpowiedział,  że  nic  nie  stoi  na  przeszkodzie,  żeby  Radny  zapoznał  się
z rozstrzygnięciem nadzorczym. Działalność organu jakim jest jednostka samorządowa jest
jawna. Chce przypomnieć, że przez okres 6 miesięcy mieszkańcy Gminy Przystajń płacili
14,00  zł  od  osoby.  Jako  samorządowcy  nie  mamy  na  to  wpływu.  Kwestia  interpretacji
przepisów jest różna. Są to skomplikowane materie. 
Radny  Marek  Zabawa powiedział,  że  deklaracje  odnośnie  kompostowania  były  już
wypełniane. 
Radny  Remigiusz  Wręczycki  zapytał  jaka  będzie  kara  na  chwilę  obecną  od  odbiorcy
odpadów, jeżeli  byłaby ponownie  taka  sytuacja.  Uchwała  o  zajęcie  pasa  drogowego była
podjęta również z naruszeniem przepisów prawa. 
Przewodniczący powiedział,  że  inicjatywa  uchwałodawcza  przysługuje  Wójtowi,  Radzie
Gminy i Klubowi Radnych. 
Radca Prawny Adam Biernacki powiedział, że była to omyłka pisarska jeśli chodziło o tę
uchwałę o zajęcie pasa drogowego. 
Sekretarz powiedział, że on przygotował ten projekt uchwały i to on popełnił ten błąd, za co
przeprasza.
Radca Prawny Adam Biernacki  powiedział,  że była to omyłka pisarska, która nie miała
większego  znaczenia.  Mamy  problem  jeśli  chodzi  o  te  uchwały  związane  z  gospodarką
odpadami. Zmieniła się osoba, która obsługuje Radę Gminy Przystajń z ramienia Wojewody
i stąd te rozstrzygnięcia nadzorcze. 
Radna  Henryka  Kapuścik  powiedziała,  że  trzeba  wzmocnić  nadzór  nad  tym,  żeby  te
projekty były przygotowane zgodnie z prawem. Trzeba analizować zmieniające się przepisy. 
Radca Prawny Adam Biernacki  odpowiedział, że nie było możliwości wypowiedzenia się
w  tych  tematach  dot.  tych  unieważnionych  uchwał,  ponieważ  jednego  dnia  było
zawiadomienie o wszczęciu postępowania, a drugiego dnia rozstrzygnięcie nadzorcze. 
Radny Edward Chamela powiedział, że oni chcieli wycofać te projekty uchwał z porządku
obrad, ale Radni się na to nie zgodzili, ponieważ oni są w mniejszości.
Radny Marian Drynda poprosił omówić temat dot. zwolnień od podatków ze względu na
Koronawirusa. 
Przewodniczący odpowiedział,  że  omówimy  ten  temat  w  punkcie:  Pytania  w  sprawach
bieżących. 
Przewodniczący zarządził  głosowanie  w sprawie  wycofania  z  porządku  obrad  projektów
uchwał:  w sprawie zmiany uchwały  nr  XXIV.176.2013  Rady  Gminy  Przystajń
z dnia 11 marca 2013 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  tej  opłaty  (t.j .  Dz.  U.  Wojew.  Śl.
z  2013  r.,  poz.  1087)  i  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  VII.55.2015 Rady Gminy
Przystajń  z  dnia  1  czerwca  2015  r.  w  sprawie  określenia  ryczałtowej  stawki  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej  na  cele  rekreacyjno-wypoczynkowe  (t.j.  Dz.  U.  Wojew.  Śl.  z  2015  r.,
poz. 3206), z punktu 11 podpunktu 3 i 4. 
(11  Radnych było  za,  3  Radnych wstrzymało  się  od  głosu)  w głosowaniu  jawnym przez
podniesienie ręki.
Za  głosowali:  Józef  Chrzęstek,  Marian  Drynda,  Jadwiga  Górnik,  Henryka  Kapuścik,
Aleksandra  Kierat,  Zbigniew  Kmieć,  Janusz  Leśniak,  Zbigniew  Marczak, Paweł  Piśniak,
Marcin Tomziński, Marek Zabawa. 
Wstrzymali się od głosu: Robert Bastrzyk, Edward Chamela, Remigiusz Wręczycki.

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.
Protokół został przyjęty jednogłośnie (14 Radnych za).
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A d 5
Wójt odczytał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym – stanowiące
załącznik do protokołu. 
Wójt  dopowiedział,  że  realizowana  jest  budowa  drogi  w  Dąbrowie.  Projektujemy
fotowoltaikę  i  w  związku  z  tym  projektowaniem  pojawił  się  problem  jeśli  chodzi
o  fotowoltaikę  na  hali  sportowej  w  Przystajni.  Byłoby  tam  zbyt  duże  obciążenie.  Ta
fotowoltaika  będzie  najprawdopodobniej  na  budynku  Urzędu  Gminy  Przystajń.  Chcemy
kupić  wóz  na  wodę  o  pojemności  zbiornika  5000  m³.  Odtwarzamy  również  zbiornik  na
ul. Widawa w Przystajni. Wpływ z podatku mamy mniejszy o 157 140,00 zł. Nie wiemy jaka
będzie sytuacja w maju. Jeśli dochodów nie będzie to trzeba z czegoś zrezygnować, bądź
zaciągnąć zobowiązania. Są pewne obawy o budżet i musimy je wziąć pod uwagę. 
Radna Henryka Kapuścik zapytała czy Pan Wójt też WPF otrzymał bez załączników. Co się
dzieje z BIP Urzędu Gminy Przystajń, ponieważ nie można go otworzyć.
Sekretarz odpowiedział, że przechodziliśmy do innej firmy i mamy nowy BIP. Wszystko jest
na nim załączone. 
Radny Zbigniew Marczak zapytał  czego dot.  zarządzenie  Nr 38/2020 z dnia 7 kwietnia
2020 r.  w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych stanowiących
własność Gminy Przystajń.
Wójt  odpowiedział,  że  w tym zarządzeniu  chodziło  o przekazanie  laptopów i  słuchawek
Szkole Podstawowej w Przystajni i Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim.
 
A d 6
Przewodniczący stwierdził, że w okresie międzysesyjnym odbyły się komisje, które kolejno
przedstawią sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 

Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia przedstawił
Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  Radny  Remigiusz  Wręczycki.
Poprosił  o  przegłosowanie stanowiska w sprawie pomalowania miejsca parkingowego dla
osób niepełnosprawnych w rynku w Przystajni na niebiesko. 
Przewodniczący odpowiedział, że on nie widzi problemu, żeby to przegłosować. 
Radny Edward Chamela zapytał czy będziemy kupowali beczkowóz aseminacyjny.
Wójt  odpowiedział,  że  chciałby  kupić  taki  beczkowóz  na  wodę  pitną.  Jego  koszt  to
120 000,00 zł – 130 000,00 zł. Będziemy szukali dofinansowania na ten beczkowóz. 
Przewodniczący powiedział,  żeby  się  zorientować  czy  są  firmy,  które  wynajmują  takie
beczkowozy. Zapytał czy Radni chcą głosować za pomalowaniem tego miejsca na niebiesko. 
Wójt powiedział, że on się nie upiera, żeby tego miejsca parkingowego nie pomalować na
niebiesko. Chodziło mu o względy estetyczne. 
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał czy w projekcie było miejsce parkingowe dla osoby
niepełnosprawnej.
Wójt odpowiedział, że było.  
Przewodniczący zarządził  głosowanie  w sprawie  pomalowania  miejsca  parkingowego  na
rynku w Przystajni na niebiesko. 
(7  Radnych  było  za,  3  Radnych  było  przeciw,  4  Radnych  wstrzymało  się  od  głosu)
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za  głosowali:  Robert  Bastrzyk,  Edward  Chamela,  Marian  Drynda,  Henryka  Kapuścik,
Zbigniew Marczak, Remigiusz Wręczycki, Marek Zabawa.
Przeciw głosowali: Józef Chrzęstek, Jadwiga Górnik, Marcin Tomziński.
Wstrzymali się od głosu: Aleksandra Kierat, Zbigniew Kmieć, Janusz Leśniak, Paweł Piśniak.

Stanowisko  Rady  Gminy  Przystajń:  Pomalować  miejsce  parkingowe  na  rynku
w Przystajni na niebiesko. 
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Sprawozdanie z działalności  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa i  Infrastruktury  przedstawił
Wiceprzewodniczący  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury  Radny  Marcin
Tomziński.

Radny Edward Chamela  zapytał o co chodzi w tym projekcie uchwały dot. miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. 
Sekretarz odpowiedział, że w tym projekcie uchwały chodzi o zmianę opłaty adiacenckiej.
Radca Prawny Adam Biernacki  powiedział,  że ta stawka jest obligatoryjnym elementem
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego.  Jest  propozycja,  żeby  zmienić  tę
stawkę opłaty adiacenckiej. Ta uchwała otwierałaby nam drogę do zmiany tej stawki. O tej
stawce na razie nie ma mowy.
Radny Remigiusz Wręczycki powiedział, że dziwi go to, że my po prostu nie reagujemy do
przodu, tylko zawsze robimy coś, bo musimy.  
Radny Edward Chamela zapytał o którą działkę w Borze Zajacińskim chodzi w tej zamianie
nieruchomości.
Radny Józef Chrzęstek odpowiedział, że to nie jest ta działka w Borze Zajacińskim, która
ma wybudowane fundamenty. 
 
Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej przedstawił  Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Radny Janusz Leśniak. 

Przewodniczący  powiedział,  że  gdyby,  któryś  z  Radnych  chciał  te  sprawozdania  dot.
wykonania budżetu za 2019 rok w formie papierowej to proszony jest o zgłoszenie się do
biura Rady Gminy Przystajń. 

A d 7
Informacja Komendanta OSP na temat stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy
Przystajń za rok 2019.

Przewodniczący  powiedział,  że  Komendant  Powiatowy i  Gminny nie  mogli  przyjść tutaj
osobiście. Komendant Gminny Mariusz Koziński przysłał informacje, która została obecnym
odczytana. Informacja stanowi załącznik do protokołu. Gdyby były jakieś pytania to prosi je
zadawać. 
Wójt  powiedział,  że koszty funkcjonowania jednostek OSP ponosi gmina. Zaopatrzyliśmy
jednostki  OSP  w  maski,  rękawice  i  środki  do  ochrony  osobistej.  Kupiliśmy  środki
antyseptyczne dla  jednostek  włączonych do KSRG.  Jednostka  OSP Wrzosy-Brzeziny  jest
przygotowana  do  tego,  żeby  wejść  do  środowiska,  które  może  być  zagrożone
Koronawirusem. 
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał czy nie można zwiększyć ekwiwalentu dla strażaków
ratowników. 
Przewodniczący stwierdził, że on nie mówi, że to jest zły pomysł, ale nie na dzień dzisiejszy.
Można do tego tematu wrócić w późniejszym terminie. 
Radny  Edward  Chamela  zapytał  dlaczego  członek  OSP Wrzosy-Brzeziny  musi  jechać
własnym samochodem, a dlaczego członek OSP w Przystajni jedzie samochodem gminnym.
Od 4 lat się to nie zmieniło. Strażacy muszą kupić paliwo, zajechać do Kłobucka i wrócić do
jednostki. 
Wójt powiedział, że on przyjmuje te uwagi. Koszty techniczne, paliwo, koszty wyposażenia
ponosi gmina. Nie powinno tak być. 
Przewodniczący dopowiedział,  że  ten  bus  strażacki  miał  służyć  wszystkim  strażakom
z terenu Gminy Przystajń. 
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A d 8
Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych  za  rok  2019  przedstawiła  Inspektor  Marta  Okaj.  Sprawozdanie  stanowi
załącznik do protokołu.
Brak uwag i zapytań.

A d 9
Sprawozdanie z  realizacji  Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii  za rok 2019
przedstawiła Inspektor Marta Okaj. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Brak uwag i zapytań.

A d 10
Przewodniczący powiedział, że ze względu na fakt, iż Pan Starosta Powiatu Kłobuckiego nie
dojechał do nas to informacja Starosty Powiatu Kłobuckiego na temat planowanych zadań
powiatu na terenie Gminy Przystajń nie zostanie przedstawiona. Ponowimy zaproszenie na
następną sesję.

A d 11
Przystąpiono     do     rozpatrzenia     projektów     uchwał     w     sprawie  :  

1.  planowania w budżecie Gminy Przystajń środków finansowych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli,  a  także  określenia  rodzajów  świadczeń  przyznawanych  w  ramach  pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez
Gminę Przystajń oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Wójt powiedział, że to świadczenie funkcjonuje. Zmienił się tylko sposób liczenia. To nie są
duże pieniądze. 
Radny Marek Zabawa zapytał czy to są nasze środki budżetowe.
Wójt odpowiedział, że tak. 
Radny Marek Zabawa uważa, że Pan Wójt powiedział, iż trzeba będzie oszczędzać. Tylko
na czym mamy oszczędzać. To nie jest z gumy i się nie naciągnie. 
Radna Henryka Kapuścik powiedziała, że to nie jest powiedziane, że nauczyciel otrzymuje
6 000,00 zł.  Są nauczyciele emeryci,  których emerytura wynosi 1 300,00 zł,  1 400,00 zł.
Ta uchwała jest obowiązkiem ustawowym, który gmina musi wykonać. 
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XVIII.131.2020  w sprawie  planowania
w budżecie Gminy Przystajń środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
a także określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Przystajń oraz warunków i sposobu ich przyznawania większością głosów (13 Radnych
za, 1 Radny przeciw) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali: Robert Bastrzyk, Edward Chamela, Józef Chrzęstek, Marian Drynda, Jadwiga
Górnik, Henryka Kapuścik, Aleksandra Kierat, Zbigniew Kmieć, Janusz Leśniak,  Zbigniew
Marczak, Paweł Piśniak, Marcin Tomziński, Remigiusz Wręczycki. 
Przeciw głosował: Marek Zabawa.

2. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

Przewodniczący odczytał projekt uchwały autopoprawki, po czym zarządził głosowanie.
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Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XVIII.132.2020 w sprawie wyrażenia zgody
na  dokonanie  zamiany  nieruchomości większością  głosów  (13  Radnych  za,  1  Radny
wstrzymał się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali: Robert Bastrzyk, Edward Chamela, Marian Drynda, Jadwiga Górnik, Henryka
Kapuścik,  Aleksandra Kierat,  Zbigniew Kmieć,  Janusz Leśniak,  Zbigniew Marczak, Paweł
Piśniak, Marcin Tomziński, Remigiusz Wręczycki, Marek Zabawa. 
Wstrzymał się od głosu: Józef Chrzęstek.

3.  przystąpienia  do  sporządzenia    zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  
przestrzennego

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Sekretarz powiedział, że § 14 dot. renty planistycznej. 
Przewodniczący powiedział, że nie ma ruchu na rynku nieruchomości i dlatego pochylamy
się nad zmianą tej stawki związanej z opłatą adiacencką, następnie zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XVIII.133.2020 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego większością
głosów (13  Radnych  za,  1  Radny  wstrzymał  się  od  głosu)  w głosowaniu  jawnym przez
podniesienie ręki.
Za głosowali: Robert Bastrzyk, Edward Chamela, Józef Chrzęstek, Marian Drynda, Jadwiga
Górnik, Henryka Kapuścik, Aleksandra Kierat, Zbigniew Kmieć,  Zbigniew Marczak, Paweł
Piśniak, Marcin Tomziński, Remigiusz Wręczycki, Marek Zabawa. 
Wstrzymał się od głosu: Janusz Leśniak.

4.  przejęcia  od  Powiatu  Kłobuckiego  zadań  z  zakresu  budowy  chodników  w  drogach
powiatowych

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał gdzie ten chodnik będzie realizowany. 
Radna  Jadwiga  Górnik odpowiedziała,  że  w  prawą  stronę,  w  kierunku  Podłęża
Królewskiego. 
Wójt  dopowiedział, że podjęcie tej uchwały wcale go nie cieszy, ponieważ nie wie jak ten
chodnik  zostanie  wykonany.  Braknie  nam  środków  finansowych,  ponieważ  mamy  na  to
zadanie 100 000,00 zł. 
Radny  Remigiusz  Wręczycki  powiedział,  że  u  nich  na  Kostrzynie  nie  było  takich
dylematów. Miało być wykonane 400 m chodnika, a nie było, jest tylko 100 m chodnika.
U nich też miało to być etapowane. 
Przewodniczący  powiedział,  że  może  ten  chodnik  nie  będzie  taki  drogi  ze  względu  na
sytuację na rynku. 
Wójt powiedział,  że  mimo,  iż  gmina  się  tego  podejmie  to  nie  wiemy  czy  uda  się  to
zrealizować. 
Radny Janusz Leśniak uważa,  że ten chodnik powinien być wykonany przynajmniej  za
skarpę, bo on nie widzi sensu zrobienia tego chodnika do połowy.   
Radna Henryka Kapuścik zapytała  jak  ona  ma  się  czuć  jak  na  Kuźnicy  Starej  nie  ma
chodnika mimo, iż było na to dofinansowanie. 
Radny Remigiusz Wręczycki powiedział, że na Kostrzynie chodnik został wykonany, gdzie
jest jeden łuk, prace zostały przerwane w połowie drugiego łuku. 
Radny Edward Chamela uważa, że ten chodnik trzeba zrobić w kwocie 100 000,00 zł.   
Przewodniczący zarządził głosowanie.
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Rada Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XVIII.134.2020  w sprawie  przejęcia  od
Powiatu  Kłobuckiego  zadań  z  zakresu  budowy  chodników  w  drogach  powiatowych
jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

5.  udzielenia  pomocy  finansowej  Wojewódzkiemu  Szpitalowi  Specjalistycznemu
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Radny Marek Zabawa zapytał dlaczego akurat do Częstochowy, a nie do Kłobucka mamy
dać dotację.
Skarbnik odpowiedziała, że to był jedyny wniosek jaki wpłynął. Na oddziale zakaźnym będą
dwie sztuczne nerki – dwa aparaty do dializoterapii. Przeczytała pismo, które wpłynęło do
Wójta Gminy Przystajń. 
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XVIII.135.2020  w sprawie  udzielenia
pomocy  finansowej  Wojewódzkiemu  Szpitalowi  Specjalistycznemu  im.  Najświętszej
Maryi Panny w Częstochowie jednogłośnie  (14 Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez
podniesienie ręki.
 

6. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XVIII.136.2020  w sprawie  udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu
jawnym przez podniesienie ręki. 

7.  zmiany Uchwały nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Skarbnik powiedziała, że w poprzedniej uchwale zapomniała wpisać wykup obligacji A 20
i B 20. 
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XVIII.137.2020 w sprawie zmiany Uchwały
nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie emisji
obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu większością głosów (13 Radnych
za, 1 Radny wstrzymał się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali: Robert Bastrzyk, Edward Chamela, Józef Chrzęstek, Marian Drynda, Jadwiga
Górnik, Henryka Kapuścik, Aleksandra Kierat, Zbigniew Kmieć,  Zbigniew Marczak, Paweł
Piśniak, Marcin Tomziński, Remigiusz Wręczycki, Marek Zabawa. 
Wstrzymał się od głosu: Janusz Leśniak.

8. zmian     w     budżecie     Gminy     Przystajń     na   2020   rok  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
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Radna Henryka Kapuścik zapytała dlaczego drogi w Kuźnicy Starej nie ma w zmianach
w budżecie. 
Skarbnik odpowiedziała, że w tym roku będzie wykonany tylko projekt tej drogi, wykonanie
będzie w 2021 r. To zadanie może być wpisane tylko w WPF.
Wójt powiedział,  że  mamy zapewnienie,  iż dostaniemy te środki  na te drogi.  Wykonanie
drogi w Kuźnicy Starej planujemy wykonać w roku przyszłym, czyli 2021.
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XVIII.138.2020  w sprawie  zmian
w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok  większością głosów (13 Radnych za, 1 Radny
wstrzymał się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali: Robert Bastrzyk, Edward Chamela, Józef Chrzęstek, Marian Drynda, Jadwiga
Górnik, Henryka Kapuścik, Aleksandra Kierat, Zbigniew Kmieć, Janusz Leśniak,  Zbigniew
Marczak, Paweł Piśniak, Marcin Tomziński, Marek Zabawa. 
Wstrzymał się od głosu: Remigiusz Wręczycki.

9. Wieloletniej     Prognozy     Finansowej     Gminy     Przystajń     na     lata   2020-2028  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XVIII.139.2020  w  sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028 większością  głosów
(13 Radnych za, 1 Radny wstrzymał się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie
ręki.
Za głosowali: Robert Bastrzyk, Edward Chamela, Józef Chrzęstek, Marian Drynda, Jadwiga
Górnik, Henryka Kapuścik, Aleksandra Kierat, Zbigniew Kmieć, Janusz Leśniak,  Zbigniew
Marczak, Paweł Piśniak, Marcin Tomziński, Marek Zabawa. 
Wstrzymał się od głosu: Remigiusz Wręczycki.

Ad 12
Pytania w sprawach bieżących.
Radny Marek  Zabawa powiedział,  że  Wójt  naruszył  przepisy  udzielając  dane  osobowe
mieszkańców Poczcie Polskiej. Poczta Polska nie jest stroną dla Urzędu Gminy Przystajń.
Wójt  odpowiedział,  że to państwo polskie się do niego zgłosiło odnośnie udzielenia tych
danych  Poczcie  Polskiej.  Otrzymaliśmy  pozytywną  rekomendację  Państwowej  Komisji
Wyborczej. Zostały spełnione przesłanki, które powinny być spełnione. Przekazanie danych
uważał za wykonanie swojego obowiązku.   
Radna Henryka Kapuścik powiedziała, że te dane nie powinny być udostępnione. Zapytała
co z Funduszem Sołeckim. Część sołectw zrealizowało już swoje zadania. 
Wójt  odpowiedział,  że  on  nie  ma  możliwości  jednoosobowo  zdecydować  o  rezygnacji
z Funduszu Sołeckiego. Jeżeli zostanie zrealizowany Fundusz Sołecki, a braknie środków to
będziemy musieli zaciągnąć zobowiązanie. 
Radna Henryka Kapuścik powiedziała, że środki finansowe są na klimatyzacje w Szkole
Podstawowej  w  Przystajni  i  remoncie  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  w  Publicznej
Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim, który został już wykonany. 
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał jakim prawem Fundusz Sołecki można zamrozić. Nie
może być tak, że część sołectw już zrealizowało Fundusz Sołecki, część ma Fundusz Sołecki
w trakcie realizacji,  a część ma mieć zamrożony Fundusz Sołecki.  Dlaczego sołectwa nie
mogą realizować swoich zadań. Nie otrzymaliśmy 41 000,00 zł na boisko i z tego nie robi się
problemu. 
Wójt  odpowiedział,  że  on  się  przyznał  do  tego,  że  nie  udało  się  otrzymać  tego
dofinansowania. Bierze to na siebie. Realizację Funduszu Sołeckiego wstrzymaliśmy tylko na
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chwilę. Zapytał czy Państwo Radni godzą się na to, żeby zaciągać obligacje jeżeli te wpływy
do budżetu będą mniejsze. 
Radna Henryka Kapuścik powiedziała, że troskę o budżet gminy wykaże Pan zatwierdzając
arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli.       
Radny Remigiusz Wręczycki zawnioskował o przegłosowanie stanowiska, czy realizujemy
Fundusz Sołecki, czy nie. 
Przewodniczący  powiedział,  że uchwała jest  zapisana w budżecie  i  nie została  uchylona,
więc nie trzeba głosować. 
Wójt powiedział, że budżet jest realizowany cały rok. 
Radny Remigiusz Wręczycki powiedział, że miał być wywożony frez na drogę w kierunku
Pana Ślusarczyka. 
Wójt odpowiedział, że będzie wywieziony. 
Radny Józef Chrzęstek zapytał w jaki sposób będą wykonane remonty dróg gminnych. Czy
można otrzymać frez.
Wójt odpowiedział, że on się zgadza. 
Radny Robert Bastrzyk zapytał czy zostały uruchomione oddziały przedszkolne. 
Wójt  odpowiedział,  że nie było pozytywnych odzewów. Ani Górki, ani Kuźnica Stara nie
wyraziły zgody, w Przystajni i w Borze Zajacińskim też nie było chętnych dzieci. Jeśli będzie
12 osób to przedszkole będzie uruchomione. W Przystajni musiałoby być około 20 dzieci.
Rodzice w trakcie zrezygnowali z posłania dzieci do przedszkola. 
Radna Henryka Kapuścik powiedziała, że w Pankach przedszkole otwarto dla 5 dzieci. 
Radny  Marek  Zabawa zapytał  z  jakich  pieniędzy  jest  czyszczony  ten  zbiornik  na
ul. Widawa w Przystajni. 
Wójt  odpowiedział,  że  mamy  pewną  rezerwą  z  odśnieżania  dróg  i  myśli,  że  z  tego  to
zapłacimy. 
Radny Remigiusz Wręczycki powiedział, że 5 maja 2020 r. Rada Gminy Krzepice podjęła
uchwałę  odnośnie  porozumienia  w  sprawie  ścieków  z  Kostrzyny.  Czy  wpłynęło  już  coś
odnośnie tego porozumienia.  
Wójt  odpowiedział,  że  nie  wpłynęło  porozumienie.  Nie  mamy  takiej  sytuacji,  że  jutro
będziemy oddawali ścieki. Na chwilę obecną nie ma możliwości wykonania kanalizacji. Nie
uciekamy jednak od tego. Jest to trudna kwestia. 
Radny  Marian  Drynda  zapytał  jak  gmina  zapatruje  się  na  bezrobocie  jeśli  chodzi
o Koronawirusa.
Przewodniczący odpowiedział, że omówimy to w punkcie 13. 
Radna Henryka Kapuścik zapytała kiedy będą wykonane naprawy dróg cząstkowych.
Wójt odpowiedział, że częściowo jest to już zrealizowane. 
Radna Henryka Kapuścik  powiedziała,  że 4 maja 2020 r.  otrzymała sms-a,  żeby podać
odczyt licznika wody z Kuźnicy Starej. Dzisiaj natomiast Pan Kamil z oczyszczalni ścieków
chodził i odczytywał liczniki.      

Ad 13
Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
Przewodniczący poprosił  Radnych,  żeby zaglądali  na skrzynki  pocztowe,  ponieważ teraz
dużo materiałów wysyłamy na  e-maila,  ze  względu na  Koronawirusa.  Wpływają  podania
odnośnie  zwolnień  od  podatków  ze  względu  na  Koronawirusa,  które  na  podstawie
obowiązujących przepisów będą rozpatrywane. 
Wójt odpowiedział,  że  specyfika  każdej  gminy  jest  inna.  Podatek  rolny,  leśny,  od
nieruchomości  i  od  środków  transportowych  można  zmniejszyć.  Musi  to  być  jednak
uzasadniony wniosek. Jest możliwość, że indywidualnie będziemy to rozpatrywali. 
Radny Marian Drynda powiedział, że on działa tylko na 50 %, w porównaniu z tym co robił
wcześniej.  Zlikwiduje 3 stanowiska pracy, jeżeli  nie ma możliwości uzyskania zwolnienia
z podatku. 
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Radny Józef Chrzęstek powiedział, że ceny żywca zmalały o połowę, a wszystko idzie do
góry. 
Przewodniczący przeczytał  pismo  złożone  przez  mieszkańca  składającego  petycję  dot.
przydomowych oczyszczalni ścieków.
Radny Robert Bastrzyk powiedział, że mieszkanka z jego okręgu chciałaby, żeby głosować
na  paczkomat  na  ul.  Targowej  5  w  Przystajni.  Na  tę  lokalizację  jest  oddanych  ponad
300 głosów. 
Wójt odpowiedział, że jest zdziwiony, iż nikt się nie zapytał jego jako właściciela gruntu czy
zgadza się na tę lokalizację. Chcielibyśmy go zrobić na Skwerze Kluby. 
Przewodniczący poinformował, że jak będzie zrobiony raport o stanie gminy to skonsultuje
się  z  Przewodniczącymi  Komisji,  żeby  uzgodnić  termin  wspólnego  posiedzenia  komisji
stałych Rady Gminy Przystajń.  

Ad 14
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodniczący  dokonał  zamknięcia  XVIII  sesji
VIII kadencji Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             Przewodniczący Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                       
                                                                                             mgr Zbigniew Kmieć
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