
PROTOKÓŁ Nr XXII.2020

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

w Przystajni 

Czas trwania sesji: 13.00 – 15.55

W sesji uczestniczyło 13 Radnych (lista obecności w załączeniu).
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Przystajń – Radny Zbigniew Kmieć.

Ponadto w sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy                                                                               - Henryk Mach
- Skarbnik Gminy                                                                         - Alina Piśniak
- Radca Prawny                                                                            - Adam Biernacki
- Sołtysi - według załączonej listy obecności

P r o p o n o w a n y  p o r z ą d e k   o b r a d :

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
      6.1. Sprawozdanie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury.
7. Zapytania mieszkańców.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2020 r.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały:

9.1. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
9.2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok,
9.3.  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata
2020-2028.

10. Pytania w sprawach bieżących.
11. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
12. 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
10  Radnych. Brak Radnego: Roberta Bastrzyka,  Janusza Leśniaka,  Jacka Pilarza,  Marcina
Tomzińskiego i Radnej Aleksandry Kierat.

A d 3
Przewodniczący przedstawił  Radnym  propozycję  porządku  obrad.  Powiedział,  że  do
zaproponowanych projektów uchwał zostały przygotowane autopoprawki.
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.
Protokół został przyjęty jednogłośnie (10 Radnych za).

A d 5
Wójt odczytał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym – stanowiące
załącznik do protokołu.

Dotarł Radny Jacek Pilarz.

Wójt dodatkowo poinformował, że 23 września 2020 r. droga w Dąbrowie została odebrana.
Został  do  wykonania  jeszcze  parking  przed  świetlicą  w  Dąbrowie.  W piątek  odbyło  się
zebranie  sołeckie  Sołectwa  Przystajń.  Sołectwo  Przystajń  przeznaczyło  8  000,00  zł  na
wykonanie  projektu  ulicy  Ogrodowej  w  Przystajni  w  ramach  Funduszu  Sołeckiego  na
2020 rok. Chcielibyśmy zwiększyć aglomeracje jeśli chodzi o budowę kanalizacji sanitarnej.
Na chwilę obecną aglomeracje mamy w pełni wykonaną. Przygotowujemy koncepcję dot.
tego  co  zrobić  z  gospodarką  wodno-ściekową na  terenie  Gminy  Przystajń.  Dla  Radnych
zostały  przygotowane  materiały  dot.  tego  jak  ma  wyglądać  Centrum  Usług
Społecznościowych w Gminie Przystajń. 

Dotarła Radna Aleksandra Kierat.

Radny  Marek  Zabawa zapytał  kto  zaakceptował  ten  projekt  Centrum  Usług
Społecznościowych.
Wójt odpowiedział, że organ wykonawczy, czyli on i 3 inne osoby. 
Radny Marek Zabawa uważa, że ciągle są przygotowywane zmiany w budżecie. W WPF
pisze, że w roku 2021 dochody i wydatki wzrosły, powinno być wpisane wzrosną.
Wójt odpowiedział, że zostanie to poprawione. 
Radny Edward Chamela zapytał gdzie jest planowana do wykonania studnia - pod lasem,
czy na tym nowym ujęciu wody w Przystajni. 
Wójt odpowiedział, że w koncepcji jest plan odwiertu studni w tym samym miejscu co było. 
Radny  Edward  Chamela uważa,  że  trzeba  pod  lasem  wybudować  dwie  nowe  studnie,
ponieważ tam jest mniej żelaza. 
Wójt odpowiedział, że będziemy chcieli wybudować studnie pod lasem, ale na chwilę obecną
są to tylko koncepcje. 

Dotarł Radny Janusz Leśniak.

Radny Marek Zabawa uważa, że Radni chcą uczestniczyć w tym na co te pieniądze będą
wydawane. 
Radna Henryka Kapuścik powiedziała, że miała tam być biblioteka, gdzie jest to Centrum
Usług Społecznościowych. Tam jednak biblioteki się nie przeniesie, ponieważ tam jest zbyt
mało miejsca. Czy nie można zrobić tego budynku piętrowego. 
Wójt  odpowiedział,  że  w  tym  Centrum  Usług  Społecznościowych  te  wszystkie
pomieszczenia  muszą  się  znaleźć.  Na  dziś  budujmy  Centrum  Usług  Społecznościowych,
a gdy skończy się trwałość projektu to ten budynek będziemy mogli przeznaczyć na inny cel.
Jest  potrzeba  funkcjonowania  takiego  Centrum Usług  Społecznościowych.  Jednak  jest  to
historia przynajmniej 7 lat.
Radna  Henryka  Kapuścik stwierdziła,  żeby  za  pół  roku  nie  było  potrzeby  rozbudowy
biblioteki. 
Wójt odpowiedział, że jeżeli Radni mają jakieś uwagi to niech to zgłoszą. Można przyjść do
Pani Jolanty Mann-Matuszczyk. 
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Radny Marek Zabawa uważa,  że  nikt  nie  kwestionuje  potrzeby wybudowania  Centrum
Usług Społecznościowych. On nie rozumie tego przeznaczenia, skoro biuro ma mieć 16 m,
a sala 14 m. 
Radny Zbigniew Marczak zapytał gdzie będą przeniesieni hodowcy gołębi. 
Wójt odpowiedział, że będziemy myśleli gdzie ich przenieść. Tam do maja 2021 r. nie będzie
się nic działo, więc nie powinni póki co się martwić. 
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał czy tam będzie zatrudniony dodatkowy pracownik, czy
będzie to pracownik GOKSiRu, skoro będzie tam możliwość skorzystania z toalet. 
Wójt odpowiedział, że najpierw trzeba wybudować ten obiekt. Budowa tego obiektu będzie
trwała 2 lata. Będziemy się o to martwili jak już będzie to wybudowane. 
Radny Marek Zabawa uważa, że ten budynek musi służyć mieszkańcom. 
Wójt odpowiedział, że to aktywność mieszkańców będzie powodowała to czy ten budynek
będzie wykorzystywany. 
  
A d 6
Przewodniczący  stwierdził,  że  w  okresie  międzysesyjnym  odbyła  się  komisja  Budżetu,
Rolnictwa  i  Infrastruktury,  która  przedstawi  sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Rady
Gminy w okresie międzysesyjnym.   

6.1.  Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury
przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury Radny Jacek
Pilarz.

Radny Edward Chamela zapytał co Komisja ustaliła będąc na drodze w Dąbrowie.
Radny Jacek Pilarz stwierdził, że Komisja była zobaczyć tę drogę w Dąbrowie. Wizualnie
droga jest wykonana poprawnie. 
Przewodniczący dodał, że wykonali zdjęcia podczas oględzin ten drogi i zgłosili problem
tego drzewa na rogu i tego wąskiego przepustu. 
Radny  Marek  Zabawa powiedział,  że  można  było  połączyć  dwa  przepusty,  pomiędzy
dwoma polami. Estetyka tej dogi jest bardzo ładna. Uwagi techniczne jednak są. Dziwi go to,
że dzisiaj o tym rozmawiamy skoro droga została już wykonana. 
Radny  Jacek  Pilarz stwierdził,  żeby  nie  robić  z  siebie  ofiar.  Trzeba  oglądać  programy
funkcjonalno-użytkowe zanim inwestycja jest wykonywana. 
Radny Józef Chrzęstek  uważa, że ten jeden przepust powinien być poprawiony, ponieważ
tam nie jeździ tylko jeden rolnik, tylko kilku rolników. 
Radny Marek Zabawa prosi  o przywrócenie znaku ograniczenia prędkości do 30 km na
godzinę. 
Wójt odpowiedział,  że  jeśli  chodzi  o  to  drzewo na rogu,  to  żeby kogoś wywłaszczyć  to
potrzebne byłyby 3 lata. Tam trudno było wykonać tę drogę. Zarówno dla wykonawcy jak
i inwestora. 
Radny Jacek Pilarz powiedział, że postawienie znaku ograniczenie prędkości nic nie zmieni,
ponieważ i tak ludzie będą jeździli szybko. 
Wójt dopowiedział, że będzie tam postawione odpowiednie oznakowanie. 
Radna Henryka Kapuścik  powiedziała, że ona interesowała się budową drogi w Kuźnicy
Starej, ale jeszcze nie jest to przygotowane. 

A d 7
Przewodniczący zapytał czy mieszkańcy obecni na sali, mają jakieś zapytania.
Brak uwag i zapytań. 

A d 8
Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  Gminy  Przystajń  za  I  półrocze  2020  r.  przedstawiła
Skarbnik Gminy Alina Piśniak  (część ogólną sprawozdania). Skarbnik dopowiedziała, że
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żadna z firm nie złożyła wniosku o umorzenie opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych,
więc nie powinno być spadku jeśli chodzi o te dochody. 
Radny Edward Chamela zapytał o dochody w szkołach.
Skarbnik odpowiedziała, że ze względu na COVID-19 dochody w każdej jednostce spadły
i w szkołach i w przedszkolach. 
Radna  Henryka  Kapuścik powiedziała,  że  może  źle  usłyszała  odnośnie  tego  jakie  są
dochody i wydatki w Szkole w Borze Zajacińskim i w Przystajni. 
Skarbnik odpowiedziała, że różnica związana jest z tym, że w Szkole Podstawowej w Borze
Zajacińskim wpisane  są  dochody  i  wydatki  związane  z  budową  hali  sportowej  w  Borze
Zajacińskim wynoszące 2 000 000,00 zł. 
  
A d 9
Przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały:

9. 1. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przewodniczący odczytał projekt uchwały autopoprawki.
Inspektor Agnieszka Zabawa przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Radny Marek Zabawa zapytał o symbol Uo. Czy w byłych budynkach szkolnych są teraz
budynki mieszkalne i czy można te tereny rozbudowywać. 
Inspektor Agnieszka Zabawa stwierdziła, że symbol Uo nadal zostaje, ale zapisujemy do
niego przeznaczenie dopuszczalne jakim jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 
Radny Jacek Pilarz zapytał o przedsięwzięcia związane z odpadami. 
Inspektor Agnieszka Zabawa odpowiedziała, że są to obszary w ramach stref oznaczonych
symbolem P. 
Radna Henryk Kapuścik zapytała czy przygotowanie tej zmiany było dziełem pracownika,
czy architekta. Jeżeli architekta to jakie są tego koszty.
Inspektor Agnieszka Zabawa odpowiedziała,  że  jest  to  działo  architekta,  kosztowało  to
12 000,00 zł i nie można było tego zrobić wcześniej. 
Radna Henryka Kapuścik powiedziała, że jest to już 3 zmiana. 
Inspektor  Agnieszka  Zabawa  odpowiedziała,  że  była  to  kontynuacja  tego  miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ tam były wyciągnięte pewne tereny. My
robimy do tej zmiany tylko część opisową. Nie robimy do tej zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego żadnych map. 
Radny Marek Zabawa powiedział, że zmiany z lat ubiegłych są nadal aktualne.
Inspektor  Agnieszka  Zabawa  odpowiedziała,  że  tak.  W  2006  r.  mieliśmy  pierwszy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Cały czas go rozbudowujemy.  
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXII.157.2020  w  sprawie  zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  większością głosów (12 Radnych
za, 1 Radny wstrzymał się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali: Edward Chamela, Józef Chrzęstek, Marian Drynda, Jadwiga Górnik, Henryka
Kapuścik,  Aleksandra  Kierat,  Zbigniew  Kmieć,  Zbigniew  Marczak,  Jacek  Pilarz,  Paweł
Piśniak, Remigiusz Wręczycki, Marek Zabawa.
Wstrzymał się od głosu: Janusz Leśniak.

9.2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

Radny Janusz Leśniak wyszedł.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały autopoprawki.
4



Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawką i uzasadnieniem.
Radny  Edward  Chamela zapytał  czy  znowu  będziemy  modernizować  tę  kapliczkę
w Przystajni skoro była już rewitalizowana. 
Sołtys Sołectwa Przystajń Dariusz Kulej odpowiedział, że tam chodzi o wymianę 4 okien
w tej kapliczce, która jest własnością gminy. Została zrobiona elewacja tej kapliczki, a okna
zostały te co były. 3 okna będą na stałe, 1 okno będzie otwierane. 
Radny  Jacek  Pilarz zapytał  czy  te  pieniądze  815  857,00  zł  będą  z  tego  czeku
inwestycyjnego. Gdyby Wójt nie przyjął tego czeku, to działałby na niekorzyść gminy.
Wójt  odpowiedział, że tak. Są to pieniądze, które gmina już otrzymała. Możemy się starać
jeszcze o dodatkowe środki, ale już na konkretne zadanie inwestycyjne. 
Radny Marek Zabawa  powiedział,  że ten czek nie miał wtedy podstawy prawnej jak go
gmina otrzymała. 
Radny  Edward  Chamela uważa,  że  wtedy  kiedy  była  robiona  kapliczka  w  Podłężu
Szlacheckim i kapliczka w Przystajni to wtedy trzeba było wymienić te okna. 
Radny Marek Zabawa zapytał czy ta kapliczka jest obiektem zabytkowym.   
Wójt odpowiedział, że on się cieszy, że będą wymienione te okna, ponieważ będzie to spójne
z rynkiem. On nie kwestionuje decyzji Sołectwa Przystajń, Radni też tego nie powinni robić.
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXII.158.2020 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Przystajń na 2020 rok jednogłośnie (12 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez
podniesienie ręki.

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

Wrócił Radny Janusz Leśniak.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały autopoprawki.
Skarbnik  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie  WPF wraz  z  autopoprawką.  Może  to
poprawić, że dochody wzrosły, jeżeli RIO tego nie zakwestionuje. 
Radna  Henryka  Kapuścik zapytała  dlaczego  nie  aktualizuje  się  wydatków  jeśli  chodzi
o WPF. Fotowoltaika została już wykonana. Po przetargu jest dużo mniej, więc uważa, że
trzeba to poprawić. 
Wójt odpowiedział,  że  zadanie  zostało  wykonane,  ale  nie  zostało   jeszcze  rozliczone
z Urzędem Marszałkowskim. 

Wyszedł Radny Edward Chamela.

Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXII.159.2020  w  sprawie  zmiany
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2020-2028  większością
głosów (11  Radnych  za,  1  Radny  wstrzymał  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, Jacek Pilarz, Paweł
Piśniak, Remigiusz Wręczycki.
Wstrzymał się od głosu: Marek Zabawa.

Ad 10
Pytania w sprawach bieżących.
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał co będzie z odbiorem ścieków z Kostrzyny.
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Wójt  odpowiedział,  że  w  tym  tygodniu  jest  umówiony  z  Burmistrzem  Krzepic.  Jest  to
przedmiotem negocjacji. Myśli, że porozumienie z Gminą Krzepice dojdzie do skutku. 
Radny Marek Zabawa zapytał jaki jest stan zdrowotny na terenie szkół w Gminie Przystajń. 

Wrócił Radny Edward Chamela.

Wójt odpowiedział, że nie było zleconych żadnych testów pracownikom oświaty. 
Radny Zbigniew Marczak zapytał o budowę hali w Borze Zajacińskim. 
Wójt odpowiedział, że były dwa rozdania i oba się nie udały. Mamy nadzieję, że uda nam się
uzyskać to dofinansowanie. Bez dofinansowania z Ministerstwa Sportu nie rozpoczynamy tej
budowy. Jest sercem za tym, żeby w takim zakresie wybudować tę halę.   
Radny  Remigiusz  Wręczycki  stwierdził,  że  to  przede  wszystkim  chodzi  o  te  dzieci,
ponieważ  ta  salka  gimnastyczna,  którą  obecnie  użytkują  jest  bardzo mała.  Prosiłby,  żeby
dopytać o te hale łukowe. Na tę chwilę zajęcia WF są problematyczne. 
Przewodniczący  stwierdził,  że  jeśli  chodzi  o  te  hale  łukowe to  trzeba  dodatkowo zrobić
zaplecze sanitarne. 
Radny Józef Chrzęstek powiedział, żeby się wstrzymać z tą decyzją skoro Wójt twierdzi, że
nie wszystkie środki zostały rozdane. 
Przewodniczący zapytał czy my możemy w obecnym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego zrobić taką halę łukową. 
Wójt  odpowiedział,  że  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  zawsze  można
zmienić. 
Radny Remigiusz Wręczycki powiedział, że z tego co on się orientuje Ministerstwo Sportu
też takie hale łukowe dofinansowuje.  

Ad 11
Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
Przewodniczący poinformował o tym, że wpłynęła informacja dot. oświadczeń majątkowych
Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Przystajń. Oświadczenia zostały złożone w terminie
ustawowym. W wyniku analizy oświadczeń nie stwierdzono nieprawidłowości.
Radny Edward Chamela  uważa, że trzeba wystąpić z pismem do Powiatowego Zarządu
Dróg w Kłobucku, ponieważ przepust w Brzezinach dalej nie został wyczyszczony. Tam jest
do  wyczyszczenia  40  m.  Na  drodze  powiatowej  w  Górkach  trzeba  wystąpić  z  pismem
o wycięcie gałęzi,  ponieważ uszkadzane są nimi samochody. Zjazd na Brzezinach jest źle
zrobiony.
Wójt odpowiedział, że on tego nie wykonywał tylko Starostwo Powiatowe w Kłobucku. On
nie był nawet przy odbiorze tej drogi, ponieważ Starosta mu powiedział, że drogi powinni
odbierać drogowcy. 

Ad 12
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodniczący  dokonał  zamknięcia  XXII  sesji
VIII kadencji Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             Przewodniczący Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                       
                                                                                             mgr Zbigniew Kmieć
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