
PROTOKÓŁ Nr XXIV.2020

z XXIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
29 grudnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Przystajni

Czas trwania sesji: 14.30 – 19.40

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
- 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 ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Przystajń.
7. Zapytania mieszkańców.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały:

8.1. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń,
8.2. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  położonych  na  terenie  Gminy
Przystajń  i zagospodarowania  tych  odpadów w zamian  za  uiszczoną  przez  właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8.3.  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują
mieszkańcy,  oraz  warunków  i trybu  składania  deklaracji  za  pomocą  środków
komunikacji elektronicznej, 
8.4. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi
kompostujących  bioodpady  stanowiące  odpady  komunalne   w kompostowniku
przydomowym,
8.5. w sprawie podjęcia przez Gminę Przystajń działalności w zakresie telekomunikacji, 
8.6.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości  –  działki  nr  ewid.  54/2
w m. Kuźnica Nowa,
8.7  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń
wodociągowych na lata 2021 – 2023,
8.8.  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2021 rok,
8.9. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021
rok,
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8.10. w sprawie  zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania
Gmin wchodzących w skład aglomeracji Panki przy realizacji zadania polegającego na
wyznaczeniu aglomeracji Panki, 
8.11. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok,
8.12.  w sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata
2020-2028,
8.13. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2021 rok,
8.14. w sprawie 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.

A d 2
Przewodniczący  Rady  Gminy stwierdził  prawomocność  obrad  –  na  sali  obecnych  było
12  Radnych.  Nieobecni  Radni:  Henryka  Kapuścik,  Marian  Drynda  i  Janusz  Leśniak.
Przewodniczący wspomniał  o  zmarłym  Sekretarzu  Gminy  Bogusławie  Leszczyńskim.
Stwierdził,  że trzeba pomyśleć o tym w jaki sposób uhonorować jego zasługi dla Gminy
Przystajń.    
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz również  dołączyła  się  do  tego
wspomnienia. 

A d 3
Przewodniczący przedstawił Radnym propozycję porządku obrad. 
Porządek obrad ustalono bez zmian.
Dotarli: Radna Henryka Kapuścik i Radny Janusz Leśniak.  

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. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie (14 Radnych za).

A d 5
Wójt odczytał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym – stanowiące
załącznik do protokołu. 
Wójt dopowiedział, że firma Adac-Lewar Sp. z o.o. wykonała ½ prac na Kuźnicy Starej. Jest
to  bezkosztowa  inwestycja  w  tym roku,  ponieważ  jest  to  zadanie  dwuletnie.  Powiedział
również o tym, że został złożony wniosek na rozbudowę wodociągu w miejscowości Stany,
z tych pieniędzy tzw. COVID-owych. 
Radny  Marek  Zabawa zapytał  w  jaki  sposób  Gmina  Przystajń  będzie  podejmować
działalność w zakresie telekomunikacji. 
Wójt odpowiedział, że gmina jest częścią Stowarzyszenia E-region i gmina po części będzie
operatorem w zakresie telekomunikacji.   

A d 6
Przewodniczący  stwierdził, że w okresie międzysesyjnym odbyło się wspólne posiedzenie
komisji, z którego zostanie przedstawione sprawozdanie.   
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6.1. Sprawozdanie  ze  wspólnego  posiedzenia  komisji  stałych  Rady  Gminy  Przystajń
przedstawił  Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury Radny Jacek
Pilarz. 

Radny Marek Zabawa zapytał o pojemnik na popiół. Czy on zmniejszy koszty. 
Przewodniczący odpowiedział, że nie zmniejszy to opłaty. Z tego co się dowiedział to popiół
jest tańszy niż odpady zmieszane i dlatego wprowadzany jest ten dodatkowy pojemnik na
popiół.  

A d 7
Przewodniczący zapytał czy mieszkańcy obecni na sali, mają jakieś zapytania. 
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz poruszyła temat pojemnika na popiół.
Wójt odpowiedział, że tak naprawdę nic się nie zmieniło. Chodzi tylko o to, że doszły dwie
nowe rzeczy, czyli worek na bioodpady i kosz na popiół. Firmy się porozumiały między sobą
i nowa firma odkupiła pojemniki od firmy Strach. 
Przewodniczący dodał, że firma FCC jest jedyną firmą odpowiedzialną za odbiór odpadów
z terenu Gminy Przystajń. 
Podinspektor Łukasz Grajcar powiedział, że pojemnik na popiół służy tylko i wyłącznie do
tego, żeby umieszczać w nim popiół. 
Mieszkaniec Gminy zapytał o wodociąg w Ługach-Radłach w kierunku Stanów. Czy będzie
robiona droga w Górkach-Stanach i chodnik, ponieważ jedno i drugie jest bardzo potrzebne.
Podziękował za usunięcie nielegalnego wysypiska śmieci na Stanach. 
Wójt  odpowiedział,  że  mamy  projekt  i  mamy  pozwolenie  na  budowę  odnośnie  budowy
wodociągu. Droga Górki-Stany jest drogą powiatową i inwestorem jest powiat. My dawno
zadeklarowaliśmy budowę tej drogi z 50 % udziałem własnym. Udało się przymusić firmę,
która była właścicielem tego nielegalnego wysypiska śmieci do jego uprzątnięcia. 
Radna Aleksandra Kierat powiedziała,  że Radni rozmawiali  już na temat tego chodnika
w Górkach-Stanach z Panem Starostą jak był kiedyś u nas. 
Przewodniczący dopowiedział, że wtedy gdy był u nas Pan Starosta to twierdził, że chodnik
byłby  bardzo  drogi.  Na  kolejną  sesję  Rady  Gminy  Przystajń  zaprosimy  Pana  Starostę
i będziemy prowadzili dyskusję i wyciągali wnioski w tym temacie. 
Radny Janusz Leśniak zapytał czy jeżeli przepełni się pojemnik na popiół to czy można ten
popiół wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.
Podinspektor Łukasz Grajcar odpowiedział,  że popiół mieszkaniec nie musi wystawiać,
jeżeli zagospodarowuje go na własnej posesji. Jeżeli natomiast popiołu jest więcej to można
zamienić  ten  kosz  na  popiół  z  koszem  na  odpady  zmieszane.  Trzeba  wtedy  jednak
poinformować gminę o tym fakcie,  firmę również,  że  ulega to  zmianie.  Nie powinniśmy
mieszać  popiołu  z  odpadami  zmieszanymi.  Jeżeli  mieszkańcy  mają  problem  to  on  prosi
o kontakt z nim.  

Ad. 8
Przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały:

8.1. w sprawie regulaminu utrzymania   czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Podinspektor Łukasz Grajcar omówił projekt uchwały. 
Radna Henryka Kapuścik powiedziała,  że  otrzymała  harmonogram odbierania  odpadów
i tam są niezgodności, ponieważ w jednym miesiącu odbiór odpadów zmieszanych jest 3 razy.
Miało nie być odbioru bioodpadów w lutym, a jest. 
Podinspektor Łukasz Grajcar odpowiedział,  że odbiór odpadów zmieszanych w jednym
miesiącu będzie 3 razy, ponieważ odbiór odpadów jest co dwa tygodnie. Wystąpiliśmy do
firmy o  to  czy  nie  mogłaby  tych  odpadów bio  odebrać  również  w  lutym i  zgodzili  się.
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Uważamy, że nie ma potrzeby zmieniać tego projektu uchwały dot. regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń.
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XXIV.165.2020  w sprawie  regulaminu
utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Przystajń większością  głosów
(11  Radnych  za,  3  Radnych  wstrzymało  się  od  głosu)  w  głosowaniu  jawnym  przez
podniesienie ręki.

Za  głosowali:  Robert  Bastrzyk,  Józef  Chrzęstek,  Jadwiga  Górnik,  Aleksandra  Kierat,
Zbigniew Kmieć, Janusz Leśniak,  Zbigniew Marczak, Jacek Pilarz, Paweł Piśniak, Marcin
Tomziński, Marek Zabawa.
Wstrzymali się od głosu: Edward Chamela, Henryka Kapuścik, Remigiusz Wręczycki.

8.2.  w sprawie szczegółowego sposobu i     zakresu świadczenia usług w     zakresie  odbierania  
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń
i     zagospodarowania tych odpadów w     zamian za uiszczoną przez właścicieli  nieruchomości  
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Podinspektor Łukasz Grajcar omówił projekt uchwały. 
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę  Nr XXIV.166.2020  w sprawie  szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli  nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania
tych  odpadów  w zamian  za  uiszczoną  przez  właścicieli  nieruchomości  opłatę  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi większością głosów (11 Radnych za, 3 Radnych
wstrzymało się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

Za  głosowali:  Robert  Bastrzyk,  Józef  Chrzęstek,  Jadwiga  Górnik,  Aleksandra  Kierat,
Zbigniew Kmieć, Janusz Leśniak,  Zbigniew Marczak, Jacek Pilarz, Paweł Piśniak, Marcin
Tomziński, Marek Zabawa.
Wstrzymali się od głosu: Edward Chamela, Henryka Kapuścik, Remigiusz Wręczycki.

8.3.  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o     wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
oraz warunków i     trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Podinspektor Łukasz Grajcar omówił projekt uchwały. 
Radna Henryka Kapuścik zapytała w jaki sposób mieszkańcy będą informowani o tym, że
nastąpiła zmiana deklaracji. 
Podinspektor Łukasz Grajcar odpowiedział, że informacja będzie zamieszczona na stronie
Gminy Przystajń, będziemy też wysyłać sms-a o tej zmianie w postaci powiadomień sms.
Wykorzystamy  również  formę  zamieszczenia  informacji  dla  mieszkańców  na  tablicach
sołeckich. 
Radny Marek Zabawa uważa, że inicjatywa zdecydowanie leży po stronie gminy, ponieważ
to gmina zmienia te uchwały. 
Podinspektor Łukasz Grajcar odpowiedział,  że on zawsze jak coś robi to kontaktuje się
z Sołtysami.
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Radny Janusz Leśniak poprosił, żeby poinformować mieszkańców o tych zwolnieniach dla
osób posiadających kompostowniki przydomowe. 
Podinspektor Łukasz Grajcar wytłumaczył czym jest kompostownik przydomowy. Nie robi
to różnicy czy on będzie z drewna, czy z płyt. 
Radna Henryka Kapuścik zapytała o literę „E” w deklaracji dot. załączników. Co na nie się
składa.
Podinspektor Łukasz Grajcar odpowiedział, że może to być np. oświadczenie, że ktoś jest
zameldowany, a nie zamieszkuje. 
Radny Marcin Tomziński stwierdził, żeby przekazać te informacje mieszkańcom odnośnie
tych kompostowników. 
Podinspektor  Łukasz  Grajcar odpowiedział,  że  zainteresowanie  kompostownikami  jest
duże. On jak rozmawia z mieszkańcami to ich o tym informuje. 
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIV.167.2020 w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz warunków i trybu
składania  deklaracji  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  jednogłośnie
(14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

8.4.  w  sprawie  zwolnienia  w     części  z     opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  
właścicieli  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Podinspektor Łukasz Grajcar omówił projekt uchwały. 
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XXIV.168.2020  w sprawie  zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące  odpady  komunalne   w kompostowniku  przydomowym jednogłośnie
(14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

8.5. w   sprawie   podjęcia przez Gminę Przystajń działalności w zakresie telekomunikacji  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Wójt  powiedział,  że  Gmina  Przystajń  weszła  w  ten  projekt  unijny  jakim był  Subregion
Północny Województwa Śląskiego – E-region częstochowski. Wszystkie gminy wchodzące
w ten E-region będą podejmowały takie uchwały jak my obecnie. Urząd Gminy Przystajń
korzysta z tego internetu.
Radny Marek Zabawa zapytał co mówi artykuł 6 i 7 ustawy o wspieraniu rozwoju usług
i sieci telekomunikacyjnych. 
Wójt  odpowiedział,  że  Gmina  Przystajń  jest  właścicielem  tej  sieci.  Ta  infrastruktura  na
terenie Gminy Przystajń jest naszą własnością i żeby łączyć się z innymi gminami musimy
wchodzić w ten subregion.    
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał czy jak Radni podejmą tę uchwałę to mieszkańcy też
będą mogli mieć ten internet.
Wójt  odpowiedział,  że  żeby  być  operatorem  to  wszystkie  samorządy  muszą  podjąć  tą
uchwałę. 
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Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz powiedziała,  że  skoro  jest  tyle
wątpliwości, to czy nie powinna zostać podjęta uchwała intencyjna. 
Wójt odpowiedział,  że  my  jesteśmy  właścicielem  tej  sieci,  która  jest  na  terenie  Gminy
Przystajń i to my mamy na to OT.   
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę  Nr XXIV.169.2020 w sprawie  podjęcia przez
Gminę  Przystajń  działalności  w  zakresie  telekomunikacji 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, Jadwiga Górnik, Henryka
Kapuścik,  Aleksandra  Kierat,  Zbigniew  Kmieć,  Zbigniew  Marczak, Jacek  Pilarz,  Paweł
Piśniak, Marcin Tomziński, Remigiusz Wręczycki, Marek Zabawa. 
Wstrzymał się od głosu: Janusz Leśniak.

8.6.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości  –  działki  nr  ewid.  54/2
w m. Kuźnica Nowa

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Wójt powiedział,  że nieodpłatnie chcemy nabyć tę nieruchomość od Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska”. 
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIV.170.2020 w sprawie wyrażenia zgody
na  nabycie  nieruchomości  –  działki  nr  ewid.  54/2  w  m.  Kuźnica  Nowa jednogłośnie
(14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

8.7.  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń
wodociągowych na lata 2021 – 2023

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Wójt powiedział,  że  ten  plan  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  jest
załącznikiem do taryfy. Omówił co planujemy zrobić w latach 2021-2023. 
Radny Marek Zabawa zapytał czy ten 1 200 000,00 zł zostanie przeznaczony na poprawę
zaopatrzenia  w  wodę  pitną  dla  południowej  części  Gminy  Przystajń  poprzez  rozbudowę
istniejącego ujęcia wody w Borze Zajacińskim. 
Wójt odpowiedział, że jest to dotacja celowa i nie może być ona wydana na coś innego. 
Radny Edward Chamela zapytał czy ta studnia pod lasem będzie zlikwidowana.
Wójt odpowiedział, że dofinansowanie obejmuje demontaż tej starej studni i odwiert nowej. 
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XXIV.171.2020  w sprawie  uchwalenia
wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  na  lata
2021 – 2023 jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

8.8.  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Przystajń na 2021 rok

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.
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Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XXIV.172.2020  w sprawie  uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Przystajń  na  2021  rok jednogłośnie (14  Radnych  za)  w  głosowaniu  jawnym  przez
podniesienie ręki.

8.9.  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XXIV.173.2020  w sprawie  uchwalenia
Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2021  rok jednogłośnie
(14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

Wyszedł Radny Remigiusz Wręczycki.

8.10. w sprawie   zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin  
wchodzących w skład aglomeracji Panki przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu
aglomeracji Panki

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Wójt powiedział,  że  31  grudnia  2020  r.  mija  termin  ważności  aglomeracji  Panki,  która
również swym terenem obejmuje Gminę Przystajń. Ani Gmina Panki, ani Gmina Przystajń
nie  rozszerza  aglomeracji.  Żebyśmy  to  wspólnie  mogli  zrobić  musi  zostać  podpisane
porozumienie, a żeby porozumienie mogło być spisane musi zostać podjęta uchwała Rady
Gminy Przystajń. 
Radny Marek Zabawa zapytał czy koszty są wysokie i czy dotyczy to tylko kanalizacji. 
Wójt odpowiedział, że 17 000,00 zł i dotyczy to tylko kanalizacji. 
Radny Janusz Leśniak zapytał czy Kostrzynę można włączyć do aglomeracji.
Wójt odpowiedział,  że  nie  spełnimy tego  wymogu  ilości  osób  na  1  km.  Tam są  3  km.
Z Kostrzyną nie moglibyśmy też wejść do aglomeracji z Krzepicami, ponieważ nie spełnimy
tych warunków. 
Radny Edward Chamela uważa, że Gmina Panki zalega Gminie Przystajń 70 000,00 zł za tą
nitkę sieci wodociągowej.
Wójt odpowiedział, że informował już o tym, że zleciliśmy wycenę tej nitki wodociągowej na
podstawie umowy użyczenia.  
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XXIV.174.2020  w sprawie  zawarcia
porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład
aglomeracji  Panki  przy  realizacji  zadania  polegającego  na  wyznaczeniu  aglomeracji
Panki jednogłośnie (13 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

Wrócił Radny Remigiusz Wręczycki.

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

Przewodniczący odczytał projekt uchwały autopoprawki.
Skarbnik omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką i uzasadnieniem. 
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Radna Henryka Kapuścik stwierdziła, że ona nie rozumie tego niezrealizowania wydatków
z powodu epidemii COVID-19.
Wójt odpowiedział, że to był tylko plan i te pieniądze wróciły do budżetu. 
Radny Janusz Leśniak powiedział, że w budżecie zostają nam pieniądze, więc powinniśmy
się cieszyć. 
Radna  Henryka  Kapuścik powiedziała,  że  ona  nie  rozumie  tego  co  Pan  Wójt  czytał
odnośnie tej drogi w Kuźnicy Starej. 
Skarbnik odpowiedziała, że jest to taki „sztuczny” wydatek. 
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIV.175.2020 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Przystajń na 2020 rok jednogłośnie (14 Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez
podniesienie ręki.

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

Przewodniczący odczytał projekt uchwały autopoprawki.
Skarbnik omówiła  projekt  uchwały  wraz  z  autopoprawką.  Zmiany  wynikają  z  uchwały
budżetowej. 
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXIV.176.2020  w  sprawie zmiany
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2020-2028 jednogłośnie
(14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

8.13. w sprawie   budżetu Gminy Przystajń na 2021 rok  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały autopoprawki.
Skarbnik omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawkami i uzasadnieniem.
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał czego dotyczą rozdziały 80101, 80104, 80149. 
Skarbnik  odpowiedziała,  że  są  to  koszty  związane  z  obsługą  finansowo-księgową  tego
projektu przedszkolnego. 
Radny Janusz Leśniak zapytał jakie mamy w chwili obecnej zadłużenie. 
Skarbnik odpowiedziała, że jest to 7 079 056,00 zł. 
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę  Nr XXIV.177.2020 w sprawie  budżetu Gminy
Przystajń na 2021 rok większością głosów (9 Radnych za, 5 Radnych wstrzymało się od
głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

Za głosowali: Józef Chrzęstek, Jadwiga Górnik, Aleksandra Kierat, Zbigniew Kmieć, Janusz
Leśniak, Zbigniew Marczak, Jacek Pilarz, Paweł Piśniak, Marcin Tomziński.
Wstrzymali się od głosu: Robert Bastrzyk, Edward Chamela, Henryka Kapuścik, Remigiusz
Wręczycki, Marek Zabawa. 

8.14. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń

Przewodniczący odczytał projekt uchwały autopoprawki.
Skarbnik omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 
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Radna Henryka Kapuścik zapytała dlaczego w WPF nie jest wpisany 1 500 000,00 zł. 
Wójt odpowiedział, że w WPF nie musi być wpisany udział własny. 
Radny Remigiusz Wręczycki poruszył treść opinii RIO dot. WPF. RIO ma wątpliwości co
do realistyczności założeń. 
Skarbnik odpowiedziała,  że  musimy  uważać  przy  planowaniu  kolejnych  wydatków
(m.in. wydatków bieżących). Na chwilę obecną na wszystko mamy plan. 
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXIV.178.2020  w  sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Przystajń większością  głosów (9 Radnych za,  5  Radnych
wstrzymało się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

Za głosowali: Józef Chrzęstek, Jadwiga Górnik, Aleksandra Kierat, Zbigniew Kmieć, Janusz
Leśniak, Zbigniew Marczak, Jacek Pilarz, Paweł Piśniak, Marcin Tomziński.
Wstrzymali się od głosu: Robert Bastrzyk, Edward Chamela, Henryka Kapuścik, Remigiusz
Wręczycki, Marek Zabawa. 

Ad 9
Pytania w sprawach bieżących.
Wójt podziękował Radnym za podjęcie budżetu. Jest to plan finansowy i nie wiemy jak się
kolejny  rok  ułoży.  Jeśli  chodzi  o  zatrudnienie  naszych  mieszkańców  jesteśmy  w  dobrej
sytuacji. Stwierdził, że dziwi się tym Radnym, którzy nie głosowali za budżetem. 

Ad 10
Informacje, wolne wnioski i oświadczenia. 
Przewodniczący powiedział,  że  do  biura  Rady  Gminy  Przystajń  wpłynęło  wiele  kartek
świątecznych za które dziękujemy. My również wysłaliśmy życzenia. 
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała ile nam przyniosły obligacje. 
Skarbnik odpowiedziała, że to nie są takie obligacje, które przynoszą nam środki. To my za
nie płacimy. 
Wójt powiedział,  że  2  000  000,00  zł  spadło  nam z  nieba  i  możemy  przeznaczyć  je  na
inwestycje. Uważa, że budżet jest bardzo dobry. Mamy koncepcje skanalizowania gminy - są
tam trzy warianty. 
Radny  Marek  Zabawa uważa,  że  Radni  oczekują  lepszej  komunikacji  i  przejrzystości
działania. 
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz powiedziała, że Rada Gminy i Wójt są
dwoma oddzielnymi organami i Radni powinni to zrozumieć.
Radny Edward Chamela zapytał czy coś już wiadomo odnośnie szczepień. 
Wójt odpowiedział, że na chwilę obecną nic na ten temat nie wie. 
Radny Zbigniew Marczak zapytał o budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wójt odpowiedział, że w budżecie mamy dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków.
Możemy budować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Można osad wywozić do Związku
Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód. Możemy również pójść w budowę tego
drugiego etapu przydomowych oczyszczalni  ścieków. Będziemy jednak musieli  zaciągnąć
pożyczkę  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej
w Katowicach.
Przewodniczący  przeczytał  apel  Klubu  Radnych  „Nasi  Mieszkańcy”  dot.  stworzenia
mobilnych punktów pobierania wymazów związanych z COVID-19, przeczytał również treść
pisma skierowanego przez Klub Radnych „Nasi Mieszkańcy” do Radcy Prawnego.
Radny Marek Zabawa powiedział, że celem tego apelu jest przekazanie go szerszej liczbie
osób. Jest od skierowany do Radnych i mieszkańców. 
Przewodniczący złożył życzenia na Nowy 2021 Rok.   

9



Ad 11
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodniczący  dokonał  zamknięcia  XXIV  sesji
VIII kadencji Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             Przewodniczący Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                       
                                                                                             mgr Zbigniew Kmieć
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