PROTOKÓŁ Nr XXV.2021
z XXV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
15 lutego 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
w Przystajni
Czas trwania sesji: 13.00 – 16.30
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
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Radca Prawny
- dyr. GOPS

- Henryk Mach
- Agnieszka Zabawa
- Alina Piśniak
- Adam Biernacki
- Aneta Maj-Desperak

Pro po n o w a ny p o rz ą de k o b ra d :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
6.1. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
6.2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6.3. Sprawozdanie Komisji skarg, wniosków i petycji.
6.4. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Przystajń.
7. Zapytania mieszkańców.
8. Informacja Starosty Powiatu Kłobuckiego na temat planowanych zadań powiatu na
terenie Gminy Przystajń.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny Gminy Przystajń za
rok 2020.
10. Sprawozdanie z realizacji Programu Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń za
rok 2020.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały:
11.1. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2021 rok,
11.2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
na 2021 rok,
11.3. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na
2021 rok,
11.4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok,
11.5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na
2021 rok,
11.6. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń uczestniczących w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
lub Gminę Przystajń,
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11.7. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale
Nr XXIV.177.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu
Gminy Przystajń na 2021 rok,
11.8. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2021,
11.9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie
transportu publicznego na linii komunikacyjnej, dla której organizatorem jest Gmina
Przystajń,
11.10. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży,
11.11. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok,
11.12. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata
2021-2030.
12. Pytania w sprawach bieżących.
13. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie sesji.
Ad1
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Przystajń, Radny Zbigniew Kmieć.
Powitał wszystkich obecnych na sali. W szczególności nową Panią Sekretarz Gminy
Agnieszkę Zabawę.
Ad2
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził prawomocność obrad – na sali obecnych było
15 Radnych.
Ad3
Przewodniczący przedstawił Radnym propozycję porządku obrad.
Radny Marek Zabawa zapytał czy można będzie o coś jeszcze zapytać jeśli chodzi
o projekty uchwał.
Przewodniczący odpowiedział, że do każdego projektu uchwały jest zaplanowany czas na
jego procedowanie.
Porządek obrad ustalono bez zmian.
Ad4
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 (15 Radnych za).
Ad5
Wójt powiedział, że wybrał nowego Sekretarza Gminy na zasadzie awansu wewnętrznego.
Pogratulował Pani Sekretarz Agnieszce Zabawie i stwierdził, że liczy na dobrą współpracę.
Wójt następnie odczytał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym –
stanowiące załącznik do protokołu.
Przewodniczący zapytał jaka kwota była zaplanowana na wymianę oświetlenia ulicznego.
Wójt odpowiedział, że około 370 000,00 zł. Jest około 100 000,00 zł mniej. Jest to korzystna
oferta.
Radny Marek Zabawa stwierdził, że on nie rozumie Zarządzenia Nr 3.2021 w sprawie
powołania Zastępcy Wójta Gminy Przystajń, Nr 19.2021 w sprawie powołania Inspektora
Ochrony Danych Osobowych i Nr 20.2021 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony
Danych Osobowych.
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Wójt odpowiedział, że była konieczność powołania Zastępcy Wójta. Mógł to zrobić, więc to
zrobił. Do 18 grudnia 2020 r. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych był Sekretarz Gminy
Bogusław Leszczyński. Od 4 stycznia 2021 r. jest powołany nowy Inspektor Ochrony Danych
Osobowych.
Radny Marek Zabawa zapytał o Zarządzenie Nr 17.2021 w sprawie wyznaczenia
koordynatora do spraw dostępności.
Wójt odpowiedział, że nastąpiła ustawowo potrzeba powołania takiego koordynatora i tak też
zrobiliśmy. Został powołany zespół do spraw dostępności.
Ad6
Przewodniczący stwierdził, że w okresie międzysesyjnym odbyły się komisje, które
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.
6.2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Radny Janusz Leśniak.
6.3. Sprawozdanie z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji przedstawił
Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Radny Robert Bastrzyk.
6.4. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Przystajń
przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury Radny Jacek
Pilarz.
Brak uwag i zapytań do sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy w okresie
międzysesyjnym.
Ad7
Brak zapytań ze strony mieszkańców, ponieważ byli nieobecni podczas sesji.
Ad8
Przewodniczący stwierdził, że informacja Starosty Powiatu Kłobuckiego na temat
planowanych zadań powiatu na terenie Gminy Przystajń nie zostanie przedstawiona,
ponieważ Pan Starosta do nas nie dotarł, więc zaprosimy go na następną sesję. Zadzwoni do
niego i zapyta czy przyjedzie do nas na kolejną sesję lub komisję.
Ad9
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny Gminy Przystajń za rok 2020
przedstawiła Dyrektor GOPS Aneta Maj-Desperak. Sprawozdanie stanowi załącznik do
protokołu.
Brak uwag i zapytań.
A d 10
Sprawozdanie z realizacji Programu Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń za rok 2020
przedstawiła Dyrektor GOPS Aneta Maj-Desperak. Sprawozdanie stanowi załącznik do
protokołu.
Radny Janusz Leśniak zapytał czy coś się zmieniło jeśli chodzi o świadczenie 500+.
Dyrektor GOPS Aneta Maj-Desperak odpowiedziała, że wnioski można składać od
1 lutego 2021 r. w formie elektronicznej, natomiast w formie papierowej od 1 kwietnia 2021 r.
Wnioski się nie zmieniły. Można przyjść do GOPS i pobrać je w formie papierowej. Zachęca
jednak do złożenia wniosku w formie elektronicznej, ponieważ jest szybciej.
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A d 11
Przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały:
11.1. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2021 rok
Radny Marek Zabawa poprosił, żeby nie odczytywać tych harmonogramów pracy,
ponieważ były one omawiane już na komisjach.
Przewodniczący odpowiedział, że on może tak zrobić, jeżeli Radni nie widzą
przeciwwskazań. Odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.
Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXV.179.2021 w sprawie zatwierdzenia
harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2021 rok jednogłośnie (15 Radnych za)
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
11.2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na
2021 rok
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury Radny Jacek Pilarz
odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXV.180.2021 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2021 rok jednogłośnie
(15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
11.3. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2021 rok
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Radny Remigiusz Wręczycki
odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXV.181.2021 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2021 rok jednogłośnie (15 Radnych
za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
11.4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Janusz Leśniak odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXV.182.2021 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu
jawnym przez podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie przycisku na konsoli
elektronicznego urządzenia do liczenia głosów.
11.5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2021 rok
Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Radny Robert Bastrzyk odczytał
projekt uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
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Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXV.183.2021 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2021 rok jednogłośnie (15 Radnych za)
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
11.6. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń uczestniczących w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Przystajń
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.
Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXV.184.2021 w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy Przystajń uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Przystajń
większością głosów (13 Radnych za, 2 Radnych wstrzymało 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, Remigiusz Wręczycki, Marek Zabawa.
Wstrzymali się od głosu: Jacek Pilarz, Marcin Tomziński.
11.7. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXIV.177.2020
Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na
2021 rok
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, stwierdził, że projekt ten był już omówiony na
komisjach i wyjaśniony Radnym, po czym zarządził głosowanie.
Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXV.185.2021 w sprawie sprostowania
oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXIV.177.2020 Rady Gminy Przystajń
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2021 rok jednogłośnie
(15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
11.8. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2021
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, stwierdził, że projekt ten również był omówiony
na komisjach i wyjaśniony Radnym, po czym zarządził głosowanie.
Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXV.186.2021 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Przystajń w roku 2021 jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu
jawnym przez podniesienie ręki.
11.9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie
transportu publicznego na linii komunikacyjnej, dla której organizatorem jest Gmina
Przystajń
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
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Radny Marek Zabawa powiedział, że chciałby coś więcej wiedzieć na temat tego projektu
uchwały. Jak wygląda stan jeśli chodzi o inne miejscowości np. Kamińsko, Dąbrowa,
Ługi-Radły.
Wójt odpowiedział, że odnosimy się do konkretnej sytuacji, ponieważ tam kilka osób
z Kuźnicy Starej dojeżdża, funkcjonuje już linia: Podłęże Królewskie, Podłęże Szlacheckie,
Kuźnica Nowa, Antonów i Kostrzyna. W godzinach rannych można dojeżdżać również
z innych miejscowości.
Radny Marek Zabawa powiedział, że nie wie czy był robiony bilans jeśli chodzi
o Kamińsko.
Przewodniczący stwierdził, że teraz rozmawiamy o linii do Kuźnicy Starej.
Radny Edward Chamela powiedział, że on sam chciałby wiedzieć jaki jest stan
dojeżdżających z Kamińska.
Przewodniczący odpowiedział, że do tego tematu możemy wrócić w punkcie pytania
w sprawach bieżących, ponieważ to nie jest tematem tego projektu uchwały. Następnie
zarządził głosowanie.
Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXV.187.2021 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie transportu publicznego na linii
komunikacyjnej, dla której organizatorem jest Gmina Przystajń jednogłośnie
(15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
11.10. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Radny Marian Drynda zapytał czy w naszej gminie są równi i równiejsi. COVID-19 jest już
rok czasu. Złożył wniosek o zwolnienie z podatku, ale nie otrzymał tego zwolnienia,
ponieważ jemu to się nie należy. Oprócz tego zrezygnował ze sklepu i jemu również nie
należał się zwrot dot. opłaty za alkohol.
Wójt odpowiedział, że on się nad tym o czym mówił Radny Marian Drynda pochyli, ale nie
na tym forum. Nie zdecydowaliśmy się na temat zwolnienia z podatków. Wójt na podstawie
indywidualnych wniosków rozpatruje takie zwolnienia. Ten projekt uchwały w sprawie
zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
dot. tarczy antykryzysowej. Zwolnienie dotyczyłoby tylko 1 raty tej opłaty pobranej od
przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Dotyczy to raptem 2 podmiotów na terenie
Gminy Przystajń. Jest to kwota około 1 300,00 zł.
Radna Henryka Kapuścik zapytała co będzie jak od 15 marca 2021 r. skończy się
ograniczenie zamknięcia tych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu.
Radca Prawny Adam Biernacki odpowiedział, że tutaj podstawą jest przepis ustawowy
i to zwolnienie będzie obowiązywało.
Radny Marek Zabawa powiedział, że ustawodawca zakazał spożywania, a co ze sprzedażą.
Skoro jest możliwość sprzedaży jedzenia to czemu nie można sprzedawać alkoholu.
Przewodniczący odpowiedział, że ideą restauracji jest konsumpcja na miejscu.
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał czy my jako samorząd będziemy mieć z tego jakąś
rekompensatę.
Wójt odpowiedział, że on uważa, iż jest to zasadne. Jest to jakiś gest z naszej strony, że skoro
tej działalności nie prowadzą to mają zwolnienie.
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Radny Marian Drynda powiedział, że chciałby, żeby ten katalog rozszerzyć na wszystkich
przedsiębiorców, którym się to należy.
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał czy nie można zrobić takiej furtki dla tych, którzy
złożą takie podanie.
Wójt odpowiedział, że nie zwalniamy przedsiębiorców z podatku tylko z opłaty za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Jest to specyficzna sytuacja i to
dotyczy koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.
Radny Marek Zabawa zgłosił, żeby ten projekt uchwały przenieść na komisje celem dalszej
analizy.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przeniesienia projektu uchwały w sprawie
zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na
komisje.
(7 Radnych za, 5 Radnych przeciw, 3 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, Aleksandra Kierat, Zbigniew Kmieć,
Jacek Pilarz.
Wstrzymali się od głosu: Janusz Leśniak, Paweł Piśniak, Marcin Tomziński.
Projekt uchwały został przeniesiony na komisje celem dalszej analizy.
11.11. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na
2021 rok.
Radny Edward Chamela zapytał ile mamy tych dzieci w żłobku w Krzepicach.
Skarbnik odpowiedziała, że 2 dzieci. Płacimy 200,00 zł na miesiąc.
Radna Henryka Kapuścik zapytała o zmniejszenie kwoty o 3 000,00 zł na drogach.
Sołtyska roznosząc nakazy złamała nogę. Zimę mamy dużą, więc ona nie rozumie dlaczego są
zmniejszane wydatki na ten cel.
Wójt odpowiedział, że jest to przesunięcie księgowe, ponieważ potrzebowaliśmy te środki na
aglomerację, a nie mieliśmy ich zaplanowanych.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXV.188.2021 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Przystajń na 2021 rok jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez
podniesienie ręki.
11.12. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata
2021-2030
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Przystajń na lata 2021-2030.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
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Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXV.189.2021 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2021-2030 jednogłośnie
(15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Ad 12
Pytania w sprawach bieżących.
Mieszkaniec Gminy z Kostrzyny Pan Ślusarczyk stwierdził, że drogi gminne są całkowicie
zaniedbane na terenie Gminy Przystajń.
Radny Remigiusz Wręczycki dopowiedział, że dowiedział się, iż osoby odśnieżające teren
Gminy Przystajń nie wyjadą wcześniej, ponieważ nie mają zezwolenia ze strony gminy.
Radny Marian Drynda stwierdził, że droga z Górek przez kilka dni nie była odśnieżana.
Dopiero jego syn koparką odśnieżył tę drogę.
Wójt odpowiedział, że takich opadów ciągłych nie było. Nie można jeździć co godzinę jak
pada śnieg. Odśnieżanie stanowi olbrzymie koszty. Chcieliśmy utrzymać przejezdność dróg.
Przyznaje, że nie sypaliśmy żadnej mieszanki soli z piachem, ponieważ mijało się to z celem.
Pokusiliśmy się o to, żeby odśnieżyć chodniki powiatowe i gminne. W jednostkowych
sprawach nie byliśmy w stanie odśnieżyć wszystkiego. Te drogi były w miarę przyzwoicie
odgarnięte i panowaliśmy nad sytuacją. W sobotę średnio każdy operator odśnieżał drogi
i zjazdy po 6 godzin.
Radny Marian Drynda powiedział, że droga Górki na Wrzosy nie była przejezdna i nie była
odśnieżana.
Radny Zbigniew Marczak odpowiedział, że ta droga na 100 % była odśnieżona. Musiało ją
zawiać.
Radny Marek Zabawa powiedział, że zima jest zimą i trzeba być przygotowanym na różne
okoliczności. Uważa, że nie wszystkie chodniki są odśnieżone. Na rynku naszej wizytówce
jest zbiór śniegu. Nie jesteśmy przygotowani jeśli chodzi o odśnieżanie.
Mieszkaniec Gminy z Kostrzyny Pan Ślusarczyk stwierdził, że do pracownika z gminy
przez weekend nie można się dodzwonić.
Radna Henryka Kapuścik powiedziała, że sypane są drogi i odśnieżane chodniki
w Przystajni, ale nie na wsiach. Z niedzieli na poniedziałek Kuźnica Stara była odśnieżana,
a potem przez parę dni nie było odśnieżane. Pan który odśnieżał twierdził, że on może
odśnieżać, ale gmina mu na to nie pozwala. Po jej interwencji drogi zostały odśnieżone.
Radny Remigiusz Wręczycki stwierdził, że za cały grudzień i styczeń zaoszczędziliśmy na
odśnieżaniu. Dopiero teraz w lutym jest taka sytuacja jaka jest. Nie wszystkie chodniki są
odśnieżane.
Przewodniczący powiedział, że każdy mieszkaniec jest zobowiązany do tego, żeby odśnieżyć
chodnik. Problem jest wtedy kiedy nikt nie mieszka, a jest chodnik.
Wójt powiedział, że on nie zgadza się na takie stwierdzenie, iż ten odśnieżający by jechał, ale
nie ma zezwolenia. Kierujemy się jakimś racjonalizmem. Również nam zależało na tym, żeby
drogi były przejezdne. Nie zgadza się z tym, że nie dbaliśmy o to, żeby drogi były
odśnieżone, bierzemy jednak pod uwagę koszty.
Radny Remigiusz Wręczycki stwierdził, że interpretacja Pana Wójta może być dowolna.
Radny Marek Zabawa powiedział, że mają prawo do tego, żeby powiedzieć co mają do
powiedzenia.
Radna Henryka Kapuścik powiedziała, żeby chociaż na skrzyżowaniach posypać piaskiem
i solą. Jak puści mróz to trzeba pamiętać o odśnieżaniu tego błota pośniegowego.
Radny Edward Chamela powiedział, że nie tylko w Przystajni chodniki były odśnieżane. Na
Brzezinach też były odśnieżone. Drogi na Brzezinach nie były odśnieżane przez 3 dni. Czy
Sołtys może dzwonić do pracownika Urzędu Gminy Przystajń.
Wójt odpowiedział, że on prosi dzwonić do pracownika, ponieważ nie będzie decydował
o tym operator sprzętu, które drogi trzeba odśnieżyć i kiedy.
Radny Edward Chamela powiedział, że z drogi powiatowej do wsi nie szło wyjechać,
ponieważ przez 3 dni nikt tam nie odśnieżał.
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Radny Marian Drynda zapytał czy nie można postawić w takich newralgicznych miejscach
pojemników z mieszanką soli i piachu. Byłoby to tańsze. Na wiosnę takie pojemniki trzeba
byłoby pozbierać.
Radny Marek Zabawa złożył wniosek, żeby Gmina Przystajń wzięła w leasing mały ciągnik
do odśnieżania rynku i chodników.
Wójt stwierdził, że nie musimy odśnieżać chodników, ale to robimy, ponieważ chcemy wyjść
naprzeciw mieszkańcom.
Radny Remigiusz Wręczycki powiedział, że Rada Gminy Przystajń jest organem
uchwałodawczym, a Wójt organem wykonawczym i Wójt musi uwagi Radnych brać pod
uwagę. Radni pytają i mają do tego prawo.
Wójt powiedział, żeby Radni ustalili jakieś mechanizmy między sobą.
Przewodniczący powiedział, że jest pomysł na kosze i ciągnik. Była też uwaga odnośnie
sypania skrzyżowań.
Radny Marek Zabawa zaprosił Radnych na tą drogę w Dąbrowie, gdzie zostały wykonane
mijanki, ponieważ bez GPS-u się tych mijanek podczas śniegu nie znajdzie.
Radny Zbigniew Marczak powiedział, że ponad miesiąc nie świecą lampy od WISTALu.
Wójt odpowiedział, że on nie wie o tym, że tam to oświetlenie nie świeci.
Przewodniczący zwrócił uwagę, żeby przywrócić oświetlenie na boisku, żeby to oświetlenie
służyło, ponieważ ono na chwilę obecną zostało przygaszone.
Radny Edward Chamela powiedział, żeby przełożyć lampę za Panem Ćwielągiem.
Ad 13
Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
Przewodniczący odczytał treść zarządzenia Nr 16.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie
przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Przystajń w 2020 r. Wpłynęły kolejne petycje odnośnie
COVID-19. Są one ogólnopolskie i nie są związane z zadaniami naszej gminy jednak kieruje
je na komisje, żeby Radni się z nimi zapoznali.
Radny Marek Zabawa powiedział, że on chciałby współpracować z Wójtem, ale on mu na
to nie pozwala. On nie jest złośliwy w stosunku do Wójta. Uważa, że trzeba wystąpić z jakąś
inicjatywą odnośnie uhonorowania Sekretarza Gminy Bogusława Leszczyńskiego.
Przewodniczący powiedział, że możemy wystąpić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji i z taką inicjatywą wystąpi Wójt, ponieważ Sekretarz był pracownikiem
Urzędu Gminy.
Wójt dopowiedział, że on stoi za tą inicjatywą. Powinna być to inicjatywa Wójta i Rady
Gminy Przystajń. Idea krzyża jest nieistotna, ważne jest to, żeby zachować pamięć o danym
człowieku. Jest za tym, żeby zorganizować jakieś imprezy nazwane jego imieniem. Nie wie
jaka jest procedura tego, żeby otrzymać pośmiertny medal.
Przewodniczący powiedział, że na najbliższe wspólne posiedzenie komisji ustalą co można
zrobić.
Radny Edward Chamela zapytał czy Pan Wójt pochylił się nad tym, żeby Komendantowi
Gminnemu podnieść wynagrodzenie.
Wójt odpowiedział, że pochyli się nad tym tematem.
Ad 14
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący dokonał zamknięcia XXV sesji
VIII kadencji Rady Gminy Przystajń.
Protokolant:
Anna Mrozek

Przewodniczący Rady Gminy Przystajń
mgr Zbigniew Kmieć
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