
PROTOKÓŁ Nr XX.2020

z XX sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
20 lipca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji

w Przystajni

Czas trwania sesji: 14.00 – 18.45.

W sesji uczestniczyło 11 Radnych (lista obecności w załączeniu).
Sesji  przewodniczyła  Wiceprzewodnicząca  Rady  Gminy  Przystajń  –  Radna  Aleksandra
Kierat.

Ponadto w sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy                                                                               - Henryk Mach
- 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. Zapytania mieszkańców.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za rok 2019.
9. Raport o stanie gminy za rok 2019: 

9.1. debata nad raportem o stanie gminy za rok 2019,
9.2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przystajń wotum zaufania.

10. Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Przystajń za rok 2019:
10.1.  rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania
budżetu Gminy Przystajń za rok 2019,
10.2. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2019 rok.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy  z  wykonania
budżetu gminy za 2019 rok.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały:
12.1. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Przystajń,
12.2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Przystajń
a Gminą Krzepice, 
12.3.  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XIX.141.2020  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia
8 czerwca 2020 r.  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,
12.4.  w  sprawie  określenia  rodzaju  dodatkowych  usług  świadczonych  przez  Gminę
Przystajń  w zakresie  odbierania  odpadów komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich  świadczenia  oraz  wysokości  cen  za  te
usługi,
12.5. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok,
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12.6. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028.
13. Pytania w sprawach bieżących.
14. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie sesji.

A d 1
Otwarcia sesji dokonała  Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Przystajń, Radna Aleksandra
Kierat. Powitała wszystkich obecnych na sali.

A d 2
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy stwierdziła  prawomocność  obrad  –  na  sali  obecnych
było 11  Radnych. Brak Radnego: Roberta Bastrzyka, Mariana Dryndy, Zbigniewa Kmiecia
i Remigiusza Wręczyckiego.

A d 3
Wiceprzewodnicząca przedstawiła Radnym propozycję porządku obrad.  Poinformowała, że
została  przygotowana  autopoprawka  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie
Gminy Przystajń na 2020 rok. 
Radny  Marek  Zabawa stwierdził,  że  najpierw  powinna  być  podejmowana  uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
a dopiero później powinno nastąpić podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Przystajń wotum zaufania. 
Radca Prawny Adam Biernacki wytłumaczył, że najpierw powinna zostać podjęta uchwała
w sprawie wotum zaufania, a dopiero później uchwała w sprawie absolutorium. Przytoczył
treść obowiązujących przepisów.  
Wiceprzewodnicząca zarządziła  głosowanie  w  sprawie  przedstawionego  porządku  obrad.
Porządek obrad ustalono większością głosów: 10 Radnych za, 1 Radny przeciw.
Za  głosowali:  Edward  Chamela,  Józef  Chrzęstek,  Jadwiga  Górnik,  Henryka  Kapuścik,
Aleksandra  Kierat,  Janusz  Leśniak,  Zbigniew  Marczak, Jacek  Pilarz,  Paweł  Piśniak,
Marcin Tomziński.
Przeciw głosował: Marek Zabawa. 

A d 4
Wiceprzewodnicząca poinformowała,  że  protokół  był  wyłożony  w  biurze  Rady  Gminy,
można się było z nim zapoznać.  Dlatego poprosiła o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
bez głośnego czytania.
Protokół został przyjęty jednogłośnie (11 Radnych za).

A d 5
Wójt odczytał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym – stanowiące
załącznik do protokołu.
Radny Marcin Tomziński  zapytał ilu jest  przewidzianych rachmistrzów i czy zostali  już
wybrani, a także czy to jest nowe stanowisko pracy w urzędzie na które został ogłoszony
nabór. 
Wójt odpowiedział, że jest 11 osób chętnych na rachmistrzów. W związku z przejściem Pani
Skarbnik na emeryturę odbędą się przesunięcia kadrowe. Taka była jego decyzja. 
Radny Józef Chrzęstek poruszył temat rowu, który mieści się w Ługach-Radłach. 
Wójt  odpowiedział,  że  tam  była  taka  studnia  odwadniająca.  Teraz  chcemy  wydzielić
ten rów i złożyć na niego wniosek komunalizacyjny. 
Radny Marek Zabawa zapytał o czek inwestycyjny na kwotę 815 857,00 zł. Wg niego te
czeki są pieniędzmi wirtualnymi, więc nie ma co zagospodarowywać tych pieniędzy. Była to
kiełbasa przedwyborcza. Nie ma podstawy prawnej, żeby wydawać te pieniądze. 
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Wójt odpowiedział, że w tym roku tego czeku nie wykorzystamy. Jest on do wykorzystania
w latach 2021, 2022. 
Radny Janusz Leśniak zapytał czego dotyczyło Zarządzenie Wójta Nr 64/2020. 
Wójt odpowiedział, że Zarządzenie Nr 64/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Gminy  Przystajń  dotyczyło  zmiany  nazewnictwa
zarządzeń - nr od roku będzie oddzielony kropką.
Radna Henryka Kapuścik zapytała dlaczego wykonanie drogi w Kuźnicy Starej wygrał inny
podmiot. Najniższa złożona oferta była innej firmy.
Wójt  odpowiedział,  że firma składająca najniższą ofertę nie policzyła wszystkich kosztów
związanych z wykonaniem tej drogi i dlatego została odrzucona. Myśli, iż w tym tygodniu
podpiszemy na jej wykonanie umowę. 
Radna Henryka Kapuścik zapytała o projekt dot. zdalnej szkoły. Skąd ten przetarg.
Wójt odpowiedział, że tam jest 45 000,00 zł przeznaczone na sprzęt komputerowy. Kupimy
sprzęt, który być może się przyda, ponieważ sytuacja jest dynamiczna. 
Radny Marek Zabawa podziękował za tą niebieską kopertę na rynku w Przystajni. 
Radna Henryka Kapuścik poprosiła, żeby nie łączyć klubu seniora z toaletami gminnymi.
Wójt odpowiedział, że nie mamy toalet i dlatego powiedział również o tym. 
Radny  Edward  Chamela powiedział,  że  na  komisji  powinno  być  ustalone,  które  drogi
robimy. Nie tylko w Ługach-Radłach, Podłężu Szlacheckim i w Kuźnicy Starej. Miało być
więcej tych lamp wymienionych z tego projektu na lampy ledowe. Sołectwo Wrzosy złożyło
wniosek na budowę oświetlenia  ulicznego,  więc  trzeba  zmienić  ten  wniosek i  zrobić  coś
innego. 
Wójt  odpowiedział,  że gmina pozyskała pieniądze na modernizację oświetlenia ulicznego,
a nie ma budowę nowego oświetlenia, a tam we Wrzosach byłaby budowa oświetlenia. On nie
decyduje  o  tym  na  które  drogi  są  składane  wnioski.  Proponuje  Radnym  zrobić  komisje
i wybrać drogę na, którą miałby zostać złożony wniosek. 
Radny  Edward  Chamela zaproponował  zwołać  wspólne  posiedzenie  komisji  stałych
w temacie dot. dróg.
Radny Janusz Leśniak poprosił o doświetlenie placu przy GOKSiR w Przystajni. Poprosił
również  o  przemyślenie  stojaków  na  rowery  na  rynku  w  Przystajni,  ponieważ  one  nie
spełniają swojej funkcji. 
Radny  Józef  Chrzęstek powiedział,  że  w  Borze  Zajacińskim  również  trzeba  zrobić
przebudowę drogi. 
Wójt powiedział,  że  z  funduszu  dróg  samorządowych  można  wykonać  drogi,  których
realizacja może być wieloletnia. 
Radny Janusz Leśniak poprosił, żeby poruszyć również temat budowy chodników na terenie
Gminy Przystajń. 

A d 6
Wiceprzewodnicząca  stwierdziła,  że  w  okresie  międzysesyjnym  nie  odbyła  się  żadna
komisja i dlatego sprawozdanie nie zostało przedstawione.

A d 7
Wiceprzewodnicząca zapytała czy mieszkańcy obecni na sali, mają jakieś zapytania.
Mieszkaniec Gminy Zdzisław Zawierucha powiedział,  że chciałby się odnieść do domu
seniora. Zapytał czy nie można tego projektu zamieścić na stronie, żeby każdy mógł się z nim
zapoznać. Uważa, że w Karcie Dużej Rodziny ta ulga za odpady komunalne powinna być
większa niż 10,00 zł, a została po staremu. Chodzi również o kompostowniki. Osoby, które
mają kompostownik powinny płacić mniej.   
Wójt powiedział, że takie są stawki za odpady komunalne. Karta Dużej Rodziny zakłada ulgę
dla tych rodzin. Jeżeli zwiększyłaby się ta ulga to ktoś musi to pokryć. 
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Mieszkaniec  Gminy Zdzisław Zawierucha przedstawił  harmonogram wywozu  odpadów
komunalnych.  Zapytał dlaczego w blokach jest  dwukrotny odbiór odpadów komunalnych.
Czy tam jest błąd. Jeden harmonogram wydała gmina, a drugi firma odbierająca odpady. 
Wójt odpowiedział, że to wynika z ustawy, że budynki wielolokalowe mają odbiór odpadów
dwa razy. 
Mieszkaniec  Gminy  Zdzisław  Zawierucha poruszył  temat  uchwały  o  pomocy  dla
nauczycieli, która została uchylona przez nadzór prawny Wojewody Śląskiego.
Radca Prawny Adam Biernacki  powiedział,  że  ta  uchwała obowiązuje  i  jest  w obrocie
prawnym. Ta uchwała weszła w życie w zakresie w jakim nie została uchylona.  
Mieszkaniec Gminy Zdzisław Zawierucha  powiedział, że na ul. Pamięci Katynia brakuje
przejścia dla pieszych. Czy można tam zrobić to przejście dla pieszych.
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz zapytała  czy  ten  nowy  BIP  spełnia
standard 2.0. 
Radca Prawny Adam Biernacki odpowiedział, że co do standardów technicznych to on nie
jest w stanie odpowiedzieć, ponieważ na to pytanie musiałby odpowiedzieć informatyk. 
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała czy płacimy jakiś abonament za
ten BIP.
Wójt odpowiedział,  że  za  BIP  płacony  jest  stały  abonament.  Taki  BIP  musi  spełniać
standardy. 
Radna Henryka Kapuścik powiedziała, że o wiele łatwiej jest teraz znaleźć cokolwiek jak
się szuka na tym nowymi BIP-ie. Jest bardzo zadowolona z tego nowego BIP-u. 
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała o Klub Radnych, kto jest w tym
Klubie i dlaczego nie ma informacji o nim na BIP-ie. 
Radny Marek Zabawa odpowiedział, że ten Klub Radnych powstał po to, żeby pomagać
Radzie Gminy i mieszkańcom. 
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz zapytała  o  ług  sodowy,  czy  on  dalej
będzie dodawany do wody. 
Wójt odpowiedział, że tym ługiem sodowym musimy obniżać PH wody. Woda musi spełniać
odpowiednie warunki. 
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała o wybór Skarbnika i Sekretarza.
Radca Prawny Adam Biernacki odpowiedział, że na wniosek Wójta Rada Gminy powołuje
Skarbnika, stanowisko Sekretarza nie podlega wyborowi, podlega on ustawie o pracownikach
samorządowych. 
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz powiedziała, że ta firma Remost, która
robi tę drogę w Dąbrowie jest wspaniała i odbiera ją bardzo pozytywnie. 
Radny Janusz Leśniak powiedział,  że jeśli chodzi o Kartę Dużej Rodziny to było to już
poruszane  podczas  omawiania  systemu opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.
Ten układ płatności, który u nas obowiązuje jest dobry. 
Radny Marek Zabawa stwierdził, że on jest przeciwny wszelkim przywilejom, uważa, iż
każdy powinien płacić za siebie.  

A d 8
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za rok 2019 ze
względu na nieobecność Dyrektor GOKSiR w Przystajni Małgorzaty Izydorczyk przedstawiła
Wiceprzewodnicząca. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
Brak uwag i zapytań do przedstawionego sprawozdania. 

A d 9
Raport o stanie gminy za rok 2019:
9.1. debata nad raportem o stanie gminy za rok 2019
Wiceprzewodnicząca przedstawiła stan prawny dot. raportu o stanie gminy. Powiedziała, że
Radni  zapoznali  się  już  z  raportem  o  stanie  gminy  za  rok  2019  podczas  wspólnego
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posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Przystajń. Zapytała czy są jakieś uwagi i zapytania
ze strony Radnych.
Brak uwag i zapytań. 
Wójt  powiedział,  że  udało  nam  się  zamontować  solary  na  terenie  Gminy  Przystajń,
wykonaliśmy kanalizacje na ul. Szkolnej w Przystajni,  Antonowie,  Kuźnicy Nowej,  udało
nam się zrobić rynek w Przystajni, termomodernizację Gminnego Przedszkola Publicznego w
Przystajni.  Były  też  realizowane  projekty  szkolne  i  przedszkolne.  2019  rok  był  dobrym
rokiem.

9.2. podjęcie uchwały w sprawie     udzielenia Wójtowi Gminy Przystajń wotum zaufania  

Radny Marek Zabawa chciałby, żeby to głosowanie było tajne. 
Radca Prawny Adam Biernacki odpowiedział, że to głosowanie musi się odbyć w trybie
jawnym. Niepodjęcie uchwały dot. udzielenia wotum zaufania jest jednoznaczne z podjęciem
uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania Wójtowi Gminy Przystajń. 
Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XX.144.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy  Przystajń  wotum  zaufania  większością  głosów  (8  Radnych  za,  3  Radnych
wstrzymało się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali: Józef Chrzęstek, Jadwiga Górnik, Aleksandra Kierat, Janusz Leśniak, Zbigniew
Marczak, Jacek Pilarz, Paweł Piśniak, Marcin Tomziński. 
Wstrzymali się od głosu: Edward Chamela, Henryka Kapuścik, Marek Zabawa.

Wójt podziękował za udzielenie wotum zaufania. Dziwi go jednak to, że nie wszyscy Radni
zagłosowali za skoro nie mieli uwag do przedstawionego raportu.  

A d 10
Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Przystajń za rok 2019: 
10.1.  rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Przystajń za rok 2019

Wiceprzewodnicząca powiedziała, że Radni ze sprawozdaniami zapoznali się już wcześniej.
Poprosiła Skarbnika o przedstawienie skróconej informacji dot. wykonania budżetu Gminy za
2019 rok.  
Skarbnik  przedstawiła  skróconą  informację  dot.  wykonania  budżetu  Gminy  Przystajń  za
2019 rok. 

10.2. podjęcie uchwały   w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2019 rok  

Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XX.145.2020  w  sprawie  rozpatrzenia
i  zatwierdzenia  sprawozdań  za  2019  rok jednogłośnie  (11  Radnych za)  w głosowaniu
jawnym przez podniesienie ręki.  

A d 11
Podjęcie uchwały w sprawie     udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu  
gminy za 2019 rok.
...

Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały,  powiedziała  że  Radni  zapoznali  się
z  materiałami - ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  Gminy  Przystajń  za  2019  rok,
z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń, ze sprawozdaniem finansowym
Gminy  Przystajń  za  2019  rok,  Uchwałą  Nr  4200/VI/76/2020  z  dnia  23  kwietnia  2020  r.
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VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii
o  przedłożonym  przez  Wójta  Gminy  Przystajń  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  za
2019  rok  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia  komunalnego,  dot.  pozytywnej  opinii
o  przedłożonym  przez  Wójta  Gminy  Przystajń  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  za
2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, Uchwałą Nr 4200/VI/101/2020
z  dnia  10  czerwca  2020  r.  VI  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń
dot.  pozytywnej  opinii  o  wniosku Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy Przystajń  w sprawie
udzielenia  absolutorium dla  Wójta  Gminy Przystajń  za  2019 rok  i  stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przystajń z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok. Zapytała czy są jakieś uwagi i zapytania jeśli chodzi o ten
projekt uchwały. 
Brak uwag i zapytań.
Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XX.146.2020  w  sprawie  udzielenia
absolutorium Wójtowi  Gminy z  wykonania  budżetu  gminy za  2019 rok jednogłośnie
(11 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

Wójt podziękował za udzielenie absolutorium. 

A d 12
Przystąpiono     do     rozpatrzenia     projektu     uchwały  :  

12.1. w sprawie     powołania Skarbnika     Gminy Przystajń  

Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Wójt powiedział, że na stanowisko Skarbnika proponuje Panią Alinę Piśniak, która wg niego
jest bardzo dobrze przygotowana do tego stanowiska. 
Radny Marek Zabawa stwierdził, że jest nieprecyzyjność w projekcie uchwały. Odwołałby
też obecną Panią Skarbnik. 
Radca Prawny Adam Biernacki stwierdził, że można dopisać tekst: Rada Gminy Przystajń
uchwala, co następuje. Nie ma potrzeby odwoływania obecnej Pani Skarbnik.
Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XX.147.2020  w sprawie  powołania
Skarbnika Gminy Przystajń jednogłośnie  (11  Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez
podniesienie ręki.  

Radna Henryka Kapuścik zapytała jakie wynagrodzenie planuje Pan Wójt dla nowej Pani
Skarbnik. 
Wójt odpowiedział,  że nie było rozmowy o finansach, skoro mamy jeszcze obecną Panią
Skarbnik. Poinformuje o tym Radnych, ponieważ ta informacja jest jawna. 

12.2.  w  sprawie    wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  pomiędzy  Gminą  Przystajń  
a Gminą Krzepice

Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały. Poprosiła Wójta o omówienie tego czego
ma dot. to porozumienie. 
Wójt odpowiedział, że chcielibyśmy zawrzeć takie szczegółowe porozumienie pod względem
kompleksowym. Na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Przystajń będziemy
mogli porozmawiać na temat tego porozumienia. Trzykrotnie spotkaliśmy się już z Panem
Burmistrzem Krzepic. 
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Radny Marek Zabawa stwierdził, że Rada chciałaby wiedzieć na jakich warunkach będzie
zawarte to porozumienie. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych konkretów. 
Wójt odpowiedział, że taką samą uchwałę podjęła Rada Gminy Krzepice, udzielając delegacji
do dalszych działań Burmistrzowi. 
Wiceprzewodnicząca powiedziała, że przed zawarciem porozumienia prosi o przedstawienie
treści tego porozumienia Radzie Gminy Przystajń, następnie zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XX.148.2020 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie  porozumienia  pomiędzy  Gminą  Przystajń  a  Gminą  Krzepice jednogłośnie
(11 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

12.3.  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

Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radny Marek Zabawa stwierdził, że ma rozumieć, iż to jest ta uchwała, którą Rada Gminy
Przystajń podjęła na ostatniej sesji. 
Wiceprzewodnicząca odpowiedziała, że nie na każdej nieruchomości jest domek letniskowy
i dlatego musimy zmienić tę uchwałę. 
Radca  Prawny  Adam  Biernacki powiedział,  że  ta  uchwała  nie  została  uchylona.  Ona
obowiązuje. Został przygotowany projekt tej uchwały po to, żeby ją bardziej sprecyzować. 
Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XX.149.2020  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 jednogłośnie (11 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

12.4. w sprawie   określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń  
w     zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  
i     zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi  

Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Wójt powiedział, że jest to taka dodatkowa usługa, którą świadczymy dla mieszkańców. 
Radny Jacek Pilarz zapytał czy ta cena 640,00 zł za 1 tonę jest ceną podaną przez tę firmę
odbierającą odpady, czy przez gminę. 
Wójt  odpowiedział,  że  jest  to  dodatkowa usługa,  którą  świadczy gmina.  Nikt  nikogo do
niczego nie zmusza. Mniejszą ilość odpadów przyjmuje PSZOK. 
Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XX.150.2020 w sprawie określenia rodzaju
dodatkowych  usług  świadczonych  przez  Gminę  Przystajń  w zakresie  odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi większością głosów (9 Radnych za,
2 Radnych wstrzymało się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za  głosowali:  Edward  Chamela,  Józef  Chrzęstek,  Jadwiga  Górnik,  Aleksandra  Kierat,
Zbigniew Marczak, Jacek Pilarz, Paweł Piśniak, Marcin Tomziński, Marek Zabawa. 
Wstrzymali się od głosu:  Henryka Kapuścik, Janusz Leśniak.
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12.5. w sprawie zmian     w     budżecie     Gminy     Przystajń     na   2020   rok  

Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały autopoprawki.
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
Radna  Henryka  Kapuścik zapytała  o  załącznik  nr  3,  czy  nie  można  tego  załącznika
uaktualnić.
Skarbnik odpowiedziała, że jeżeli nie otrzymała zmiany od pracownika merytorycznego to
nie może tego sama zrobić. Będzie to zrobione na kolejnej sesji. 
Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XX.151.2020 w sprawie  zmian w budżecie
Gminy Przystajń na 2020 rok jednogłośnie  (11  Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez
podniesienie ręki. 

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

Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Radna  Henryka  Kapuścik powiedziała,  że  jeżeli  przyjmujemy  uchwały  to  załączniki
w uchwale budżetowej i w WPF powinny mieć aktualne ceny.
Skarbnik odpowiedziała, że możemy te załączniki uaktualnić nawet w grudniu, ponieważ to
w niczym nie przeszkadza. Skoro nie ma wniosku od pracownika merytorycznego to tego nie
robi. Nie są to ceny, są to wartości zadań inwestycyjnych.  
Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XX.152.2020  w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028 większością  głosów
(10 Radnych za, 1 Radna wstrzymała się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie
ręki.
Za głosowali: Edward Chamela, Józef Chrzęstek, Jadwiga Górnik, Aleksandra Kierat, Janusz
Leśniak, Zbigniew Marczak, Jacek Pilarz, Paweł Piśniak, Marcin Tomziński, Marek Zabawa. 
Wstrzymała się od głosu: Henryka Kapuścik.

Ad 13
Pytania w sprawach bieżących.
Radny Edward Chamela powiedział, że za wotum zaufania nie zagłosował za, ponieważ
Wójt  kłamie,  gdyż  powiedział,  iż  droga  na  Sachalinie  zostanie  zrobiona,  a  nie  została
zrobiona. Jest jeszcze ileś rzeczy, które nie zostały zrobione, a zostały obiecane. W załączniku
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przyznania
dotacji celowych dotacja dla Gminy Przystajń poz. 111 wynosi 8 638 556,00 zł. Te środki
można przeznaczyć na straż.
Wójt  odpowiedział,  że  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej
w Katowicach rozdysponował środki. Nie ma możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie
ochotniczych straży pożarnych, ponieważ te pieniądze są już rozdysponowane. Te odcinki
drogi o których Radny mówił nie zostały zrobione, ponieważ nie było materiału na ten cel.
Radny Janusz Leśniak zapytał o dofinansowanie do hali sportowej w Borze Zajacińskim.
Wójt odpowiedział, że wniosek jest złożony, ale konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty.
Radny Janusz Leśniak  zapytał czy jeżeli  ktoś znajdzie kota to czy gmina może ponieść
koszt zabiegów weterynaryjnych. 
Wójt  odpowiedział, że jest taka możliwość. Jest to tańsze niż oddanie kota do schroniska.
Pracownik ma takie możliwości.  
Radny Marcin Tomziński zaproponował zaprosić Starostę Powiatu Kłobuckiego na sesję
Rady Gminy Przystajń.
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Wiceprzewodnicząca odpowiedziała, że był zaproszony, ale nie przyjechał. 
Radny Marek Zabawa zapytał o pozyskiwanie deszczówki.
Wójt  odpowiedział,  że  my  możemy  pomóc  przy  złożeniu  tego  wniosku  do  WFOŚiGW
w Katowicach, zajmuje się tym Pani Marta Okaj. 
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz zapytała  czy  coś  wiadomo  odnośnie
nowej firmy internetowej, czy będą mieli światłowód. 
Wójt odpowiedział, że nie orientuje się w tym temacie. 
Radny Marek  Zabawa  powiedział,  że  u  nich  była  Pani,  która  na  chwilę  obecną  zbiera
chętnych. Podejrzewa, że to się znowu rozmyje, ponieważ będzie to zbyt drogi interes.   
Wiceprzewodnicząca odczytała pismo dot. GTV bus. 
Wójt  powiedział,  że  wiemy  jaki  jest  stan  PKS-u  Częstochowa.  Były  już  dwa  spotkania
z firmą GTV. PKS Częstochowa twierdzi jednak, że od września 2020 r. dalej będzie jeździł.
GTV jest w stanie w każdej chwili wejść na rynek. 
Radny Zbigniew Marczak złożył wniosek formalny o wykonanie drogi w Wilczej Górze do
posesji nr 26.

Ad 14
Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
Wójt i Rada Gminy Przystajń podziękowali Pani Skarbnik za wspólną współpracę.
Wójt powiedział,  że w 2020 r. zostały wysłane wnioski dot.  nadania odznaczenia Złotym
Krzyżem Zasługi, które otrzymał z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w dniu 27 maja
2020  r.  od  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Chciałby  to  odznaczenie  przekazać  dla
działaczy Solidarnościowych z terenu Gminy Przystajń.  

Ad 15
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Wiceprzewodnicząca dokonała zamknięcia XX sesji
VIII kadencji Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             
Anna Mrozek                                                                   Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                   mgr Aleksandra Kierat     
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