
PROTOKÓŁ Nr XVII.2020

z XVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
30 marca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji

w Przystajni

Czas trwania sesji: 13.00 – 16:45

W sesji uczestniczyło 14 Radnych (lista obecności w załączeniu).
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Przystajń – Radny Zbigniew Kmieć.

Ponadto w sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy                                                                               - Henryk Mach
- Sekretarz Gminy                                                                        - Bogusław Leszczyński
- Skarbnik Gminy                                                                         - Ewa Kotarska
- Radca Prawny                                                                            - Adam Biernacki

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

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2020,
2) zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń,
3) zmiany uchwały nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r.
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,
4)  uchwalenia  Programu współpracy gminy Przystajń z  organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
5) zmiany Uchwały nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
6) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok,
7) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028,
8) rozpatrzenia petycji.

8. Pytania w sprawach bieżących.
9. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
10.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
13 Radnych. Brak Radnego Józefa Chrzęstka i Radnego Janusza Leśniaka.
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A d 3
Przewodniczący przedstawił Radnym propozycję porządku obrad. Poinformował, że obrady
są  nagrywane,  ale  nie  są  transmitowane  online.  Przeczytał  treść  pisma  złożonego  przez
mieszkańca składającego petycję dot. przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Radny Edward Chamela zapytał czy musimy dzisiaj rozpatrywać i podejmować te projekty
uchwał  dot.  programu  opieki  nad  zwierzętami,  odpadów  i  programu  współpracy
z organizacjami pozarządowymi. 
Przewodniczący  poprosił  o  podjęcie  tych  uchwał,  ponieważ  były  one  już  wcześniej
omawiane przez Radę Gminy Przystajń.
Radna  Henryka  Kapuścik stwierdziła,  że  te  4  uchwały  zostały  uchylone  przez  nadzór
prawny Wojewody. 
Radny  Edward  Chamela powiedział,  że  w  tych  uchwałach  została  naruszona  nawet
Konstytucja. 

Dotarł Radny Janusz Leśniak. 

Wójt powiedział, że chcemy ogłosić przetarg na odpady i dlatego prosi o podjęcie chociaż tej
uchwały dot. regulaminu utrzymania czystości i porządku. 
Radca Prawny Adam Biernacki stwierdził, że gdyby nie było istotnego naruszenia prawa
w tych uchwałach to nie zostałyby one uchylone. Jeżeli teraz nie zostaną podjęte te uchwały
to prosiłby o poinformowanie kiedy te uchwały będą podejmowane, ponieważ program opieki
nad zwierzętami  bezdomnymi oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na terenie  Gminy
Przystajń trzeba podjąć do 31 marca 2020 r. 
Radny  Remigiusz  Wręczycki stwierdził,  że  oni  podnosząc  rękę  ponoszą  także
odpowiedzialność. Czy ktoś ich zapewni, że te uchwały nie zostaną ponownie uchylone. 
Radny  Edward  Chamela podtrzymał  swój  wniosek  dot.  wycofania  z  porządku  obrad
4 projektów uchwał dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, odpadów i programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wycofania z porządku obrad 4 projektów
uchwał dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, odpadów i programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi. 
(7 Radnych było za, 6 Radnych było przeciw, 1 Radny wstrzymał 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:  Jadwiga Górnik,  Aleksandra Kierat,  Zbigniew Kmieć,  Janusz Leśniak,
Jacek Pilarz, Marcin Tomziński. 
Wstrzymał się od głosu: Paweł Piśniak.
Wniosek nie przeszedł. Porządek obrad został ustalony bez zmian. 

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. 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
(13  Radnych  było  za,  1  Radny  wstrzymał  się  od  głosu)  w  głosowaniu  jawnym  przez
podniesienie ręki.
Za głosowali: Robert Bastrzyk, Edward Chamela, Marian Drynda, Jadwiga Górnik, Henryka
Kapuścik,  Aleksandra Kierat,  Zbigniew Kmieć,  Janusz  Leśniak,  Zbigniew Marczak, Jacek
Pilarz, Paweł Piśniak, Marcin Tomziński, Marek Zabawa. 
Wstrzymał się od głosu: Remigiusz Wręczycki.
Protokół został przyjęty większością głosów.
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A d 5
Wójt odczytał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym – stanowiące
załącznik do protokołu.
Przewodniczący zapytał  ile  było  przeznaczonych  środków  finansowych  na  tę  drogę
w Dąbrowie.
Wójt odpowiedział, że około 1 800 000,00 zł.
Radna Henryka Kapuścik zapytała czy nie można przedłużyć terminu składania wniosków
dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie ma tego na stronie
Gminy Przystajń, na BIP Urzędu Gminy Przystajń znajduje się w zakładkach i trudno jest to
obwieszczenie odnaleźć. 
Wójt  odpowiedział, że pochylimy się nad tym przedłużeniem tego terminu do 30 kwietnia
2020 r. 
Radny  Edward  Chamela powiedział,  że  chciałby  wiedzieć  co  będzie  robione  w  tych
remizach w Podłężu Szlacheckim i w Ługach-Radłach, ponieważ kosztorys jest ogromny.
Wójt odpowiedział, że mamy tam 85 % dofinansowanie, będzie m.in. wymiana piecy c.o.,
ocieplenie budynków i wymiana okien.  

A d 6
Przewodniczący  stwierdził,  że  w  okresie  międzysesyjnym  odbyła  się  Komisja  skarg,
wniosków i petycji, która przedstawi sprawozdanie ze swojej działalności.

Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  skarg,  wniosków  i  petycji  przedstawił
Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Radny Robert Bastrzyk.

Brak  uwag  i  zapytań  do  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rady  Gminy  w  okresie
międzysesyjnym.

A d 7
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  
zwierząt na terenie Gminy Przystajń w     roku 2020  

Przewodniczący odczytał  projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem  przygotowanym  przez
pracownika.
Wójt powiedział, że poprawiliśmy to co organ nadzoru nam wskazał. 
Radny Marek Zabawa zaproponował to podjąć w sposób jednogłośny.
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XVII.123.2020  w sprawie przyjęcia
programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności
zwierząt  na  terenie  Gminy  Przystajń  w roku  2020  jednogłośnie  (14  Radnych  za)
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

2. zmiany uchwały  nr  XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z  dnia 27 czerwca 2016 r.  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń

Przewodniczący odczytał  projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem  przygotowanym  przez
pracownika.
Radna  Henryka  Kapuścik  powiedziała,  że  te  naniesione  zmiany  wynikają  z  ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
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Radny Marek Zabawa powiedział, że słyszał, iż będą odbierane tylko odpady zmieszane,
nie będzie odbioru odpadów segregowanych. 
Wójt powiedział, że w ciągu kilku dni chcemy ogłosić przetarg na odpady.  
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę  Nr XVII.124.2020 w sprawie zmiany uchwały
nr  XVIII.174.2016  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  27  czerwca  2016  r.  w  sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń  jednogłośnie
(14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

3. zmiany  uchwa  ły  nr  XVIII.175.2016  Rady  Gminy  Przystajń  z     dnia  27     czerwca  2016     r.  
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  wraz  z  uzasadnieniem  przygotowanym  przez
pracownika, po czym zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę  Nr XVII.125.2020 w sprawie zmiany uchwały
nr  XVIII.175.2016  Rady  Gminy  Przystajń  z dnia  27 czerwca  2016 r.  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  jednogłośnie
(14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

4. uchwalenia  Programu  współpracy  gminy  Przystajń  z  organizacjami  pozarządowymi  
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 20  20  

Przewodniczący odczytał  projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem  przygotowanym  przez
pracownika.
Radny Marek Zabawa powiedział,  że Radni chcą gotowca formalno-prawnego, nie chcą
czegoś tworzyć, a tutaj powstał bubel prawny.
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XVII.126.2020  w sprawie uchwalenia
Programu współpracy gminy Przystajń z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2020  większością
głosów (12 Radnych za, 2 Radnych wstrzymało się od głosu) w głosowaniu jawnym przez
podniesienie ręki.
Za  głosowali:  Edward  Chamela,  Marian  Drynda,  Jadwiga  Górnik,  Henryka  Kapuścik,
Aleksandra Kierat, Zbigniew Kmieć, Janusz Leśniak, Zbigniew Marczak, Jacek Pilarz, Paweł
Piśniak, Marcin Tomziński, Marek Zabawa. 
Wstrzymali się od głosu: Robert Bastrzyk, Remigiusz Wręczycki.

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

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Skarbnik omówiła projekt uchwały. Projekt ten został omówiony z opiekunem i kolegiatem
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.  
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
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Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XVII.127.2020 w sprawie zmiany Uchwały
nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie emisji
obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu większością głosów (8 Radnych
za, 6 Radnych wstrzymało się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za  głosowali:  Robert  Bastrzyk,  Jadwiga  Górnik,  Henryka  Kapuścik,  Aleksandra  Kierat,
Zbigniew Kmieć, Jacek Pilarz, Paweł Piśniak, Marcin Tomziński. 
Wstrzymali  się  od  głosu:  Edward  Chamela,  Marian  Drynda,  Janusz  Leśniak,  Zbigniew
Marczak, Remigiusz Wręczycki, Marek Zabawa.

6. zmian   w   budżecie   Gminy Przystajń na 2020 rok  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Radny  Remigiusz  Wręczycki zapytał  czy  ta  kwota  przeznaczona  na  te  remizy  może
wzrosnąć, czy dołożymy tylko 108 000,00 zł.
Wójt odpowiedział, że planujemy się w tych środkach zmieścić. Jest to termomodernizacja
i będzie zrobione ocieplenie stropu, bądź dachu. 
Radna Henryka Kapuścik powiedziała, że ona ma taką wątpliwość odnośnie załącznika 4,
punktu 26 dot. montażu instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej
w Gminie Przystajń.
Skarbnik odpowiedziała, że nie dostała dokumentów od pracownika merytorycznego, żeby
zrobić tam zmniejszenie. 
Radna Henryka Kapuścik zapytała  czy  są  jakieś  plany  odnośnie  tego  dachu na  Szkole
Podstawowej w Przystajni. 
Wójt  odpowiedział,  że  zrobimy  przesunięcie  w  ramach  działu  oświaty  –  zrezygnujemy
z bieżni i częściowo z klimatyzacji. 
Radny Edward Chamela powiedział, że na Ługach-Radłach i w Podłężu Szlacheckim co
roku coś się robi. Za te pieniądze byłyby nowe budynki. 
Radna Aleksandra Kierat powiedziała,  że okna w Ługach-Radłach były  wymieniane za
Pana Radlaka i mają około 20 lat. Otwiera się tylko jedno skrzydło. Nie można umyć tego
okna od środka. Trzeba je myć na zwyżce z zewnątrz.
Wójt powiedział, że te decyzje podjęła Rada Gminy Przystajń. Było to około 2 lata temu.  
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XVII.128.2020 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Przystajń  na 2020 rok  większością  głosów (7 Radnych za,  2  Radnych przeciw,
5 Radnych wstrzymało się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za  głosowali:  Jadwiga  Górnik,  Aleksandra  Kierat,  Zbigniew  Kmieć,  Zbigniew  Marczak,
Jacek Pilarz, Paweł Piśniak, Marcin Tomziński. 
Przeciw głosowali: Edward Chamela, Marek Zabawa.
Wstrzymali  się  od  głosu:  Robert  Bastrzyk,  Marian  Drynda,  Henryka  Kapuścik,  Janusz
Leśniak, Remigiusz Wręczycki.

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

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Skarbnik omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
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Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XVII.129.2020  w  sprawie Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2020-2028 większością  głosów
(10  Radnych  za,  4  Radnych  wstrzymało  się  od  głosu)  w  głosowaniu  jawnym  przez
podniesienie ręki.
Za  głosowali:  Robert  Bastrzyk,  Marian  Drynda,  Jadwiga  Górnik,  Aleksandra  Kierat,
Zbigniew  Kmieć,  Zbigniew  Marczak, Jacek  Pilarz,  Paweł  Piśniak,  Marcin  Tomziński,
Remigiusz Wręczycki. 
Wstrzymali  się  od  głosu:  Edward  Chamela,  Henryka  Kapuścik,  Janusz  Leśniak,  Marek
Zabawa.

8. rozpatrzenia petycji  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Radny Robert Bastrzyk jako Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji przedstawił
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Radny Jacek Pilarz zapytał czy zostały dostarczone dwie instrukcje.
Radny  Robert  Bastrzyk stwierdził,  że  tak.  Te  instrukcje  użytkownik  otrzymał  od
wykonawcy. Jednak ta pierwsza instrukcja była mocno okrojona. 
Radna  Aleksandra  Kierat powiedziała,  że  każdy  użytkownik  dostał  dokładną  wersję
użytkowania, na zebraniach, które były przeprowadzone przez gminę.
Radny Robert Bastrzyk zapytał czy użytkownicy prowadzą dzienniki użytkownika.  
Radna Aleksandra Kierat odpowiedziała, że nie.
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał co się stało, że te 19 osób wywiozło samo osad z tych
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Radna Henryka Kapuścik przeczytała stanowisko Wójta, które wyraził na Komisji Budżetu,
Rolnictwa i Infrastruktury.
Radny Robert Bastrzyk przeczytał treść pisma otrzymanego przez Pana Wójta. Prosili też
Radcę Prawnego o określenie kompetencji i zakresu w jakim może działać Komisja skarg,
wniosków i petycji. 
Radna Henryka Kapuścik powiedziała, że oni czuli się rzeczywiście jak komisja śledcza.
Było to bardzo nieprzyjemne doświadczenie. 
Radny Marek Zabawa powiedział, że teraz jest to kwestia gminy, a po 5 latach będą musieli
się z tym borykać użytkownicy. 
Wójt powiedział,  że  chcieliśmy  mieć  kontrolę  nad  wywozem  tego  osadu  z  tych
przydomowych oczyszczalni  ścieków.  Poprosił,  żeby znaleźć  chociaż  jedną  oczyszczalnię
ścieków, która przyjmie osad z przydomowych oczyszczalni ścieków, ponieważ nie możemy
się porozumieć z oczyszczalnią ścieków w Pankach. 
Radna Henryka  Kapuścik powiedziała,  że  skoro  jest  wóz  aseminacyjny  kupiony  przez
Związek  Międzygminny  Panki-Przystajń  ds.  Ochrony  Wód  to  myśli,  iż  tych  problemów
z osadem nie będzie. 
Radny  Remigiusz  Wręczycki powiedział,  że  mamy  swoich  delegatów  w  Związku
Międzygminnym Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód i oni powinni zabrać głos. 
Radny Jacek Pilarz powiedział, że użytkownik płaci za usługę wypompowania i dowiezienia
tego osadu. Gmina musi płacić za utylizację.
Radna  Henryka  Kapuścik powiedziała,  że  wywóz  osadu  nie  jest  jedynym  problemem.
Przeczytała  uchybienia  wymienione  przez  pracownika  dot.  użytkowania  przydomowych
oczyszczalni ścieków. 
Radny Robert Bastrzyk przeczytał treść opinii otrzymanej od Radcy Prawnego.
Radny  Marcin  Tomziński zapytał  jakie  będą  konsekwencje  dla  pracownika,  bądź
użytkowników. 
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Radny Remigiusz Wręczycki powiedział,  że  Rada Gminy Przystajń wnioskuje do Wójta
Gminy Przystajń o niezwłoczne podjęcie działań w celu poprawy funkcjonowania systemu
przydomowych oczyszczalni ścieków będących własnością gminy. 
Wójt powiedział, że problemem jest utylizacja osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków.
Radny  Robert  Bastrzyk stwierdził,  iż  każdy  użytkownik  powinien  mieć  taki  dziennik
użytkownika. 
Radny  Zbigniew  Marczak uważa,  że  trzeba  robić  przydomowe  oczyszczalnie  ścieków
i zwiększyć na nie dofinansowanie. 
Radny Marian Drynda stwierdził, że on miał 3 wiaderka osadu po kilku latach użytkowania.
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XVII.130.2020  w  sprawie rozpatrzenia
petycji większością głosów (9 Radnych za, 4 Radnych przeciw, 1 Radna wstrzymała się od
głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali: Robert Bastrzyk, Edward Chamela, Marian Drynda, Henryka Kapuścik, Janusz
Leśniak, Zbigniew Marczak, Paweł Piśniak, Remigiusz Wręczycki, Marek Zabawa. 
Przeciw głosowali: Jadwiga Górnik, Zbigniew Kmieć, Jacek Pilarz, Marcin Tomziński.
Wstrzymała się od głosu: Aleksandra Kierat.

Ad 8 i Ad 9
Wójt powiedział, że samorząd gminny działa w granicach prawa. Wszystkie działania, które
powinny być podjęte zostały podjęte. Ograniczamy możliwość kontaktowania się. 
Sekretarz  powiedział,  że  w  powiecie  kłobuckim  jest  1  osoba,  która  została  zarażona
koronawirusem.  Szkoły,  przedszkola  i  instytucje  kultury  nie  funkcjonują.  Zaproponował
pracownikom  obsługi  odbiór  urlopów.  Nauczyciele  są  w  stanie  gotowości.  Jednostka
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  Wrzosy-Brzeziny  została  wytypowana  do  walki
z koronawirusem. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni jest pod tel. od godz.
7.00 do godz.  19.00 dla osób, które same nie mogą sobie zrobić zakupów. Urząd Gminy
Przystajń  częściowo  jest  zamknięty.  Pracownicy  GOPS  wydają  paczki  żywnościowe  dla
mieszkańców.      
Wójt powiedział, że w piątek 14 osób było poddanych kwarantannie, ale nie będziemy o tym
informowali jak ktoś zadzwoni, ponieważ to nie my jesteśmy autorem tej informacji. 
Przewodniczący powiedział, że jest przygotowany szereg zmian jeśli chodzi o ustawę z dnia
31  marca  2020  r.  o  zmianie  ustawy  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19,  innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji  kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Jeśli  zostanie
podjęta to będziemy starali się o to, żeby tym mieszkańcom pomóc. 
Sekretarz powiedział, że jest też pomysł dot. głosowania obiegowego. 
Radny  Marian  Drynda zapytał  kiedy  jednostki  OSP  będą  wyposażone  w  sprzęt
dot. zabezpieczeniu przed koronawirusem. 
Wójt  odpowiedział,  że  czekamy  na  dostawę  płynu.  Do  akcji  ma  jechać  jednostka  OSP
Wrzosy-Brzeziny.
Radny Marian Drynda powiedział, że w takim razie ani oni, ani Przystajń nie pojadą do
akcji.
Radny  Remigiusz  Wręczycki powiedział,  że  jako  Komisja  Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia
wystąpili  do  Pani  Kierownik  Referatu  Oświaty  o  informacje  dot.  przygotowania  szkół
i  przedszkoli  do koronawirusa.  Przeczytał  informacje  otrzymane od:  szkoły  w Przystajni,
przedszkola  w  Przystajni  i  szkoły  w  Borze  Zajacińskim.  Nie  wszyscy  uczniowie  mają
odpowiedni sprzęt, jednak od 1 kwietnia 2020 r. można pozyskać na niego środki finansowe
z Ministerstwa Cyfryzacji do kwoty 40 000,00 zł.
Radny  Janusz  Leśniak zaproponował  użyczyć  te  tablety,  które  mają  Radni  na  stanie
w Urzędzie Gminy Przystajń. 
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Radny  Edward  Chamela zapytał  co  zrobiliśmy  dla  mieszkańców.  Czy  są  odpowiednie
środki  na  maseczki,  rękawice  i  fartuchy  do  Ośrodków  Zdrowia.  Czy  jest  gdzieś
ogólnodostępne miejsce do dezynfekcji. 
Przewodniczący  powiedział,  że  jeżeli  nie  ma  takich  materiałów  to  nic  nie  stoi  na
przeszkodzie, żeby kupić takie rzeczy. 
Radny Marian Drynda powiedział,  że niektórzy nie przestrzegają kwarantanny mimo, iż
mają ją narzuconą. 
Radny  Remigiusz  Wręczycki zapytał  czy  otrzymaliśmy  dofinansowanie  do  tego
dodatkowego boiska.
Wójt odpowiedział, że jeszcze nie otrzymaliśmy.
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał czy mamy szansę uzyskać to dofinansowanie. Co jest
tego przyczyną, że nie otrzymaliśmy go jeszcze. 

Radny Janusz Leśniak zwolnił się.

Wójt odpowiedział, że jest taka możliwość, iż nie otrzymamy tego dofinansowania. 
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał  na jakiej podstawie nie zostało to rozliczone. Prosi
o odpowiedź.
Wójt odpowiedział, że problem jest związany z datami. Odpowie Radnemu na to pytanie na
piśmie.  
Radny  Remigiusz  Wręczycki zacytował  treść  protokołu  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa
i Infrastruktury odnośnie funduszu sołeckiego. 
Radny Edward  Chamela zapytał  czy  Pan  Wójt  widział  te  dziury  w  granicie  na  rynku
w Przystajni, tam gdzie jest przystanek i w kierunku kebaba. 
Przewodniczący zachęcił do głosowania na rynek w Przystajni po modernizacji. 
Radny Edward Chamala powiedział,  że  trzeba załatwić sprawę tego parkingu na rynku
w Przystajni, trzeba coś z tym zrobić albo w jedną stronę, albo w drugą. 
Radny Remigiusz Wręczycki stwierdził,  że farba z Sukiennic i tynk z Sukiennic zaczęły
odchodzić. O ten rynek trzeba zadbać. 
Radny  Zbigniew  Marczak zapytał  o  pozimowe  utrzymanie  dróg.  Kiedy  będzie
wykonywane.
Wójt odpowiedział, że na koniec kwietnia, bądź początek maja 2020 r. będziemy robili to
pozimowe utrzymanie dróg.  
 
Ad 10
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodniczący  dokonał  zamknięcia  XVII  sesji
VIII kadencji Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             Przewodniczący Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                       
                                                                                             mgr Zbigniew Kmieć
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