
PROTOKÓŁ Nr XIX.2020

z XIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
8 czerwca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji

w Przystajni 

Czas trwania sesji: 13.00 – 16.55

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                                                                               - Henryk Mach
- Sekretarz Gminy                                                                        - Bogusław Leszczyński
- Skarbnik Gminy                                                                         - Ewa Kotarska
- Radca Prawny                                                                            - Adam Biernacki
- dyr. GOPS                                                                                  - Aneta Maj-Desperak
- dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej                                           - Renata Małyska-Pilśniak

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

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

6.1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6.2. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Przystajń.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2019.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały:

9.1.  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XXIV.176.2013  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia
11  marca  2013  r.  w  sprawie  wyboru   metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. U. Wojew. Śl. z 2013 r., poz.
1087),
9.2. 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 (Dz. U. Wojew. Śl. z 2015 r., poz. 3206).

10. Pytania w sprawach bieżących.
11. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie sesji.

A d 1
Otwarcia sesji dokonał  Przewodniczący Rady Gminy Przystajń, Radny Zbigniew Kmieć.
Powitał wszystkich obecnych na sali.

A d 2
Przewodniczący  Rady  Gminy stwierdził  prawomocność  obrad  –  na  sali  obecnych  było
14 Radnych. Brak Radnego Jacka Pilarza.
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A d 3
Przewodniczący przedstawił Radnym propozycję porządku obrad. Poprosił w imieniu Wójta
o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały 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 (Dz. U. Wojew. Śl. z 2015 r., poz. 3206) – 9.2. i projektów uchwał: w sprawie
zmiany Uchwały Nr XVIII.134.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie
przejęcia  od  Powiatu  Kłobuckiego  zadań  z  zakresu  budowy  chodników  w  drogach
powiatowych – 9.3. i w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok – 9.4.
Mieszkaniec Gminy Zdzisław Zawierucha zapytał kiedy będzie mógł zabrać głos.
Przewodniczący odpowiedział, że w punkcie 10. Pytania w sprawach bieżących. 
Radny  Remigiusz  Wręczycki  powiedział,  żeby  wprowadzić  punkt  7.  Zapytania
mieszkańców,  tak  jak  to  było  zawsze  przed  pandemią  po  sprawozdaniach  z  działalności
Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący zarządził głosowanie dot. zmian w porządku obrad. 
13 Radnych za, 1 Radny wstrzymał się od głosu. 

A d 4
Przewodniczący poinformował, że protokół był wyłożony w biurze Rady Gminy, można było
się z nim zapoznać. Dlatego poprosił o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji bez głośnego
czytania.
Protokół został przyjęty jednogłośnie (14 Radnych za).

A d 5
Wójt odczytał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym – stanowiące
załącznik do protokołu.
Wójt  dopowiedział, że te pojemniki na odpady komunalne, które mają mieszkańcy się nie
zmienią.  Firmy porozumiały  się  między  sobą.  154  435,33  zł  wynosi  najniższa  oferta  na
wykonanie chodnika w miejscowości Podłęże Szlacheckie. Najniższą ofertę złożyła firma:
ADAC-LEWAR Sp. z o.o.
Radna Henryka Kapuścik zapytała w jaki sposób był ogłoszony ten przetarg dot. odpadów
komunalnych  skoro  nie  podjęliśmy  tych  uchwał  dot.  regulaminu  utrzymania  czystości
i  porządku,  a  także  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług.  Czy  ta  kwota
obejmuje popiół i odpady biodegradowalne. 
Wójt odpowiedział,  że  na  chwilę  obecną  obowiązują  stare  regulacje.  Stan  pandemii
spowodował  to,  że  przesunięto  termin  do końca  2020 r.  na  dostosowanie  się  do  nowych
przepisów. Przetarg był rozpisany tak, że do końca roku odbiór jest na starych zasadach, a od
nowego roku będzie po nowemu. Ta stawka, którą dziś uchwalimy będzie obowiązywała do
końca czerwca 2021 r. 
Radny Robert Bastrzyk zapytał jak będzie wyglądał odbiór odpadów komunalnych. Czy
zasady  będą  takie  same  jak  obecnie,  czy  w  różnych  terminach,  ponieważ  w  niektórych
miejscach jest to zróżnicowane. 
Wójt odpowiedział, że nie ustaliliśmy jeszcze harmonogramu z firmą. Będzie to przedmiotem
rozmów. Dziękuje za sugestie. 
Radny Marek Zabawa powiedział, że otrzymali dwie autopoprawki dot. projektu uchwały
w sprawie opłaty ryczałtowej. 
Przewodniczący odpowiedział, że przeczyta ten projekt uchwały autopoprawki na 200,00 zł
i  400,00  zł,  który  ustaliliśmy  na  wspólnym  posiedzeniu  komisji  stałych  Rady  Gminy
Przystajń.    
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał czy w tej umowie są ujęte kary umowne, jeżeli firma
chciałaby zmienić opłaty za odpady komunalne. 
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Wójt odpowiedział, że są zapisane kary umowne w wysokości 10 % kontraktu. Jest to ujęte
w projekcie umowy załączonym do specyfikacji. 
Radny Marek Zabawa  zapytał  czy  zmieni  się  płatność  dla  gospodarstw,  które  nie  mają
popiołu i odpadów biodegradowalnych. 
Wójt odpowiedział,  że  jest  to  forma  podatku,  który  trzeba  płacić.  Wszyscy  mieszkańcy
otrzymają worek na odpady biodegradowalne. Od stycznia 2021 r. jeżeli ktoś zadeklaruje, że
chce to otrzyma pojemnik na popiół. 
Radny Marek Zabawa uważa, że on posiada kompostownik, więc on powinien płacić mniej.
Wójt odpowiedział, że pochylimy się nad tym jeszcze. Będzie to obowiązywało od 1 stycznia
2021 r. 
Radny Marek Zabawa  zapytał  czy  mieszkańcy będą  mieli  z  tego jakieś  korzyści,  jeżeli
posiadają kompostownik.
Wójt odpowiedział, że on się z tym zgadza, że mieszkańcy powinni mieć jakieś korzyści. Na
chwilę obecną nie umie jednak odpowiedzieć na to pytanie. 
Radny Janusz Leśniak zapytał czy jest taka możliwość prawna, żeby uzyskać jakieś ulgi. 
Radca  Prawny  Adam  Biernacki odpowiedział,  że  w  przypadku  odpadów
biodegradowalnych  można  się  nad  tym  pochylić.  Dla  mieszkańców,  którzy  będą  mieli
możliwość kompostowania Rada Gminy Przystajń będzie mogła wprowadzić takie ulgi. Jest
na to podstawa prawna.    
Sekretarz dopowiedział,  że  do  tej  pory  popiół,  odpady  zmieszane  i  zielone  trafiały  do
jednego pojemnika. Teraz będzie rozdzielenie tego odpadu. 
Radna  Henryka  Kapuścik powiedziała,  że  urzędnicy  nie  potrafili  przygotować
odpowiednich projektów uchwał i dlatego od 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywał nowy
system.
Wójt odpowiedział, że zrobiliśmy to w ten sposób, żeby mieć tańszy system, który wg nas
dobrze funkcjonuje. Nie było to zrobione z opieszałości i z niewiedzy tylko z zamysłem. 
Dotarł Radny Jacek Pilarz. 

A d 6
Przewodniczący stwierdził, że w okresie międzysesyjnym odbyły się komisje, które kolejno
przedstawią sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

6.1. Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej przedstawił  Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Radny Janusz Leśniak.

6.2.  Sprawozdanie  ze  wspólnego  posiedzenia  komisji  stałych  Rady  Gminy  Przystajń
przedstawił  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  Radny  Remigiusz
Wręczycki.

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

A d 7
Zapytania mieszkańców.
Mieszkaniec  Gminy  Zdzisław  Zawierucha zapytał  kiedy  będzie  pomalowane  miejsce
parkingowe na rynku w Przystajni na niebiesko.
Wójt  odpowiedział,  że  miało  to  być  pomalowane  dzisiaj,  ale  pogoda  zepsuła  plany.
W najbliższym czasie będzie to pomalowane. 
Mieszkaniec Gminy Zdzisław Zawierucha powiedział, że on nigdy nie obciążał gminy jeśli
chodzi o odpady biodegradowalne, ponieważ ma kompostownik i cały czas tak będzie robił.
Podziękował tym Radnym, którzy głosowali za tym, żeby pomalować to miejsce parkingowe
na niebiesko. Zanegował tych Radnych, którzy byli temu przeciwni. 
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Radny Marcin Tomziński stwierdził, że on nie jest przeciwny osobom niepełnosprawnym.
On  uważa,  że  to  miejsce  parkingowe  na  rynku  w  Przystajni  jest  dobrze  oznakowane,
a pomalowanie go na niebiesko tylko je oszpeci. 

A d 8
Sprawozdanie  z  działalności  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  i  ocenę  zasobów
pomocy  społecznej  za  rok  2019  przedstawiła  Dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej  w  Przystajni  Aneta  Maj-Desperak.  Sprawozdanie  wraz  z  oceną  zasobów
pomocy społecznej stanowi załącznik do protokołu.
Radny Marek Zabawa zapytał co obejmuje zasiłek dla osoby pobierającej ten zasiłek. Ile %
środków dostajemy z budżetu państwa. Ile jest na 1 osobę pobierającą świadczenia. 
Dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Przystajni  Aneta  Maj-Desperak
odpowiedziała, że jeżeli  mamy osobę niepełnosprawną, bądź osobę, która ma świadczenie
mniejsze niż 701,00 zł to dajemy tej osobie zasiłek stały. Może być też zasiłek okresowy. Na
to środki daje Wojewoda. 93 % dostajemy z budżetu państwa, 7 % pochodzi z gminy. Nie
liczyła tego ile wynosiłaby taka pomoc dla 1 osoby pobierającej świadczenie. 
Radny Jacek Pilarz zapytał czy w tym roku GOPS będzie organizował wakacje dla dzieci.
Dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Przystajni  Aneta  Maj-Desperak
odpowiedziała, że tak, ale nie wie czy dostaną na to środki i czy rodzice wyrażą na to zgodę.
 
A d 9
Sprawozdanie z  działalności  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  za  rok  2019  przedstawiła
Dyrektor  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Przystajni  Renata  Małyska-Pilśniak.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Radny Marek Zabawa  powiedział, że jest pod wrażeniem tego co robi biblioteka, jest to
ogrom pracy, który jest w to włożony. 
Przewodniczący zapytał jak teraz biblioteka radzi sobie w tym czasie.
Dyrektor  GBP w Przystajni Renata Małyska-Pilśniak odpowiedziała, że w tej chwili są
otwarci.  Biblioteka  działa  w  pełnym zakresie.  Książki  wydaje  bibliotekarz.  Podczas  tego
czasu  kiedy  byli  zamknięci  wykonali  inwentaryzację.  Chciałaby  móc  elektronicznie
wypożyczać książki. Są to plany i może się uda to zrobić do końca roku. 
Radny Jacek Pilarz zapytał o książkę Pana Kanusa, czy jest ona dostępna w bibliotece.
Dyrektor GBP w Przystajni Renata Małyska-Pilśniak odpowiedziała, że będzie dostępna. 
Radny Jacek Pilarz powiedział, że dużo jest ofert dla dzieci, a co jest dla dorosłych. 
Dyrektor GBP w Przystajni Renata Małyska-Pilśniak odpowiedziała, że są organizowane
spotkania  dyskusyjnego  klubu  książki,  raz  w  miesiącu  starają  się  je  zrobić.  Były  też
organizowane warsztaty, spotkania autorskie.
Radny Marek Zabawa zapytał czy jest przewidziane przeniesienie biblioteki do tego obiektu
na ul. Częstochowskiej 2 w Przystajni. 
Wójt  odpowiedział, że tam ma być Centrum Usług Społecznościowych. Trwałość projektu
trwa 5 lat. W zamyśle później będzie biblioteka.   

Ad. 10
Przystąpiono     do     rozpatrzenia     projektu     uchwały  :  
10. 1. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca
2013  r.  w  sprawie  wyboru   metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. U. Wojew. Śl. z 2013 r., poz. 1087)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały  wraz  z  uzasadnieniem,  po czym zarządził
głosowanie.
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Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę  Nr XIX.140.2020 w sprawie zmiany uchwały
nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru
metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia
stawki tej opłaty (Dz. U. Wojew. Śl. z 2013 r., poz. 1087) większością głosów (8 Radnych
za, 7 Radnych wstrzymało się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali: Józef Chrzęstek, Jadwiga Górnik, Aleksandra Kierat, Zbigniew Kmieć, Janusz
Leśniak, Jacek Pilarz, Paweł Piśniak, Marcin Tomziński. 
Wstrzymali  się  od  głosu:  Robert  Bastrzyk,  Edward  Chamela,  Marian  Drynda,  Henryka
Kapuścik, Zbigniew Marczak, Remigiusz Wręczycki, Marek Zabawa. 

10. 2.  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 (Dz. U. Wojew. Śl. z 2015 r., poz. 3206)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały  autopoprawki,  ryczałtowa  stawka  za  odpady
komunalne  wynosiłaby  200,00  zł  za  odpady  segregowane  i  400,00  zł  za  odpady
niesegregowane na rok.
Wójt  powiedział,  że  ta  opłata  ryczałtowa wynosiła  100,00 zł  i  pokrywała koszty  obsługi
systemu i kłóci się to z zasadą, że teraz ta podwyżka wynosiłaby 100 %. Podniesienie tej
opłaty może spowodować rezygnacje tych osób z systemu. Przeoczyliśmy to, że ta kwota nie
może być wyższa niż maksymalna stawka dla letniskowców. 
Radca  Prawny  Adam Biernacki  powiedział,  że  w  art.  6j  ust.  3b  ustawy o  utrzymaniu
czystości i porządku w gminach wysokość tego dochodu rozporządzanego na 1 osobę nie
może być wyższa niż 10 %. Przeciętny dochód to 1 819,00 zł i od tego dochodu wychodzi ta
maksymalna opłata  ryczałtowa.  Maksymalny limit  wynosi 181,00 zł  i  ta  kwota 200,00 zł
mogłaby zostać zakwestionowana. 
Wójt stwierdził,  że  jeśli  mamy mierzyć wszystkich równą miarą to  on proponuje stawkę
160,00 zł i 320,00 zł, żeby ci mieszkańcy nie wycofali się z tego systemu. Organ nadzoru
uchyli nam najprawdopodobniej tę stawkę ryczałtową. 160,00 zł jest 60 % podwyżką w skali
roku.  W styczniu  możemy  zwiększyć  tę  opłatę.  Ona  obowiązuje  przez  rok.  Na  ten  rok
proponuje kwotę 160,00 zł i 320,00 zł. 
Radna Henryka Kapuścik powiedziała, że jest to forma podatku i letniskowcy nie powinni
się wycofać z tego systemu. Jeżeli jest taki sposób liczenia to ona proponuje zrobić te stawki
180,00 zł i 360,00 zł. 
Wójt powiedział, że będzie problem ze ściągalnością tej opłaty, boi się, że przesadzimy jak
damy stawkę 180,00 zł i 360,00 zł. 
Radny Marek Zabawa uważa, że te 360,00 zł też przekroczyłoby te 10 %. 
Radca  Prawny  Adam  Biernacki odpowiedział,  że  zasada  jest  taka,  że  odpady  należy
segregować. W przypadku gdy mieszkaniec nie realizuje tego obowiązku segregowania to
płaci wyższą opłatę – art. 6k ust. 3. Art. 6 k ust. 3 powoduje dwukrotność tej stawki. 
Radna  Henryka  Kapuścik złożyła  wniosek  -  ryczałtowa  stawka  za  odpady  komunalne
wynosiłaby 180,00 zł za odpady segregowane i 360,00 zł za odpady niesegregowane na rok. 
Przewodniczący powiedział, że poprawka Wójta wynosi 160,00 zł za odpady segregowane
i 320,00 zł za odpady niesegregowane na rok.  
Radca Prawny Adam Biernacki  powiedział,  że Pan Wójt przedłożył projekt uchwały na
150,00 zł za odpady segregowane i  300,00 zł za odpady niesegregowane na rok. Podczas
wspólnego posiedzenia  komisji  stałych Rady Gminy Przystajń  ustalono,  stawki 200,00 zł
i  400,00  zł.  Jest  to  jednak  niezgodne  w  przepisami,  więc  Wójt  zaproponował  160,00  zł
i 320,00 zł. Propozycja Radnej jest dalej idąca, więc to ona w pierwszej kolejności powinna
być przegłosowana. 
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Przewodniczący  zarządził  głosowanie  projektu  uchwały  ze  stawkami  zaproponowanymi
przez Radną Henrykę Kapuścik - 180,00 zł za odpady segregowane i 360,00 zł za odpady
niesegregowane na rok. 

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę  Nr XIX.141.2020 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 (Dz. U. Wojew. Śl. z 2015 r., poz. 3206) większością głosów (12 Radnych
za, 3 Radnych wstrzymało się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali: Robert Bastrzyk, Edward Chamela, Marian Drynda, Jadwiga Górnik, Henryka
Kapuścik,  Janusz  Leśniak,  Zbigniew Marczak, Jacek  Pilarz,  Paweł  Piśniak,  Marcin
Tomziński, Remigiusz Wręczycki, Marek Zabawa. 
Wstrzymali się od głosu: Józef Chrzęstek, Aleksandra Kierat, Zbigniew Kmieć. 

10. 3. w sprawie   zmiany Uchwały Nr XVIII.134.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 maja  
2020 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu budowy chodników
w drogach powiatowych

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę  Nr XIX.142.2020 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XVIII.134.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przejęcia od
Powiatu  Kłobuckiego  zadań  z  zakresu  budowy  chodników  w  drogach  powiatowych
jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

10. 4. w sprawie   zmian   w   budżecie   Gminy Przystajń na 2020 rok  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Skarbnik omówiła projekt uchwały. Zmiany te dotyczą odbytych przetargów.
Radna Henryka Kapuścik zapytała czy jest podpisana umowa o dofinansowanie tej drogi
w Ługach-Radłach.
Skarbnik odpowiedziała, że jeszcze nie jest podpisana. 
Wójt powiedział, że jest to plan finansowy. Na pewno nie podpiszemy umowy z wykonawcą
jeśli nie będzie podpisanej umowy z FOGR. 
Skarbnik powiedziała,  że  najprawdopodobniej  na  tę  drogę w Kuźnicy  Starej  dostaniemy
jeszcze w tym roku te środki, a realizacja tej drogi będzie w 2021 r.  
Radna Henryka  Kapuścik zapytała  dlaczego  na  remizę  w  Ługach-Radłach  jest  wyższa
kwota niż wynika to z przetargu.
Skarbnik odpowiedziała, że są tam wpisane wszystkie koszty, które zostały tam ujęte, mapy
i inne wydatki. 
Radny Marek Zabawa zapytał o transport. 
Skarbnik odpowiedziała, że jest tam zmniejszenie, ponieważ autobusy nie jeździły. 
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XIX.143.2020 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Przystajń na 2020 rok większością głosów (14 Radnych za, 1 Radny wstrzymał 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, Jacek Pilarz, Paweł Piśniak, Marcin Tomziński, Marek Zabawa. 
Wstrzymał się od głosu: Remigiusz Wręczycki.
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Ad 11
Pytania w sprawach bieżących.
Radny Edward Chamela powiedział, że miały być pomalowane place zabaw i do tej pory
nie zostały pomalowane. Przystajń dezynfekuje tylko to co w Przystajni, a na plac zabaw we
Wrzosach  nie  ma  farby.  Trzeba  zdezynfekować  wszystkie  place  zabaw.  Jednostki
w Górkach-Stanach i w Wilczej Górze mają opryskiwacze, ale nie mogą ich użyć, ponieważ
dezynfekuje tylko i wyłącznie jednostka OSP w Przystajni. 
Wójt odpowiedział, że dezynfekowaliśmy miejsca gdzie uważaliśmy, że chodzi więcej osób.
Place zabaw są zamknięte ze względu na pandemię. Poddaliśmy dezynfekcji Urząd Gminy
Przystajń,  Kościół  w  Przystajni  i  w  Ługach-Radłach,  Ośrodek  Zdrowia  w  Przystajni
i w Ługach-Radłach, GOKSiR w Przystajni. Place zabaw zostały zdiagnozowane. Część tych
placy zabaw jest już zrobiona, będzie to dokończone.  
Sekretarz powiedział,  że  część  pracowników była  oddelegowana  na  położenie  kostki  na
stacji uzdatniania wody. 
Radny Janusz Leśniak zapytał co z projektem oświetlenia i odnawialnych źródeł ciepła. 
Wójt odpowiedział,  że nie ma żadnej informacji w tym temacie dot. źródeł ciepła. Tamte
projekty są złożone i czekamy na ich rozstrzygnięcie. 
Radny Marek Zabawa uważa, że na Górkach-Stanach plac zabaw jest w opłakanym stanie.
Radny  Remigiusz  Wręczycki  powiedział,  że  chciałby  wiedzieć  jakie  gmina  ma  plany
odnośnie tego miejsca gdzie mieścił się oddział przedszkolny w Kostrzynie. Czy on nadal
będzie w zawieszeniu.
Wójt  zaproponował  zrobić  zebranie  sołeckie  na  ten  temat,  zaprosić  mieszkańców
i porozmawiać z nimi o tym co zrobić z tym obiektem.  
Radny Józef Chrzęstek zapytał na jakim etapie jest fotowoltaika. 
Wójt  odpowiedział, że 3 projekty są już zrobione. Toczymy spór merytoryczny z Urzędem
Marszałkowskim, ponieważ chcemy zamienić lokalizację fotowoltaiki z hali w Przystajni na
budynek  Urzędu  Gminy  Przystajń.  Na  starej  części  szkoły  zostałaby  zamontowana  ta
fotowoltaika. Wyłoniliśmy inspektorów nadzoru. Jesteśmy w trakcie prac. 
  
Ad 12
Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
Przewodniczący  powiedział,  że  na  najbliższej  sesji  Rady  Gminy  Przystajń  będziemy
procedować  raport  o  stanie  gminy  za  rok  2019,  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu,
udzielenie  wotum zaufania  i  absolutorium dla  Wójta  Gminy  Przystajń.  Do  Rady  Gminy
Przystajń  wpłynęło  pismo  z  Gminy  Krzepice  odnośnie  zawarcia  porozumienia  pomiędzy
Gminą Krzepice,  a  Gminą  Przystajń  w sprawie  warunków przyjęcia  ścieków sanitarnych
z Gminy Przystajń do systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Krzepice. Wpłynęły też pisma od
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Przystajni  odnośnie  zakupu  drabiny  pożarniczej
i przeznaczenia pomieszczenia gospodarczego. Zainteresowanych zaprasza do szczegółowego
zapoznania się z tymi pismami w biurze Rady Gminy Przystajń. 
 
Ad 13
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodniczący  dokonał  zamknięcia  XIX  sesji
VIII kadencji Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             Przewodniczący Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                     ….

                                                                                             mgr Zbigniew Kmieć
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