
Wyciąg z Protokołu 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

W skład Rady Gminy Przystajń wchodzi 15  Radnych,  w obradach XX  sesji VIII kadencji
dnia 20 lipca 2020 r. uczestniczyło 11 Radnych. Brak Radnego: Roberta Bastrzyka, Mariana
Dryndy, Zbigniewa Kmiecia i Remigiusza Wręczyckiego.

Ad 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.

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.

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

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.
...

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.  

A d 12
Przystąpiono     do     rozpatrzenia     projektu     uchwały  :  

12.1. w sprawie     powołania Skarbnika     Gminy Przystajń  

Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym 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.  

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

Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym 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, po czym 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, po czym 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.

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

Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym 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, po czym 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.
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