
Wyciąg z Protokołu Nr XXIII.2020 
 z XXIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń 

odbytej w dniu 16 listopada 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji w Przystajni

W skład Rady Gminy Przystajń wchodzi 15 Radnych, w obradach XXIII sesji VIII kadencji
dnia 16 listopada 2020  r.  uczestniczyło 12  Radnych. Nieobecni: Radna Aleksandra Kierat,
Radny Jacek Pilarz i Radny Remigiusz Wręczycki. 

Ad. 10
Przystąpio  no     do     rozpatrzenia     projektu     uchwały  :  

1. w sprawie obniżenia średniej  ceny skupu żyta przyjmowanej  jako podstawa obliczenia  
podatku rolnego na obszarze gminy Przystajń na rok 2021

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXIII.160.2020  w sprawie  obniżenia
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
obszarze  gminy  Przystajń  na  rok  2021 jednogłośnie  (12  Radnych za)  w głosowaniu
jawnym przez podniesienie ręki.  

2. w  sprawi  e    uchwalenia  Programu  współpracy  gminy  Przystajń  z  organizacjami  
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2021

Przewodniczący odczytał projekt uchwały autopoprawki, po czym zarządził głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXIII.161.2020  w sprawie  uchwalenia
Programu współpracy gminy Przystajń z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 jednogłośnie
(12 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

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

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXIII.162.2020  w sprawie  zmian
w  budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok  jednogłośnie  (12  Radnych za)  w głosowaniu
jawnym przez podniesienie ręki. 

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

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIII.163.2020  w sprawie zmiany
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2020-2028 jednogłośnie
(12 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.



5. w  sprawie  ustalenia  wysokości  stawek  za  zajęcie  pasa  drogowego  dróg  gminnych  
w  granicach  administracyjnych  Gminy  Przystajń  na  cele  niezwiązane  z  budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIII.164.2020  w sprawie ustalenia
wysokości  stawek  za  zajęcie  pasa  drogowego  dróg  gminnych  w  granicach
administracyjnych  Gminy  Przystajń  na  cele  niezwiązane  z  budową,  przebudową,
remontem,  utrzymaniem  i  ochroną  dróg jednogłośnie  (12  Radnych za)  w głosowaniu
jawnym przez podniesienie ręki.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                         mgr Zbigniew Kmieć


