
Wyciąg z Protokołu Nr XXIV.2020 

 z XXIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń  
odbytej w dniu 29 grudnia 2020 r.  

w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni. 
 

W skład Rady Gminy Przystajń wchodzi 15 Radnych, w obradach XXIV sesji VIII kadencji 
dnia 29 grudnia  2020 r. uczestniczyło 14 Radnych. Nieobecny Radny Marian Drynda.  
 
Ad. 8 
Przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały: 
 

1. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie. 
 
Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIV.165.2020 w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń większością głosów                     
(11 Radnych za, 3 Radnych wstrzymało się od głosu) w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki. 
 
Za głosowali: Robert Bastrzyk, Józef Chrzęstek, Jadwiga Górnik, Aleksandra Kierat, 
Zbigniew Kmieć, Janusz Leśniak, Zbigniew Marczak, Jacek Pilarz, Paweł Piśniak, Marcin 
Tomziński, Marek Zabawa. 
Wstrzymali się od głosu: Edward Chamela, Henryka Kapuścik, Remigiusz Wręczycki. 
 
 

2. 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, po czym zarządził głosowanie. 
 
Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIV.166.2020 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 większością głosów (11 Radnych za, 3 Radnych 
wstrzymało się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
 
Za głosowali: Robert Bastrzyk, Józef Chrzęstek, Jadwiga Górnik, Aleksandra Kierat, 
Zbigniew Kmieć, Janusz Leśniak, Zbigniew Marczak, Jacek Pilarz, Paweł Piśniak, Marcin 
Tomziński, Marek Zabawa. 
Wstrzymali się od głosu: Edward Chamela, Henryka Kapuścik, Remigiusz Wręczycki. 

 
 

3. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie. 
 



Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIV.167.2020 w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jednogłośnie                   
(14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
 
 

4. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie. 
 
Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIV.168.2020 w sprawie zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne  w kompostowniku przydomowym jednogłośnie                   
(14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
 
 

5. w sprawie podjęcia przez Gminę Przystajń działalności w zakresie telekomunikacji 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie. 
 
Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIV.169.2020 w sprawie podjęcia przez 
Gminę Przystajń działalności w zakresie telekomunikacji większością głosów                            
(13 Radnych za, 1 Radny wstrzymał się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie 
ręki. 
 
Za głosowali: Robert Bastrzyk, Edward Chamela, Józef Chrzęstek, Jadwiga Górnik, Henryka 
Kapuścik, Aleksandra Kierat, Zbigniew Kmieć, Zbigniew Marczak, Jacek Pilarz, Paweł 
Piśniak, Marcin Tomziński, Remigiusz Wręczycki, Marek Zabawa.  
Wstrzymał się od głosu: Janusz Leśniak. 
 
 

6. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 54/2                                      
w m. Kuźnica Nowa 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie. 
 
Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIV.170.2020 w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 54/2 w m. Kuźnica Nowa jednogłośnie                   
(14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
 
 

7. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych na lata 2021 – 2023 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie. 
 
Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIV.171.2020 w sprawie uchwalenia 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata                         
2021 – 2023 jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 



8. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Przystajń na 2021 rok 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie. 
 
Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIV.172.2020 w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Przystajń na 2021 rok jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki. 
 
 

9. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie. 
 
Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIV.173.2020 w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok jednogłośnie                   
(14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
 
Wyszedł Radny Remigiusz Wręczycki. 
 
 

10. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania 
Gmin wchodzących w skład aglomeracji Panki przy realizacji zadania polegającego na 
wyznaczeniu aglomeracji Panki 
 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie. 
 
Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIV.174.2020 w sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład 
aglomeracji Panki przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji 
Panki jednogłośnie (13 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
 
Wrócił Radny Remigiusz Wręczycki. 
 
 

11. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały autopoprawki, po czym zarządził głosowanie. 
 
Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIV.175.2020 w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Przystajń na 2020 rok jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki. 
 
 

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

Przewodniczący odczytał projekt uchwały autopoprawki, po czym zarządził głosowanie. 
 
Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIV.176.2020 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028 jednogłośnie                 
(14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 



13. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2021 rok 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały autopoprawki, po czym zarządził głosowanie. 
 
Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIV.177.2020 w sprawie budżetu Gminy 
Przystajń na 2021 rok większością głosów (9 Radnych za, 5 Radnych wstrzymało się od 
głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
 
Za głosowali: Józef Chrzęstek, Jadwiga Górnik, Aleksandra Kierat, Zbigniew Kmieć, Janusz 
Leśniak, Zbigniew Marczak, Jacek Pilarz, Paweł Piśniak, Marcin Tomziński. 
Wstrzymali się od głosu: Robert Bastrzyk, Edward Chamela, Henryka Kapuścik, Remigiusz 
Wręczycki, Marek Zabawa.  

 
 

14. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały autopoprawki, po czym zarządził głosowanie. 
 
Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIV.178.2020 w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Przystajń większością głosów (9 Radnych za, 5 Radnych 
wstrzymało się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
 
Za głosowali: Józef Chrzęstek, Jadwiga Górnik, Aleksandra Kierat, Zbigniew Kmieć, Janusz 
Leśniak, Zbigniew Marczak, Jacek Pilarz, Paweł Piśniak, Marcin Tomziński. 
Wstrzymali się od głosu: Robert Bastrzyk, Edward Chamela, Henryka Kapuścik, Remigiusz 
Wręczycki, Marek Zabawa.  
 
                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy 

 
                                                                                        mgr Zbigniew Kmieć 
 


