
Wyciąg z Protokołu Nr XXV.2021
 z XXV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń 

odbytej w dniu 15 lutego 2021 r. 
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przystajń.

W skład Rady Gminy Przystajń wchodzi 15 Radnych, w obradach XXV sesji VIII kadencji
dnia 15 lutego 2021 r. uczestniczyło 15 Radnych.

Ad. 11
Przystąpiono     do     rozpatrzenia     projektu     uchwały  :  

11.1. w spr  awie   zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2021 rok  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXV.179.2021  w sprawie  zatwierdzenia
harmonogramu  pracy  Rady  Gminy  Przystajń  na  2021  rok jednogłośnie  (15  Radnych za)
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

11.2.  w sprawie    zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na  
2021 rok

Przewodniczący  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury  Radny  Jacek  Pilarz
odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXV.180.2021  w sprawie  zatwierdzenia
planu  pracy  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury  na  2021  rok jednogłośnie
(15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
 

11.3. w sprawie   zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2021 rok  

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia Radny  Remigiusz  Wręczycki
odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXV.181.2021  w sprawie  zatwierdzenia
planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2021 rok jednogłośnie (15 Radnych
za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

11.4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Janusz Leśniak odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXV.182.2021  w sprawie  zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu
jawnym przez podniesienie ręki  oraz  równoczesne  naciśnięcie  przycisku  na  konsoli
elektronicznego urządzenia do liczenia głosów.



11.5. w sprawie   zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2021 rok  

Przewodniczący  Komisji  skarg,  wniosków  i  petycji Radny  Robert  Bastrzyk  odczytał
projekt uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXV.183.2021  w sprawie  zatwierdzenia
planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2021 rok jednogłośnie (15 Radnych za)
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

11.6.  w sprawie    ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych  
Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń    uczestnicz  ą  cych   w działaniu ratowniczym lub  
szkoleniu po  ż  arniczym   organizowanym przez Pa  ń  stwow  ą     Straż     Po  ż  arn  ą     lub   Gmin  ę   Przystajń  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXV.184.2021  w sprawie  ustalenia
wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla  członków  Ochotniczych  Straży  Pożarnych
z  terenu  Gminy  Przystajń  uczestniczących w  działaniu  ratowniczym  lub  szkoleniu
pożarniczym organizowanym  przez  Państwową Straż Pożarną lub Gminę Przystajń
większością  głosów (13 Radnych za,  2  Radnych wstrzymało  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, Paweł Piśniak, Remigiusz Wręczycki, Marek Zabawa.
Wstrzymali się od głosu: Jacek Pilarz, Marcin Tomziński.

11.7.  w sprawie    sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXIV.177.2020  
Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r.  w sprawie budżetu Gminy Przystajń na
2021 rok

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXV.185.2021  w sprawie  sprostowania
oczywistej  omyłki  pisarskiej  w  Uchwale  Nr  XXIV.177.2020  Rady  Gminy  Przystajń
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2021 rok jednogłośnie
(15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

11.8.  w sprawie   przyj  ęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 20  21  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXV.186.2021  w sprawie  przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie  Gminy Przystajń w roku 2021 jednogłośnie  (15  Radnych za)  w głosowaniu
jawnym przez podniesienie ręki.



11.9.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  na  świadczenie  usług  w  zakresie
transportu  publicznego  na  linii  komunikacyjnej,  dla  której  organizatorem  jest  Gmina
Przystajń

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXV.187.2021 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie transportu publicznego na linii
komunikacyjnej,  dla  której  organizatorem  jest  Gmina  Przystajń jednogłośnie
(15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

11.10.  w spra  wie    zwolnienia i  zwrotu części  opłaty pobranej  od przedsiębiorców za korzystanie  
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Radny Marek Zabawa zgłosił, żeby ten projekt uchwały przenieść na komisję celem dalszej
analizy.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przeniesienia projektu uchwały w sprawie
zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na komisje.
(7  Radnych  za,  5  Radnych  przeciw,  3  Radnych  wstrzymało  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: Józef Chrzęstek, Jadwiga Górnik, Aleksandra Kierat, Zbigniew Kmieć,
Jacek Pilarz.
Wstrzymali się od głosu: Janusz Leśniak, Paweł Piśniak, Marcin Tomziński.

Projekt uchwały został przeniesiony na komisje celem dalszej analizy.

11.11. w sprawie zmian     w     budżecie     Gminy     Przystajń     na   2021   rok  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXV.188.2021 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Przystajń na 2021 rok jednogłośnie  (15  Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez
podniesienie ręki. 

11.12.  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej     Prognozy     Finansowej     Gminy     Przystajń     na     lata  
2021-2030

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXV.189.2021  w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2021-2030 jednogłośnie
(15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                        mgr Zbigniew Kmieć


