
PROTOKÓŁ Nr XXVIII.2021

z XXVIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
25 czerwca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji

w Przystajni

Czas trwania sesji: 13.00 – 17.40

W sesji uczestniczyło 13 Radnych (lista obecności w załączeniu).
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Przystajń – Radny Zbigniew Kmieć.

Ponadto w sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy                                                                               - Henryk Mach
- Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy                                              - Agnieszka Zabawa
- Skarbnik Gminy                                                                         - Alina Piśniak
- Radca Prawny                                                                            - Adam Biernacki
- Sołtysi - według załączonej listy obecności

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 Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury.
6.2. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
6.3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6.4. Sprawozdanie Komisji skarg, wniosków i petycji.
6.5. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Przystajń.

7. Zapytania mieszkańców.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych za rok 2020.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.

10. Raport o stanie gminy za rok 2020:
10.1. debata nad raportem o stanie gminy za rok 2020,
10.2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przystajń wotum zaufania.

11. Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Przystajń za rok 2020:
11.1.  rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania
budżetu Gminy Przystajń za rok 2020,
11.2. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2020 rok.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy  z  wykonania
budżetu gminy za 2020 rok.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały:
13.1. w sprawie rozpatrzenia petycji,
13.2. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nienależytego wykonania swoich zadań
przez  dyrektorów:  Gminnego  Przedszkola  Publicznego  w  Przystajni  i  Szkoły
Podstawowej  im.  Marii  Konopnickiej  w  Przystajni  w  zakresie  braku  dostępu  do
elektronicznych skrzynek podawczych na platformie ePUAP,
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13.3. w sprawie określenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia
wzoru  deklaracji  o  dochodach  gospodarstwa  domowego  za  okres  3  miesięcy
kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy,
13.4.  w  sprawie  przekazania  projektu  regulaminu  dostarczania  wody  organowi
regulacyjnemu do zaopiniowania,
13.5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w  Kłobucku  za  pośrednictwem  Funduszu  Wsparcia  Państwowej  Straży  Pożarnej
w 2021 roku,
13.6. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok,
13.7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń.

14. Pytania w sprawach bieżących.
15. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
16. 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
13  Radnych.  Brak  Radnego  Roberta  Bastrzyka  i  Radnego  Mariana  Dryndy.  Odczytał
informację dot. nagrań sesji Rady Gminy Przystajń. Powitał przedstawicieli Polskich Sieci
Elektroenergetycznych. 

A d 3
Przewodniczący przedstawił  Radnym  propozycję  porządku  obrad.  Do  projektów  uchwał
w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok i zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Przystajń przygotowano autopoprawki. 
Skarbnik wyjaśniła  dlaczego  są  przygotowane  autopoprawki,  dot.  one:  Programu
„Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży
pożarnych”  dofinansowanego  z  WFOŚiGW  w  Katowicach,  zadania  inwestycyjnego
pod nazwą „Wymiana  bram garażowych w strażnicy  OSP w Przystajni  wraz  z  wymianą
kotła c.o.”. 
Radny  Marek  Zabawa poprosił,  żeby  najpierw  był  rozpatrywany  punkt  12,  a  dopiero
później punkt 10.2.
Radca Prawny Adam Biernacki  odpowiedział,  że  w pierwszej  kolejności  powinien  być
rozpatrywany raport  o  stanie  gminy i  podejmowana uchwała  w sprawie  wotum zaufania.
Wynika to bezpośrednio z ustawy. Uwzględnienie wniosku byłoby naruszeniem prawa. 
Radny Marek Zabawa powiedział,  że  prosi  o opinię  prawną w tym temacie.  Uważa, że
prawo tego nie reguluje. 
Przewodniczący poprosił o krótką opinię prawną w tej sprawie. 
Radca Prawny Adam Biernacki odpowiedział, że opinia na piśmie jest zbędna, ponieważ
sesja  jest  transmitowana.  Przeczytał  treść  ustawy  o  samorządzie  gminnym  dot.  raportu
o stanie gminy - zgodnie z art. 28aa ust. 9. („Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie
gminy  rada  gminy  przeprowadza  głosowanie  nad  udzieleniem  wójtowi  wotum  zaufania.
Uchwałę  o  udzieleniu  wójtowi  wotum  zaufania  rada  gminy  podejmuje  bezwzględną
większością  głosów  ustawowego  składu  rady  gminy.  Niepodjęcie  uchwały  o  udzieleniu
wójtowi wotum zaufania jest  równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi
wotum zaufania.”.

Przedstawiciele  Polskich  Sieci  Elektroenergetycznych przedstawili  prezentację  założeń
inwestycji  dot.  „Budowy  linii  400  KV  relacji  Trębaczew  –  nacięcie  linii  Joachimów
(Rokitnica)  –  Wielopole.  Po  wakacjach  będą  organizowane  spotkania  z  mieszkańcami
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(we wrześniu i październiku 2021 r.). Na terenie Gminy Przystajń jest zaplanowane 8,3 km
tych  sieci  elektroenergetycznych.  Wszyscy  mieszkańcy  na  których  polach  miałaby  być
zlokalizowana  ta  sieć  elektroenergetyczna  zostaną  zaproszeni  na  takie  spotkanie  listem
poleconym. Ta inwestycja musi powstać. Chcieliby to jednak zrobić przy udziale Radnych
i mieszkańców. Właściciel nieruchomości się nie zmienia. Będzie tylko proces przesyłu. Dla
linii Rokitnica – Trębaczew pas technologiczny wynosi 70 m (po 35 m w każdą stronę od osi
linii).
Radny Marcin Tomziński zapytał jakie wysokie będą te słupy. 
Przedstawiciel  Polskich  Sieci  Elektroenergetycznych  odpowiedział,  że  wysokość  tych
słupów wynosi 70 m. 
Radny Marek Zabawa zapytał z czego ta inwestycja będzie płacona.
Przedstawiciel  Polskich  Sieci  Elektroenergetycznych  odpowiedział,  że  ze  środków
Polskich Sieci Elektroenergetycznych. 
Radny  Marek  Zabawa zapytał  o  oddziaływanie  na  środowisko  tej  sieci
elektroenergetycznej. Czy mogą pojawić się przekłamania.
Przedstawiciel  Polskich  Sieci  Elektroenergetycznych  odpowiedział,  że  nie  będzie
przekłamań.  Zwiększyli  ten  obszar  robiąc  sobie  w  ten  sposób  bufor.  Będzie  służebność
przesyłu.  Właściciel  się  nie  zmieni.  Zrobili  optymalny  przebieg  tej  linii.  Jeżeli  byłyby
sprzeciwy to postarają się to zmienić. 
Przewodniczący  powiedział,  że nie  głosowali  porządku obrad ze względu na  § 17 ust.  2
Statutu  Gminy  Przystajń: „Radny,  Wójt  lub  Zastępca  mogą  zgłosić  wniosek  wraz
z uzasadnieniem o zmianę proponowanego porządku obrad. W tym przypadku Rada może
wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu.
Nie dotyczy to zmian wprowadzonych do porządku obrad przez Przewodniczącego Rady.”.

A d 4
Przewodniczący poinformował, że protokół był wyłożony w biurze Rady Gminy, można się
było z nim zapoznać. Dlatego poprosił o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji bez głośnego
czytania.
Protokół został przyjęty jednogłośnie (13 Radnych za).

A d 5
Wójt odczytał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym – stanowiące
załącznik do protokołu.
Wójt dopowiedział, że poprzednie pojemniki na odpady komunalne firma zostawia. Wzrostu
ceny  (opłaty  za  odpady  komunalne)  nie  będzie.  Waga  będzie  zamontowana  na  PSZOK.
Przystąpiliśmy  do  powiększenia  PSZOK  o  200  m³,  ponieważ  nie  mieścimy  się  z  tymi
odpadami. 
Radny  Marek  Zabawa  zapytał  o  modernizację  oświetlenia  ulicznego.  Czy  inne
miejscowości też będą miały tą wymianę. 
Wójt odpowiedział, że na tą wymianę otrzymaliśmy dofinansowanie. Nie wyklucza wymiany
większej liczby lamp. 
Radna Henryka Kapuścik powiedziała, że te zmiany są już w projekcie uchwały, a słyszy,
że jest już ogłoszone zapytanie ofertowe w tym temacie. 
Wójt odpowiedział,  że  nie  przekraczamy  limitu  wydatków.  Oferta  jest  niższa  niż
planowaliśmy i dlatego możemy sobie pozwolić na zakup tej wagi. Nie musimy tego robić.
Możemy z tego zrezygnować. Nie mając tego w budżecie nie podpisze na to umowy. 
Radny  Edward  Chamela  zapytał  o  wykonanie  studni  w  Przystajni.  Jaka  będzie  jej
głębokość.
Wójt odpowiedział, że jest to zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Założyliśmy 40 m³ –
60 m³ wydajności na 1 godzinę. Koncepcja była stworzona. Umowa jest podpisana. Można
przyjść do Urzędu Gminy Przystajń i się ze szczegółami zapoznać. 
Radny Edward Chamela zapytał o projekt uchwały dot. wsparcia PPSP w Kłobucku.
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Wójt odpowiedział, że Komendant PPSP w Kłobucku wystąpił jeszcze o 5 000,00 zł. Radni
wcześniej wyrazili na to zgodę.    

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  Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury
przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury Radny Jacek
Pilarz.

6.2. Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia przedstawił
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Radny Remigiusz Wręczycki.

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

6.4. Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  skarg,  wniosków  i  petycji  przedstawiła
Wiceprzewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji Radna Henryka Kapuścik.

6.5. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Przystajń przedstawił
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury Radny Jacek Pilarz.

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

A d 7
Przewodniczący zapytał czy mieszkańcy obecni na sali, mają jakieś zapytania.
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz powiedziała, że poprzedni weekend był
bardzo suchy. Komunikat nic nie przyniósł. Po apelu pobór wody dramatycznie wzrósł.  
Wójt  odpowiedział, że jest to trudny temat. Mimo iż zamontowaliśmy dodatkowy zbiornik
w Przystajni to i tak był problem. Mamy zrobioną koncepcję i będziemy w tym roku chcieli
zrobić projekt.  W przyszłym tygodniu wystąpimy z zapytaniem ofertowym na wykonanie
tego projektu. W przyszłym roku będziemy chcieli tę inwestycje wykonać. Oba zbiorniki się
opróżniły i  nie  było możliwości uzdatniania  wody i  dlatego musieliśmy wyłączyć na noc
wodę, żeby zbiorniki się ponownie napełniły.  
Radny  Remigiusz  Wręczycki powiedział,  że  największy  problem  braku  wody  jest
w południowej części gminy. Brak wody jest  głównie spowodowany tym, że mamy dużo
przyjezdnych osób. Te powiadomienia sms do tych osób nie dotrą, ponieważ oni mają stałe
miejsce zamieszkania w innych miejscach. 
Radny Marek Zabawa stwierdził, że jeśli nie będzie oszczędności wody to po prostu nie
będzie wody. 

A d 8
Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych  za  rok  2020 przedstawiła  Inspektor  Marta  Okaj.  Sprawozdanie  stanowi
załącznik do protokołu.
Brak uwag i zapytań.

A d 9
Sprawozdanie z  realizacji  Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii  za rok 2020
przedstawiła Inspektor Marta Okaj. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Brak uwag i zapytań.
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A d 10
Raport o stanie gminy za rok 2020:
10.1. debata nad raportem o stanie gminy za rok 2020

Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta Agnieszka Zabawa  przedstawiła raport o stanie gminy
za rok 2020. Całość raportu dostępna jest na stronie BIP - Urzędu Gminy Przystajń. 
Przewodniczący przedstawił stan prawny dot. raportu o stanie gminy. W debacie mogą brać
udział mieszkańcy, ale nie wpłynął taki wniosek, mimo iż stosowna informacja w tej sprawie
była zamieszczona na BIP Urzędu Gminy Przystajń, więc prosi Radnych o zabranie głosu.
Podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Przystajń temat raportu o stanie gminy
za rok 2020 był już szeroko omówiony. Większość inwestycji została wykonana przy udziale
środków zewnętrznych. Zapytał czy są jakieś uwagi i zapytania ze strony Radnych.
Brak uwag i zapytań. 
Radny Marek Zabawa złożył wniosek o zamknięcie debaty. 
Przewodniczący zamknął debatę. 

10.2. podjęcie uchwały w sprawie     udzielenia Wójtowi Gminy Przystajń wotum zaufania.  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XXVIII.203.2021 w sprawie  udzielenia
Wójtowi Gminy Przystajń wotum zaufania  jednogłośnie  (13 Radnych za) w głosowaniu
jawnym przez podniesienie ręki.  

Wójt podziękował za udzielenie wotum zaufania. Stwierdził, że jest to przejaw zaufania dla
wszystkich urzędników. 

A d 11
Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Przystajń za rok 2020:
11.1.  rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Przystajń za rok 2020

Przewodniczący  powiedział,  że  Radni  ze  sprawozdaniami  zapoznali  się  już  wcześniej.
Poprosił Skarbnika o przedstawienie skróconej informacji dot. wykonania budżetu Gminy za
2020 rok.  
Skarbnik  przedstawiła  skróconą  informację  dot.  wykonania  budżetu  Gminy  Przystajń  za
2020 rok. 
Brak uwag i zapytań.

Radny Marek Zabawa wyszedł. 

11.2. podjęcie uchwały   w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2020 rok.  

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXVIII.204.2021  w sprawie  rozpatrzenia
i  zatwierdzenia  sprawozdań  za  2020  rok jednogłośnie  (12  Radnych za)  w głosowaniu
jawnym przez podniesienie ręki.  

Wójt podziękował za podjęcie tej uchwały. 

Radny Marek Zabawa wrócił. 
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A d 12
Podjęcie uchwały w sprawie     udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu  
gminy za 2020 rok.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały,  powiedział  że  Radni  zapoznali  się
z  materiałami - ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  Gminy  Przystajń  za  2020  rok,
z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń, ze sprawozdaniem finansowym
Gminy  Przystajń  za  2020  rok,  Uchwałą  Nr  4200/VI/77/2021  VI  Składu  Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii
o  przedłożonym  przez  Wójta  Gminy  Przystajń  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  za
2020  rok  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia  komunalnego,  dot.  pozytywnej  opinii
o  przedłożonym  przez  Wójta  Gminy  Przystajń  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  za
2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, Uchwałą Nr 4200/VI/108/2021
z  dnia  14  czerwca  2021  r.  VI  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń
dot.  pozytywnej  opinii  o  wniosku Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy Przystajń  w sprawie
udzielenia  absolutorium dla  Wójta  Gminy Przystajń  za  2020 rok  i  stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przystajń z tytułu
wykonania budżetu za 2020 rok. Zapytał czy są jakieś uwagi i zapytania jeśli chodzi o ten
projekt uchwały. 
Brak uwag i zapytań.
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXVIII.205.2021  w  sprawie  udzielenia
absolutorium Wójtowi  Gminy z  wykonania  budżetu  gminy za  2020 rok jednogłośnie
(13 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

Wójt  podziękował  za podjęcie  uchwały absolutoryjnej,  ponieważ to  motywuje  do dalszej
pracy. 
Radny Marek Zabawa podziękował również Bogusławowi Leszczyńskiemu, który również
miał duży wkład w to co się działo w 2020 r. 

Ad. 13
P  rzystąpiono     do     rozpatrzenia     projektu     uchwały  :  

13.1. w sprawie   rozpatrzenia petycji  

Radna Henryka Kapuścik przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXVIII.206.2021  w sprawie  rozpatrzenia
petycji większością  głosów (10  Radnych za,  3  Radnych  wstrzymało  się  od  głosu)
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za  głosowali:  Edward  Chamela,  Józef  Chrzęstek,  Jadwiga  Górnik,  Henryka  Kapuścik,
Aleksandra Kierat,  Janusz Leśniak,  Zbigniew Marczak,  Paweł  Piśniak,  Marcin Tomziński,
Marek Zabawa. 
Wstrzymali się od głosu: Zbigniew Kmieć, Jacek Pilarz, Remigiusz Wręczycki. 

13.2.  w  sprawie    rozpatrzenia  skargi  dotyczącej  nienależytego  wykonania  swoich  zadań  przez  
dyrektorów:  Gminnego  Przedszkola  Publicznego  w  Przystajni  i  Szkoły  Podstawowej  im.  Marii
Konopnickiej w Przystajni  w zakresie braku dostępu do elektronicznych skrzynek podawczych na
platformie ePUAP

Radna Henryka Kapuścik przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
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Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXVIII.207.2021  w sprawie  rozpatrzenia
skargi  dotyczącej  nienależytego  wykonania  swoich  zadań  przez  dyrektorów:  Gminnego
Przedszkola  Publicznego  w  Przystajni  i  Szkoły  Podstawowej  im.  Marii  Konopnickiej
w Przystajni w zakresie braku dostępu do elektronicznych skrzynek podawczych na platformie
ePUAP (6 Radnych za, 7 Radnych wstrzymało się od głosu)  w głosowaniu jawnym przez
podniesienie ręki.
Za  głosowali:  Edward  Chamela,  Henryka  Kapuścik,  Zbigniew  Marczak, Paweł  Piśniak,
Remigiusz Wręczycki, Marek Zabawa.
Wstrzymali  się  od  głosu:  Józef  Chrzęstek,  Jadwiga  Górnik,  Aleksandra  Kierat,  Zbigniew
Kmieć, Janusz Leśniak, Jacek Pilarz, Marcin Tomziński. 

13.3.  w  sprawie  określenia  wniosku  o  przyznanie  dodatku  mieszkaniowego  i  określenia  wzoru
deklaracji  o  dochodach  gospodarstwa  domowego  za  okres  3  miesięcy  kalendarzowych
poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Radny Marek Zabawa zapytał jakiej wysokości jest ten dodatek.
Pracownik GOPS w Przystajni Anna Wróbel odpowiedziała, że zależne jest to od dochodu.
Radny Marek Zabawa zapytał jaki to jest dochód.
Pracownik  GOPS  w  Przystajni  Anna  Wróbel  odpowiedziała,  że  175  %  najniższej
emerytury  dla  osoby  samotnie  gospodarującej  (2  100,00  zł)  i  125  %  w  gospodarstwie
domowym (1 500,00 zł). Jednak nie tylko kryterium dochodowe jest brane pod uwagę. Na
chwilę obecną wypłacany jest tylko 1 taki dodatek.   
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXVIII.208.2021  w sprawie określenia
wniosku  o  przyznanie  dodatku  mieszkaniowego  i  określenia  wzoru  deklaracji
o  dochodach  gospodarstwa  domowego  za  okres  3  miesięcy  kalendarzowych
poprzedzających  dzień  złożenia  wniosku  o  dodatek  mieszkaniowy jednogłośnie
(13 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

13.4. w sprawie   przekazania projektu regulaminu dostarczania wody organowi regulacyjnemu  
do zaopiniowania

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Radna  Henryka  Kapuścik  zapytała  czemu  w  tym  projekcie  uchwały  jest  nazwa
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 
Radca Prawny Adam Biernacki wyjaśnił dlaczego jest taki zapis w tym projekcie uchwały.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest pojęciem ustawowym (prawnym).  
Przewodniczący stwierdził, że jemu takie wyjaśnienia wystarczą. 
Wójt powiedział, że na chwilę obecną mamy regulamin w obrocie prawnym. Teraz go jednak
zmieniamy, ponieważ zmieniło się prawo. 
Radny  Marek  Zabawa odpowiedział,  że  prawo  jest  prawem,  więc  się  nie  zmieniło,
znowelizowało się tylko. Czy od wody odprowadzamy VAT. 
Wójt odpowiedział, że gmina jest podatnikiem podatku VAT. 
Radca  Prawny  Adam  Biernacki powiedział,  że  zmienia  się  ustawa,  potocznie  zwana
nowelizacją.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
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Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXVIII.209.2021  w sprawie  przekazania
projektu regulaminu dostarczania wody organowi regulacyjnemu do zaopiniowania większością
głosów (11 Radnych za, 2 Radnych wstrzymało się od głosu)  w głosowaniu jawnym przez
podniesienie ręki.
Za  głosowali:  Józef  Chrzęstek,  Jadwiga  Górnik,  Henryka  Kapuścik,  Aleksandra  Kierat,
Zbigniew Kmieć, Janusz Leśniak,  Zbigniew Marczak, Jacek Pilarz, Paweł Piśniak, Marcin
Tomziński, Remigiusz Wręczycki. 
Wstrzymali się od głosu: Edward Chamela, Marek Zabawa.

Radny Edward Chamela zwolnił się. 

13.5.  w    sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  
w  Kłobucku  za  pośrednictwem  Funduszu  Wsparcia  Państwowej  Straży  Pożarnej
w 2021 roku

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Skarbnik dopowiedziała, że w projekcie uchwały jest wpisana oczywista omyłka pisarska.
Słownie powinno być wpisane pięć tysięcy złotych.
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXVIII.210.2021  w sprawie  udzielenia
pomocy  finansowej  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Kłobucku  za
pośrednictwem  Funduszu  Wsparcia  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  2021  roku
większością głosów (11 Radnych za, 1 Radny wstrzymał się od głosu) w głosowaniu jawnym
przez podniesienie ręki.
Za  głosowali:  Józef  Chrzęstek,  Jadwiga  Górnik,  Henryka  Kapuścik,  Aleksandra  Kierat,
Zbigniew Kmieć, Janusz Leśniak,  Zbigniew Marczak, Jacek Pilarz, Paweł Piśniak, Marcin
Tomziński, Remigiusz Wręczycki. 
Wstrzymał się od głosu: Marek Zabawa.

Radny Janusz Leśniak zwolnił się. 

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

Przewodniczący odczytał projekt uchwały autopoprawki.
Skarbnik omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXVIII.211.2021  w sprawie  zmian
w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok jednogłośnie  (11  Radnych za)  w głosowaniu
jawnym przez podniesienie ręki.  

13.7. w sprawie zmiany Wieloletniej     Prognozy     Finansowej     Gminy     Przystajń  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały autopoprawki.
Skarbnik omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXVIII.212.2021  w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń jednogłośnie  (11  Radnych za)
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
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Ad 14
Pytania w sprawach bieżących.
Radny  Marek  Zabawa  zapytał  kiedy  zostanie  udrożniony  przepływ  na  nowej  drodze
w Dąbrowie. Woda jak stała tak stoi i nikt z tym nic nie robi. Kiedy zostaną zamontowane
progi zwalniające i oznakowanie. Czy gmina się tym zajmie. 
Wójt odpowiedział,  że  oznakowanie  jest  już  kupione,  trzeba  je  tylko  zamontować.
W pozostałych kwestiach zorientuje się. Być może trzeba przebudować cały rów. 
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz pogratulowała  wotum  zaufania
i absolutorium Wójtowi i nowej Pani Sekretarz.
Mieszkaniec Gminy Zdzisław Zawierucha  powiedział,  że na telefon przyszła informacja
o podawaniu stanu licznika. Podał stan licznika i 3 tygodnie nie dostał faktury. Po upomnieniu
się o fakturę został wystawiony duplikat, za który musiał zapłacić odsetki. 
Wójt  odpowiedział,  że  abonament  płacimy  za  gotowość  świadczenia  usług.  Mieliśmy
problemy ze względu na pandemię. Inkasent chodzi 2 razy do roku i spisuje stan liczników.
Radna Henryka Kapuścik zapytała  jak to  jest  z  tym oddziałem przedszkola w Kuźnicy
Starej. Nie ma co czekać z tą decyzją. Czy może się doczekać jakiejś konkretnej decyzji. 
Wójt  odpowiedział,  że  na wspólnym posiedzeniu komisji  rozmawialiśmy w tym temacie.
Dyrektorzy również o tym decydują. Ta decyzja jest związana z ilością chętnych dzieci. To
nie jest jednoosobowa decyzja. Czy Radna rozmawiała z Dyrektorem GPP w Przystajni. Na tą
decyzję jest jeszcze czas. Nie jest to jeszcze definitywnie rozstrzygnięte.  
Radna Henryka  Kapuścik  odpowiedziała,  że  u  Pani  Dyrektor  nie  była,  ale  jeżeli  Pani
Dyrektor się zgodzi to czy Wójt to zaakceptuje. 
Wójt odpowiedział, że będzie rozmawiał z Panią Dyrektor na ten temat. Sprawa jest otwarta. 

Ad 15
Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
Sołtys  Sołectwa  Przystajń  Dariusz  Kulej  powiedział,  że  na  dzień  dzisiejszy  rów  na
ul. Widawa w Przystajni jest już wykopany. 4 maja 2021 r. w miejscowości Bagna została
zainstalowana stacja, która pokazuje ilość opadów i inne meteorologiczne dane. Stację będzie
obsługiwała Pani Marta Ćwięk i Pani Bożena Leszczyńska.

Ad 16
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodniczący  dokonał  zamknięcia  XXVIII  sesji
VIII kadencji Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             Przewodniczący Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                       
                                                                                             mgr Zbigniew Kmieć
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