
PROTOKÓŁ Nr XV.2020

z XV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
27 stycznia 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 14.15 – 17.58

W sesji uczestniczyło 15 Radnych (lista obecności w załączeniu).
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Przystajń – Radny Zbigniew Kmieć.

Ponadto w sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy                                                                               - Henryk Mach
- Sekretarz Gminy                                                                        - Bogusław Leszczyński
- Skarbnik Gminy                                                                         - Ewa Kotarska
- 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.
7. Zapytania mieszkańców.  
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2020 rok,
2) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2020 rok,
3) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2020 rok,
4) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,
5) zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2020 rok,
6)  określenia  średniej  ceny  jednostki  paliwa  w  Gminie  Przystajń  w  roku  szkolnym
2019/2020,
7) zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń,
8) zmiany uchwały nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r.
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,
9)  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2020,
10)  zmiany uchwały Nr XXXII/35/09 Rady Gminy Przystajń z  dnia 26 maja 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
11) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,
12) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego,
13) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego,
14) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok,
15) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028.

9. Pytania w sprawach bieżących.
10.Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
11.Zamknięcie sesji.
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A d 1
Otwarcia sesji dokonał  Przewodniczący Rady Gminy Przystajń, Radny Zbigniew Kmieć.
Powitał wszystkich obecnych na sali. (14:15)

A d 2
Przewodniczący  Rady  Gminy stwierdził  prawomocność  obrad  –  na  sali  obecnych  było
14 Radnych. Brak Radnego Jacka Pilarza. (14:15)

A d 3
Przewodniczący przeprosił za opóźnienie w rozpoczęciu sesji, które nastąpiło ze względów
technicznych  urządzeń  głosujących.  Przedstawił  Radnym  propozycję  porządku  obrad.
Poinformował, że zostały przygotowane 3 autopoprawki dot.: przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy
Przystajń  w roku  2020;  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na  2020  rok;  Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2020-2028.  Porządek  obrad  ustalono  bez
zmian. (14:16)

A d 4
Przewodniczący poinformował, że protokół był wyłożony w biurze Rady Gminy, można było
się z nim zapoznać. Dlatego poprosił o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji bez głośnego
czytania. (14:20)

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. (14:21)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Janusz Leśniak, Edward Chamela, Zbigniew Kmieć, Marian Drynda, Marek Zabawa, Paweł
Piśniak,  Robert  Bastrzyk,  Zbigniew  Marczak,  Marcin  Tomziński,  Remigiusz  Wręczycki,
Henryka Kapuścik, Jadwiga Górnik, Józef Chrzęstek, Aleksandra Kierat
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jacek Pilarz
Protokół został przyjęty jednogłośnie (14 Radnych za).

A d 5
Wójt odczytał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym – stanowiące
załącznik do protokołu. (14:21)

Nastąpiła zmiana kworum. (14:27) Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15.
Do sesji dołączył Radny Jacek Pilarz.

Wójt dopowiedział,  że  otrzymaliśmy informacje  o  tym,  iż  dostaliśmy dofinansowanie  do
przebudowy drogi gminnej w Dąbrowie Dolnej – na cały odcinek.

A d 6
Przewodniczący stwierdził, że w okresie międzysesyjnym odbyły się komisje, które kolejno
przedstawią sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
(14:37)

Sprawozdanie  ze  wspólnego  posiedzenia  komisji  stałych  Rady  Gminy  Przystajń
przedstawił  Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury Radny Jacek
Pilarz. (14:37)
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Brak  uwag  i  zapytań  do  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rady  Gminy  w  okresie
międzysesyjnym.

Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej przedstawił  Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Radny Janusz Leśniak. (14:42)

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

Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  skarg,  wniosków  i  petycji  przedstawił
Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Radny Robert Bastrzyk. (14:46)

Radny  Remigiusz  Wręczycki zapytał  co  z  tym  pismem,  które  otrzymała  Rada  Gminy
Przystajń czytanym na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Przystajń. 
Przewodniczący odpowiedział,  że  w  związku  z  tym  pismem  wystąpiliśmy  do  osoby
składającej je o dodatkowe wyjaśnienia do przedłożonego pisma, żebyśmy wiedzieli jak je
zakwalifikować. Odczytał odpowiedź otrzymaną w dniu dzisiejszym. 
Radny Marek Zabawa uważa,  że  to  pismo powinno być  skierowane  do Komisji  skarg,
wniosków i petycji. 
Przewodniczący odpowiedział, że po przeanalizowaniu tej otrzymanej odpowiedzi przedłoży
tę sprawę do właściwego organu, bądź komisji Rady Gminy Przystajń. 

A d 7
Przewodniczący zapytał czy mieszkańcy obecni na sali, mają jakieś zapytania. (14:57)
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz zapytała  jak  się  nazywa  ta  nowo
powstała komisja i ile ona miała pracy.
Radny  Robert  Bastrzyk odpowiedział,  że  jest  to  Komisja  skarg,  wniosków  i  petycji.
W poprzednim roku wpłynęła jedna skarga, która została na trwającym posiedzeniu Komisji
skarg, wniosków i petycji wycofana przez skarżącego. 
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz  zapytała  o dostęp do wody i  o drogę
w Dąbrowie.
Wójt  odpowiedział,  że  stacja  uzdatniania  wody w Przystajni  będzie  dostarczała  wodę na
Dąbrowę. Na drogę w Dąbrowie otrzymaliśmy dofinansowanie. 

Ad. 8
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie: (15:09)

1) zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2020 rok   (15:09)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Głosowanie  w  sprawie  zatwierdzenia  harmonogramu  pracy  Rady  Gminy  Przystajń  na
2020 rok (15:35)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Janusz Leśniak, Marian Drynda, Marek Zabawa, Józef Chrzęstek, Edward Chamela, Zbigniew
Marczak, Aleksandra Kierat, Robert Bastrzyk, Remigiusz Wręczycki, Paweł Piśniak, Henryka
Kapuścik, Marcin Tomziński, Jadwiga Górnik, Zbigniew Kmieć, Jacek Pilarz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
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Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XV.102.2020  w sprawie  zatwierdzenia
harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2020 rok jednogłośnie (15 Radnych za)
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie przycisku na
konsoli elektronicznego urządzenia do liczenia głosów.  

2) zatwierdzenia  planu  pracy  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury  na  2020  rok  
(15:35)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
na 2020 rok (15:37)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Marek  Zabawa,  Edward  Chamela,  Janusz  Leśniak,  Zbigniew  Marczak,  Robert  Bastrzyk,
Paweł  Piśniak,  Marian  Drynda,  Marcin  Tomziński,  Jadwiga  Górnik,  Józef  Chrzęstek,
Aleksandra Kierat, Zbigniew Kmieć, Remigiusz Wręczycki, Henryka Kapuścik, Jacek Pilarz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XV.103.2020 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury  na  2020  rok jednogłośnie
(15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie
przycisku na konsoli elektronicznego urządzenia do liczenia głosów.  

3) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2020 rok   (15:37)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Oświaty,  Kultury i  Zdrowia na
2020 rok (15:38)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Janusz Leśniak, Edward Chamela, Marek Zabawa, Zbigniew Marczak, Robert Bastrzyk, Józef
Chrzęstek,  Aleksandra  Kierat,  Zbigniew  Kmieć,  Jadwiga  Górnik,  Remigiusz  Wręczycki,
Marian Drynda, Henryka Kapuścik, Paweł Piśniak, Marcin Tomziński, Jacek Pilarz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XV.104.2020 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji  Oświaty,  Kultury i Zdrowia na 2020 rok jednogłośnie  (15 Radnych za)
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie przycisku na
konsoli elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. 

4) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok   (15:38)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.
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Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok (15:40)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Marek Zabawa,  Edward Chamela,  Zbigniew Marczak,  Jadwiga  Górnik,  Zbigniew Kmieć,
Marian Drynda, Aleksandra Kierat, Robert Bastrzyk, Józef Chrzęstek, Remigiusz Wręczycki,
Paweł Piśniak, Henryka Kapuścik, Marcin Tomziński, Janusz Leśniak, Jacek Pilarz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XV.105.2020 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy  Komisji  Rewizyjnej  na  2020  rok jednogłośnie  (15 Radnych  za)  w  głosowaniu
jawnym  przez  podniesienie  ręki  oraz  równoczesne  naciśnięcie  przycisku  na  konsoli
elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. 

5) zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2020 rok   (15:40)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Radny Robert Bastrzyk jako Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji przedstawił
plan pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2020 rok.
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  Komisji  skarg,  wniosków  i  petycji  na
2020 rok (15:42)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Marek Zabawa,  Zbigniew Marczak,  Edward Chamela,  Aleksandra Kierat,  Marian Drynda,
Jadwiga  Górnik,  Zbigniew  Kmieć,  Józef  Chrzęstek,  Marcin  Tomziński,  Paweł  Piśniak,
Remigiusz Wręczycki, Robert Bastrzyk, Henryka Kapuścik, Janusz Leśniak, Jacek Pilarz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XV.106.2020 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy  Komisji  skarg,  wniosków  i  petycji  na  2020  rok jednogłośnie  (15 Radnych  za)
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie przycisku na
konsoli elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. 

6) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2019/2020  
(15:43)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Głosowanie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przystajń w roku
szkolnym 2019/2020 (15:46)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Marek Zabawa, Zbigniew Marczak, Robert Bastrzyk, Marian Drynda, Remigiusz Wręczycki,
Jadwiga Górnik, Aleksandra Kierat, Henryka Kapuścik, Marcin Tomziński, Józef Chrzęstek,
Paweł Piśniak, Zbigniew Kmieć, Jacek Pilarz, Janusz Leśniak, Edward Chamela
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
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Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XV.107.2020 w sprawie określenia średniej
ceny  jednostki  paliwa  w Gminie  Przystajń  w roku  szkolnym 2019/2020 jednogłośnie
(15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie
przycisku na konsoli elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. 

7) zmiany uchwały nr  XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń  z  dnia  27 czerwca 2016 r.  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń (15:47)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Radny Edward Chamela powiedział, że on chciałby płacić za swoje śmieci, a nie kogoś.
Dlaczego mamy płacić za kogoś. 
Wójt  odpowiedział, że nie ma takiej możliwości prawnej, żebyśmy rozdzielali te płatności.
Taki system jest przyjęty i nie ma co do tego wracać. Tłumaczył to już wcześniej. Ta uchwała
będzie obowiązywała od 1 lipca 2020 r. Do 30 czerwca 2020 r. będzie obowiązywała ta stara
uchwała.
Radny Marian Drynda  uważa, że częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych w okresie
kwiecień – październik raz na dwa tygodnie to zbyt często.    
Sekretarz odpowiedział, że ten zapis wynika z ustawy. 
Radny Janusz Leśniak zapytał czy coś się zmieniło w ustawie, bo jeżeli nic to nie ma sensu
dyskutować w tym temacie. 
Sekretarz odpowiedział, że jest to podatek i trzeba go płacić. 
Przewodniczący powiedział, że do tego projektu uchwały jest pozytywna opinia sanitarna
z  Państwowego  Powiatowego  Inspektoratu  Sanitarnego  w  Kłobucku.  Następnie zarządził
głosowanie.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z  dnia
27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Przystajń (16:17)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Marek  Zabawa,  Zbigniew  Marczak,  Robert  Bastrzyk,  Janusz  Leśniak,  Józef  Chrzęstek,
Marian Drynda, Jadwiga Górnik, Remigiusz Wręczycki, Aleksandra Kierat, Edward Chamela,
Zbigniew Kmieć, Henryka Kapuścik, Paweł Piśniak, Marcin Tomziński, Jacek Pilarz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę  Nr XV.108.2020 w sprawie  zmiany uchwały
nr  XVIII.174.2016  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  27  czerwca  2016  r.  w  sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń jednogłośnie
(15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie
przycisku na konsoli elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. 

8) zmiany  uchwały  nr  XVIII.175.2016  Rady  Gminy  Przystajń  z     dnia  27     czerwca  2016     r.  
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 (16:17)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Powiedział, że do tego projektu uchwały też jest
pozytywna  opinia  sanitarna  z  Państwowego  Powiatowego  Inspektoratu  Sanitarnego
w Kłobucku. Następnie zarządził głosowanie.
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Głosowanie  w sprawie  zmiany uchwały nr  XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia
27 czerwca 2016 r. 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 (16:25)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Marek Zabawa, Janusz Leśniak, Robert Bastrzyk, Zbigniew Marczak, Marian Drynda, Józef
Chrzęstek,  Edward  Chamela,  Jadwiga  Górnik,  Zbigniew  Kmieć,  Aleksandra  Kierat,
Remigiusz Wręczycki, Henryka Kapuścik, Paweł Piśniak, Marcin Tomziński, Jacek Pilarz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę  Nr XV.109.2020 w sprawie  zmiany uchwały
nr  XVIII.175.2016  Rady  Gminy  Przystajń  z dnia  27 czerwca  2016 r.  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 jednogłośnie
(15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie
przycisku na konsoli elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. 

Wójt  podziękował  Radcy  Prawnemu  za  to,  że  pomógł  przeprowadzić  dobre  negocjacje
z firmą odbierającą odpady komunalne. 

9) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  
zwierząt na terenie Gminy Przystajń w     roku 2020   (16:26)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały autopoprawki.
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał o czipowanie psów. Czy jest jakiś plan ile gospodarstw
może być objętych tym czipowaniem. 
Wójt odpowiedział,  że  jako jedna  z  nielicznych gmin chcemy czipować psy,  ale  nie  ma
zainteresowania. Próbujemy to wprowadzić, ale mieszkańcy nie są tym zainteresowani.
Przewodniczący powiedział,  że  trzeba  mieć  nadzieję,  że  ustawodawca  obligatoryjnie
przewidzi to czipowanie. Zarządził głosowanie.

Głosowanie  w  sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2020 (16:36)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Marek Zabawa, Robert Bastrzyk, Marian Drynda, Zbigniew Marczak, Remigiusz Wręczycki,
Edward Chamela, Henryka Kapuścik, Jadwiga Górnik, Józef Chrzęstek, Aleksandra Kierat,
Paweł Piśniak, Zbigniew Kmieć, Marcin Tomziński, Jacek Pilarz, Janusz Leśniak
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XV.110.2020 w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Przystajń w roku 2020 jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez
podniesienie  ręki  oraz  równoczesne  naciśnięcie  przycisku  na  konsoli  elektronicznego
urządzenia do liczenia głosów. 
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10) zmiany uchwały Nr XXXII/35/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie  
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (16:36)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Sekretarz powiedział,  że  praktycznie  ta  uchwała  u  nas  jest  martwa,  więc  tej  opłaty  nie
będziemy pobierać. Ustawodawca narzucił zmiany tych uchwał.  
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXII/35/09  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia
26 maja  2009 r.  w sprawie  ustalenia  wysokości  stawek opłat  za  zajęcie  pasa drogowego
(16:42)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Marek  Zabawa,  Edward  Chamela,  Robert  Bastrzyk,  Marian  Drynda,  Aleksandra  Kierat,
Zbigniew  Marczak,  Józef  Chrzęstek,  Jadwiga  Górnik,  Zbigniew  Kmieć,  Paweł  Piśniak,
Marcin Tomziński, Remigiusz Wręczycki, Henryka Kapuścik, Jacek Pilarz, Janusz Leśniak
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę  Nr XV.111.2020 w sprawie  zmiany uchwały
Nr XXXII/35/09 Rady Gminy Przystajń z  dnia 26 maja 2009 r.  w sprawie ustalenia
wysokości  stawek  opłat  za  zajęcie  pasa  drogowego jednogłośnie  (15 Radnych  za)
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie przycisku na
konsoli elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. 

11) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok (16:59)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody
Śląskiego nr NPII.4131.1.28.2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. dot. stwierdzenia nieważności
uchwały  Nr  XIV.96.2019  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  16  grudnia  2019  r.  w  sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Radca Prawny Adam Biernacki powiedział, że poruszona została kwestia dożywania dzieci,
wyraźnie należy wskazać, że podmiotem odpowiedzialnym za realizację jest Urząd Gminy
Przystajń przy współpracy z innymi jednostkami. 
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na
2020 rok (17:03)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Janusz  Leśniak,  Marek  Zabawa,  Robert  Bastrzyk,  Zbigniew  Marczak,  Marian  Drynda,
Remigiusz  Wręczycki,  Józef  Chrzęstek,  Jadwiga  Górnik,  Henryka  Kapuścik,  Aleksandra
Kierat, Paweł Piśniak, Marcin Tomziński, Zbigniew Kmieć, Edward Chamela, Jacek Pilarz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XV.112.2020  w sprawie uchwalenia
Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2020  rok jednogłośnie
(15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie
przycisku na konsoli elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. 
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12) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego   (17:04)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego (17:05)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Marek  Zabawa,  Janusz  Leśniak,  Zbigniew  Marczak,  Marian  Drynda,  Robert  Bastrzyk,
Remigiusz Wręczycki, Edward Chamela, Aleksandra Kierat, Paweł Piśniak, Józef Chrzęstek,
Jadwiga Górnik, Zbigniew Kmieć, Marcin Tomziński, Henryka Kapuścik, Jacek Pilarz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XV.113.2020 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Oleskiego jednogłośnie  (15 Radnych za)  w głosowaniu jawnym
przez podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie przycisku na konsoli elektronicznego
urządzenia do liczenia głosów. 

13) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego   (17:06)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego (17:07)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Marek Zabawa, Janusz Leśniak, Zbigniew Marczak, Jacek Pilarz, Zbigniew Kmieć, Edward
Chamela, Marian Drynda, Józef Chrzęstek, Aleksandra Kierat, Remigiusz Wręczycki, Paweł
Piśniak, Henryka Kapuścik, Jadwiga Górnik, Robert Bastrzyk, Marcin Tomziński
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XV.114.2020 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Kłobuckiego jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym
przez podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie przycisku na konsoli elektronicznego
urządzenia do liczenia głosów. 

14) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok   (17:07)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały autopoprawki.
Skarbnik  omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką. Wytłumaczyła, iż autopoprawka
dot. drogi w Dąbrowie.
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok (17:15)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Marek Zabawa, Robert Bastrzyk, Remigiusz Wręczycki, Zbigniew Marczak, Jadwiga Górnik,
Aleksandra Kierat, Henryka Kapuścik, Marian Drynda, Edward Chamela, Zbigniew Kmieć,
Paweł Piśniak, Józef Chrzęstek, Jacek Pilarz, Marcin Tomziński, Janusz Leśniak
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

9



Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę  Nr XV.115.2020 w sprawie  zmian w budżecie
Gminy Przystajń na 2020 rok jednogłośnie  (15 Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez
podniesienie  ręki  oraz  równoczesne  naciśnięcie  przycisku  na  konsoli  elektronicznego
urządzenia do liczenia głosów. 

15) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028   (17:16)

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

Głosowanie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028
(17:19)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Janusz  Leśniak,  Robert  Bastrzyk,  Marek  Zabawa,  Zbigniew  Marczak,  Jadwiga  Górnik,
Marian Drynda, Edward Chamela, Remigiusz Wręczycki, Paweł Piśniak, Aleksandra Kierat,
Józef Chrzęstek, Henryka Kapuścik, Zbigniew Kmieć, Marcin Tomziński, Jacek Pilarz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XV.116.2020  w  sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028 jednogłośnie  (15 Radnych za)
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie przycisku na
konsoli elektronicznego urządzenia do liczenia głosów.

Ad 9
Pytania w sprawach bieżących. (17:19)
Radny Edward Chamela zapytał o temat dowozu uczniów do szkoły, ponieważ od środy nie
ma dowozu uczniów do szkół w Kłobucku. 
Przewodniczący stwierdził, że słyszał, iż od jutra brak jest obowiązku dostarczania uczniów
do szkoły. 
Wójt odpowiedział, że nic nie wie na ten temat. Jest zaskoczony tym co mówi Radny. 
Przewodniczący  powiedział,  że  telefonowaliśmy  do  Pani  Dyrektor  ZOZ  w  Kłobucku
odnośnie aparatów USG.
Wójt powiedział,  że  ZOZ kupił  te aparaty USG z dofinansowania unijnego w wysokości
85 %. Ten sprzęt służy jako narzędzie w ramach pogłębiania swojej diagnozy. Raz w miesiącu
może przyjechać lekarz radiolog. 
Radny Marek Zabawa powiedział, że jak Pani Doktor w Ługach-Radłach była chora to był
problem z jej zastępstwem. Lekarz powołał się na klauzulę i nie wypisał mu recepty. 
Przewodniczący powiedział,  że  będziemy  próbowali  zaprosić  Panią  Dyrektor  ZOZ
w Kłobucku.
Wójt dopowiedział, że nie możemy Dyrektorowi narzucać administrowania. 
Radny  Józef  Chrzęstek zapytał  czy  jest  coś  nowego  odnośnie  dofinansowania  do  hali
w Borze Zajacińskim. 
Wójt odpowiedział, że nic się nie zmieniło. W budżecie mamy 1 milion złotych zaplanowany
z dofinansowania. Czekamy na możliwość pozyskania dofinansowania. 
Radny Remigiusz Wręczycki stwierdził, że otrzymał pismo z Protonetu odnośnie podwyżki
za internet o 20 zł. Jest to 50 % wzrost stawki. Protonet jest głównym dostawcą internetu. Do
29 lutego 2020 r. trzeba się zdecydować czy będzie chciało się mieć dalej ten internet. Jest to
nowa  umowa,  a  rutery  są  stare.  Nie  ma  zapewnienia  nowego  rutera.  Mieszkańcy  są
postawieni pod ścianą. Czy Urząd Gminy mógłby się skontaktować z firmą. 
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Wójt  poprosił  o  jedną  z  takich  umów,  które  Radni  otrzymali.  Zapozna  się  z  nią  Radca
Prawny. Jesteśmy umówieni z firmą Protonet i możemy wykorzystać to spotkanie. 
Radna Henryka kapuścik stwierdziła, że ona przywiezie starą i nową umowę. 
Radny Marek Zabawa  powiedział, że on korzysta z Plusa i internet LTE świetnie działa.
Może się okazać, że zmienienie operatora wymusi na firmie Protonet większą elastyczność.
Radny Janusz Leśniak zaproponował przedstawić na wspólnym posiedzenie komisji projekt
przebudowy drogi gminnej w Dąbrowie. 
Wójt odpowiedział, że od 2 lat ten projekt jest już zrobiony. On nie widzi jednak problemu,
żeby Rada Gminy zapoznała się z tym projektem.     
 
Ad 10
Informacje, wolne wnioski i oświadczenia. (17:47)
Przewodniczący  przeczytał  pismo  dot.  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na
poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Wójt powiedział, że przez 2 lata nie dopłacaliśmy do tego, ponieważ były nadgodziny. Teraz
w związku z odbytym strajkiem mamy dopłatę. 
Przewodniczący odczytał  pismo  od  Pana  Roberta  Kubickiego  dot.  podziękowania  za
przystanek w Antonowie. 
Wójt  powiedział,  że  odbyło  się  spotkanie  z  Gminą  Krzepice  odnośnie  kanalizacji  na
Kostrzynie.  Mamy  kosztorys  w  postaci  jednorazowej  opłaty  w  ramach  rekompensaty  za
wykonane inwestycje.  Krzepice oczekują chociażby 50 % wpłaty w tym roku. Do jesieni
musielibyśmy tę kwotę zapłacić. Jest też problem dachu na Szkole Podstawowej w Przystajni.
Trzeba byłoby nałożyć nowe pokrycie dachu. Na przedszkolu proponuje zostawić tę kwotę
w ramach remontu łazienek. Ze Szkoły Podstawowej z Przystajni zdjęlibyśmy kwotę dot.
klimatyzacji i renowacji bieżni. Zdejmiemy też kwotę z remontu przydomowej oczyszczalni
ścieków  w  Publicznej  Szkole  Podstawowej  w  Borze  Zajacińskim,  ponieważ  został  już
wcześniej wykonany. 
Radny Marcin Tomziński stwierdził, że zostaną również pieniądze z odśnieżania.   
Przewodniczący powiedział, że Wójt uzgodnił przyjmowanie osadu przez Gminę Krzepice
z naszych przydomowych oczyszczalni ścieków.   

Ad 11
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodniczący  dokonał  zamknięcia  XV  sesji
VIII kadencji Rady Gminy Przystajń. (17:58)

Protokolant:                                                             Przewodniczący Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                       
                                                                                             mgr Zbigniew Kmieć

11


