
PROTOKÓŁ Nr XXVII.2021

z XXVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
29 kwietnia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Przystajni 

Czas trwania sesji: 13.00 – 17.05.

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
- Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy                                            - Agnieszka Zabawa
- Skarbnik Gminy                                                                         - Alina Piśniak
- Radca Prawny                                                                            - Adam Biernacki
- dyr. GOPS                                                                                  - Aneta Maj-Desperak
- dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej                                           - Renata Małyska-Pilśniak
- dyr. GOKSiR                                                                              - Małgorzata Izydorczyk 

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 ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Przystajń.
7. Zapytania mieszkańców.  
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za rok 2020.
10.Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2020.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały:

11.1.  w  sprawie  zwolnienia  i  zwrotu  części  opłaty  pobranej  od  przedsiębiorców  za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży,
11.2.  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XXXIX.341.2018  z  dnia  28  maja  2018  roku
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
11.3. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
11.4. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok,
11.5.  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata
2021-2030.

12. Pytania w sprawach bieżących.
13. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie sesji.

A d 1
Otwarcia sesji dokonał  Przewodniczący Rady Gminy Przystajń, Radny Zbigniew Kmieć.
Powitał wszystkich obecnych na sali. 

1



A d 2
Przewodniczący  Rady  Gminy stwierdził  prawomocność  obrad  –  na  sali  obecnych  było
14 Radnych. Brak Radnego Roberta Bastrzyka. Odczytał informację dot. nagrań sesji Rady
Gminy Przystajń. 

A d 3
Przewodniczący przedstawił Radnym propozycję porządku obrad. Poinformował, że wpłynął
dodatkowy  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  stanowiska  dotyczącego  zasadności
ustanowienia  „Rajdu  Rowerowego  Wokół  Gminy  Przystajń  Imienia  Bogusława
Leszczyńskiego”,  który  byłby  rozpatrywany  w  punkcie  11  podpunkt  11.6,  ponieważ
poprzednia  uchwała  Rady  Gminy  Przystajń  została  zakwestionowana  i  uchylona  przez
Wojewodę Śląskiego.
Radny  Marek  Zabawa  złożył  oświadczenie  odnośnie  operatorów  sieci  internetowej.
Przeprosił, że podważył opinię Radcy Prawnego.   
Przewodniczący zarządził głosowanie porządku obrad po zmianie. 
Porządek obrad po zmianie został ustalony jednogłośnie (14 Radnych za). 

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 (14 Radnych za).

A d 5
Wójt odczytał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym – stanowiące
załącznik do protokołu. 
Radna Henryka Kapuścik poprosiła o doprecyzowanie kwot odnośnie tego dofinansowania
ze środków COVID-19, ponieważ na drogę w Kuźnicy Starej był mniejszy udział własny. 
Wójt  odpowiedział, że część tej kwoty wykorzystaliśmy na tę drogę w Kuźnicy Starej. Ta
pozostała niewykorzystana kwota jest w budżecie. 
 
A d 6
Przewodniczący  stwierdził,  że  w  okresie  międzysesyjnym  odbyło  się  tylko  wspólne
posiedzenie komisji Rady Gminy Przystajń. Poprosił o przedstawienie sprawozdania. 

6.1. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Przystajń przedstawił
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Radny Remigiusz Wręczycki.

Dotarł Radny Robert Bastrzyk. 

Przewodniczący powiedział, że jeśli chodzi o odpowiedź na pismo dot. budowy skateparku
to  nie  było  tam  podanego  żadnego  adresu  zwrotnego,  więc  taką  formę  odpowiedzi
przyjmujemy dla wnioskodawców. 

A d 7
Przewodniczący zapytał czy mieszkańcy obecni na sali, mają jakieś zapytania.
Rodzice dzieci Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni Oddziału w Kuźnicy
Starej poprosili o wydłużenie pracy przedszkola w Kuźnicy Starej o 2 godziny. 
Przewodniczący przeczytał pismo, które do wiadomości otrzymała Rada Gminy Przystajń
dot. wydłużenia godzin pracy Oddziału Przedszkolnego w Kuźnicy Starej. 
Radna Henryka Kapuścik powiedziała, że jest koniec kwietnia 2021 r. i chciałaby wiedzieć
na jakim etapie jest możliwość wydłużenia pracy przedszkola. 
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Wójt  odpowiedział,  że  mamy  jeszcze  czas  na  zatwierdzenie  arkuszy  organizacji  szkół
i  przedszkoli.  Nie  została  podjęta  jeszcze  decyzja  w  tym  temacie.  Nie  bez  przyczyny
wydłużyliśmy  pracę  Gminnego  Przedszkola  Publicznego  w  Przystajni  od  6.30  do  16.30.
W ubiegłym roku w Oddziale w Kuźnicy Starej został wprowadzony catering. Poddamy to
szczegółowej  analizie  i  rozważymy  to.  Do  końca  przyszłego  tygodnia  będziemy  chcieli
doprecyzować te arkusze. 
Rodzice dzieci Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni Oddziału w Kuźnicy
Starej na koniec jeszcze raz poprosili  o  wydłużenie pracy przedszkola w Kuźnicy Starej
i podziękowali za wysłuchanie.
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz  pogratulowała  Pani  Sekretarz,  którą
odbiera bardzo pozytywnie. Zapytała co się dzieje, że sesje nie są w poniedziałki.
Przewodniczący odpowiedział, że sesja ma być nie rzadziej niż raz na 2 miesiące i nie patrzy
na to czy jest poniedziałek, wtorek, czy środa. Staramy się zachować 7-dniowy termin.    
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz powiedziała, że z wody wytrąca się dużo
żelaza,  poprosiła  o  zastosowanie  więcej  ługu  sodowego,  ponieważ  wcześniej  była  lepsza
sytuacja. 

A d 8
Sprawozdanie  z  działalności  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  i  ocenę  zasobów
pomocy  społecznej  za  rok  2020  przedstawiła  Dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej  w  Przystajni  Aneta  Maj-Desperak.  Sprawozdanie  wraz  z  oceną  zasobów
pomocy społecznej stanowi załącznik do protokołu.
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz  zapytała  o  to  ile  urodziło  się  dzieci
w 2020 roku.
Dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Przystajni  Aneta  Maj-Desperak
odpowiedziała, że w 2020 r. wypłacili 13 świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka. 

A d 9
Sprawozdanie z  działalności  Gminnego Ośrodka  Kultury,  Sportu i  Rekreacji  za  rok 2020
przedstawiła  Dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  w  Przystajni
Małgorzata Izydorczyk. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Brak uwag i zapytań. 

A d 10
Sprawozdanie z  działalności  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  za  rok  2020 przedstawiła
Dyrektor  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Przystajni  Renata  Małyska-Pilśniak.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący pozytywnie  odniósł  się  do  tego,  że  na  6000  mieszkańców  mamy,  aż
1000 czytelników. 
Radny Marek Zabawa powiedział, że jest pod wielkim wrażeniem działalności biblioteki.
Jest zadowolony, że biblioteka tak prężnie działa. Jest to biblioteka na miarę XXI wieku.  

A d 11
Przystąpiono     do     rozpatrzenia     projektu     uchwały  :  

11.1. w spraw  ie   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, po czym zarządził głosowanie.
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Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXVII.197.2021  w sprawie  zwolnienia
i  zwrotu  części  opłaty  pobranej  od  przedsiębiorców  za  korzystanie  z  zezwoleń  na
sprzedaż  napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do  spożycia  w  miejscu  sprzedaży
jednogłośnie (15 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

11.2.  w s  prawie zmiany uchwały nr XXXIX.341.2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie  
emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Przewodniczący powitał Pana Grzegorza Józefów z Firmy Aesco Group.
Pan  Grzegorz  Józefów  z  Firmy  Aesco  Group omówił  temat  obligacji.  Obligacje
w przeciwieństwie do kredytu nie są przypisane do jednego zadania.  Są to jednak środki,
które trzeba wydać na zadania inwestycyjne. Obligacje są bezpieczniejsze od kredytu jeśli
chodzi o ich spłatę. Oprócz tych 3 mln zł można wziąć jeszcze około 8 – 9 mln zł. Emisję
obligacji można przesunąć. Można z niej również zrezygnować. 
Radny Marek Zabawa powiedział,  że pieniądz zaczyna być zadłużeniem kiedy trafia do
ludzi. Wydłużenie spłaty obligacji będzie generowało koszty. Zapytał jakie to są koszty. 
Pan Grzegorz Józefów z Firmy Aesco Group odpowiedział, że przesunięcie terminu spłaty
obligacji będzie kosztowało 100 000,00 zł. Emisja nowych obligacji to około 600 000,00 zł.
Inflacja rośnie, koszty inwestycji również, więc warto to zrobić. 
Przewodniczący powiedział, że wg GUS inflacja wynosi 3,2 %, a według realiów 3,9 %.
Radny Remigiusz Wręczycki  zapytał jaka będzie marża banku i czy będzie ona stała, czy
będzie zmieniała się o WIBOR. 
Pan Grzegorz Józefów z Firmy Aesco Group odpowiedział, że marża jest stała. Szacuje, że
będzie ona na poziomie 1,3 %, WIBOR jest na poziomie 5 %.
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz  zapytała  jaki  gmina  ma  zysk  z  tych
obligacji.
Pan Grzegorz Józefów z Firmy Aesco Group  odpowiedział,  że  zyskiem dla gminy jest
zmiana  przestrzeni.  Budowane  są  np.  drogi,  kanalizacje,  itp.  Gmina  nie  zarabia  na
mieszkańcach. 
Radna Henryka Kapuścik zapytała dlaczego obligacje będą spłacane obligacjami. 
Pan  Grzegorz  Józefów  z  Firmy  Aesco  Group  odpowiedział,  że  jeśli  się  okaże,  że  te
poprzednie obligacje  spłacimy z własnych środków to te  nowe obligacje  będziemy mogli
wydać na nową inwestycję. Te środki zostaną wydane na inwestycje. 
Radny Zbigniew Marczak zapytał w jakim celu bierzemy (emitujemy) te obligacje. 
Wójt odpowiedział, że te pieniądze bierzemy, ponieważ są dobre warunki. Ten moment jest
korzystny dla nas. Nie musimy z tych środków już korzystać. Zaproponował przejście do
projektu uchwały. 
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Pan  Grzegorz  Józefów  z  Firmy  Aesco  Group  dopowiedział,  że  ta  operacja  ma  nas
zabezpieczyć.
Radny Remigiusz Wręczycki  zapytał  czy te  obligacje  są tak mało oprocentowane,  że je
przesuwamy o 6 lat dalej. Czy nie byłoby to ekonomiczniejsze, żeby je spłacić. 
Pan Grzegorz  Józefów z  Firmy Aesco  Group  odpowiedział,  że  nie  wiemy jaką  marżę
byśmy uzyskali. Na wcześniejszą spłatę musi zgodzić się bank. 
Radny  Marek  Zabawa powiedział,  że  emisja  obligacji  z  2018  roku  była  czymś
podyktowana. Gdyby było tak dobrze to nie musielibyśmy o tym dzisiaj mówić. 
Wójt odpowiedział, że jeśli nie będziemy inwestować to bez problemu sobie poradzimy ze
spłatą obligacji. Mamy otwartą ścieżkę.
Radny Marek Zabawa powiedział, że musimy dbać o mieszkańców Gminy Przystajń. Nie
zgadza się z argumentem, że możemy nic nie robić. 
Radna Henryka Kapuścik  zapytała na jaką kwotę gmina wyemitowała obligacje i ile ich
spłaciła. 
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Skarbnik  odpowiedziała, że część obligacji jest już spłacona. Co roku spłacamy pożyczki
i obligacje. Globalnej kwoty obligacji nie ma przy sobie. Może to policzyć. Obligacje A18,
B18 są już spłacone. 
Radny  Remigiusz  Wręczycki  przedstawił  wyliczenie  związane  z  emisją  wcześniejszych
obligacji. Zapytał czy A20 i B20 są już wykupione. 
Skarbnik odpowiedziała, że są już spłacone. Były przesunięte na 2020 rok. Na 31 grudnia
2020 r. było do spłacenia 5 585 000,00 zł z tytułu emisji obligacji. Wynika to ze sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 rok. 

Radna Henryka Kapuścik zwolniła się.
 .
Radny Zbigniew Marczak  zapytał czy będzie to tylko przesunięcie terminu, czy będą te
obligacje brane na coś innego. 
Skarbnik odpowiedziała, że ta uchwała porządkuje tylko stan jaki jest w WPF. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXVII.198.2021 w sprawie zmiany uchwały
nr XXXIX.341.2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez
podniesienie ręki.  

11.3. w spraw  ie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXVII.199.2021 w sprawie emisji obligacji
oraz  zasad  ich  zbywania,  nabywania  i  wykupu większością  głosów  (12  Radnych za,
2 Radnych wstrzymało się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  
Za  głosowali:  Robert  Bastrzyk,  Józef  Chrzęstek,  Marian  Drynda,  Jadwiga  Górnik,
Aleksandra Kierat, Zbigniew Kmieć, Janusz Leśniak, Zbigniew Marczak, Jacek Pilarz, Paweł
Piśniak, Marcin Tomziński, Remigiusz Wręczycki. 
Wstrzymał się od głosu: Edward Chamela, Marek Zabawa.

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

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXVII.200.2021  w sprawie  zmian
w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok większością głosów (12 Radnych za, 2 Radnych
wstrzymało się od głosu) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  
Za  głosowali:  Robert  Bastrzyk,  Józef  Chrzęstek,  Marian  Drynda,  Jadwiga  Górnik,
Aleksandra Kierat, Zbigniew Kmieć, Janusz Leśniak, Zbigniew Marczak, Jacek Pilarz, Paweł
Piśniak, Marcin Tomziński, Remigiusz Wręczycki. 
Wstrzymał się od głosu: Edward Chamela, Marek Zabawa.

5



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

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXVII.201.2021  w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2021-2030 większością
głosów  (12  Radnych za, 2 Radnych wstrzymało się od głosu)  w głosowaniu jawnym przez
podniesienie ręki.  
Za  głosowali:  Robert  Bastrzyk,  Józef  Chrzęstek,  Marian  Drynda,  Jadwiga  Górnik,
Aleksandra Kierat, Zbigniew Kmieć, Janusz Leśniak, Zbigniew Marczak, Jacek Pilarz, Paweł
Piśniak, Marcin Tomziński, Remigiusz Wręczycki. 
Wstrzymał się od głosu: Edward Chamela, Marek Zabawa.

11.6.  w  s  prawie    wyra  żenia  stanowiska  dotyczącego  zasadności  ustanowienia  „Rajdu  
Rowerowego Wokół Gminy Przystajń Imienia Bogusława Leszczyńskiego”

Przewodniczący odczytał projekt uchwały,  stwierdził,  iż  rozstrzygnięciem  nadzorczym
Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.430.2021 poprzednia uchwała Nr XXVI.190.2021 Rady
Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rajdu Rowerowego Wokół
Gminy  Przystajń  Imienia  Bogusława  Leszczyńskiego”  w  całości  została  uchylona  jako
sprzeczna z prawem. 
Wójt  powiedział, że ta uchwała jest tylko stanowiskiem i nie musi być podjęta przez Radę
Gminy Przystajń, ale jeżeli Rada ją podejmie to będzie to takie nasze wspólne stanowisko. 
Radca Prawny Adam Biernacki powiedział, że organ nadzoru niewłaściwie odczytał nasze
intencje. Jeżeli byśmy bardziej rozbudowali tą uchwałę to może nie zostałaby ona uchylona.
Myśli, że z tą uchwałą nie powinno być problemów. 
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXVII.202.2021  w sprawie  wyrażenia
stanowiska  dotyczącego  zasadności  ustanowienia  „Rajdu  Rowerowego  Wokół  Gminy
Przystajń  Imienia  Bogusława  Leszczyńskiego”  jednogłośnie  (14  Radnych za)
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

Ad 12
Pytania w sprawach bieżących.
Radny Edward Chamela  powiedział, że w marcu 2021 r. rodzice dzieci z Brzezin złożyli
pismo, żeby przystanek był w innym miejscu.
Wójt odpowiedział, że nie zna treści tego pisma. Sprawdzi to jutro. 
Radny  Edward  Chamela  zapytał  czy  na  malowanie  Sukiennic  była  jakaś  gwarancja,
ponieważ trzeba wystąpić do firmy, żeby je poprawiła, gdyż farba odlatuje. 
Wójt odpowiedział, że sprawdzi to. 
Radny Edward Chamela zapytał kiedy będziemy wykonywali remonty dróg. 
Wójt  odpowiedział,  że  część  prac  już  zrobiliśmy.  Powierzchniowe  utwardzanie  dróg
będziemy robili jak się ociepli. 
Radny Zbigniew Marczak zgłosił potrzebę poprawy drogi na Wrzosach, ponieważ tam jest
bardzo zły stan tej drogi. 
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał czy coś wiadomo odnośnie naborów na odnawialne
źródła energii, ponieważ w województwie łódzkim ruszyły takie nabory. Co z halą w Borze
Zajacińskim. 
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Wójt  odpowiedział,  że  złożyliśmy wniosek odnośnie odnawialnych źródeł  energii,  ale  on
gdzieś utknął. Nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić co się dzieje z tym wnioskiem. Liczymy
na  to,  że  w  tym roku  będziemy  mieli  tę  halę  zrobioną  w  stanie  surowym  zamkniętym.
Wniosek został złożony. Jesteśmy pełni optymizmu.
Radny  Marek  Zabawa  zapytał  czy  coś  wiadomo  odnośnie  drogi  na  Kamińsku.  Jakie
oszczędności mamy w związku z założoną fotowoltaiką. 
Wójt odpowiedział, że rozliczenie mamy roczne i ten rok dopiero będzie pokazywał jakie są
oszczędności. Jeśli chodzi o tę drogę w Kamińsku to został wybrany wykonawca. 
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz poprosiła  o  odżelazianie  wodociągów
i zachowanie terminu sesji na poniedziałek.   

Ad 13
Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
Przewodniczący  powiedział,  że Pan Kapuścik prosił,  żeby podziękować za wykonanie tej
drogi Przystajń ul. Widawa. 
Wójt  odpowiedział,  że  szkoda, iż nie przeprosił  za to,  że napisał,  iż  wywieźliśmy popiół
z Urzędu Gminy Przystajń, ponieważ tak nie było. Są to nieprawdziwe treści. Mieliśmy tę
drogę zrobić, jednak ze względu na warunki terenowe nie było to takie proste do wykonania.
Przewodniczący  powiedział,  że  do  Rady  Gminy  Przystajń  wpłynęło  sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2020 rok. Jeżeli ktoś nie złożył oświadczenia majątkowego to prosi,
żeby to do 30 kwietnia 2021 r. zrobił. 
Wójt powiedział,  że  chcielibyśmy przeprowadzić  sesję  absolutoryjną  w czerwcu 2021 r.,
mimo, iż jest możliwość przeprowadzenia jej w lipcu 2021 r. Poinformował, że Powiatowa
Państwowa Straż Pożarna w Kłobucku poprosiła jeszcze o 5 000,00 zł do zakupu samochodu
pożarniczego dla PSP.
Radny Edward Chamela  powiedział, że z KSRG dostają coraz mniejsze pieniądze. Było
ponad 6 000,00 zł, a teraz są 4 000,00 zł. 
Przewodniczący powiedział, że przez ten COVID-19 mamy mniejsze środki finansowe. 
Radni stwierdzili, żeby Pan Wójt sprawdził, czy jako gmina jesteśmy w stanie przekazać te
środki dla PSP.  

Ad 14
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodniczący  dokonał  zamknięcia  XXVII  sesji
VIII kadencji Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             Przewodniczący Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                       
                                                                                             mgr Zbigniew Kmieć
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