
PROTOKÓŁ Nr XXXI.2013

z XXXI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
3 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 13.00 – 17.00

W sesji uczestniczyło 15 Radnych (lista obecności w załączeniu).
Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń – Radna Henryka Kapuścik.

Ponadto w sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy                                                               - Andrzej Kucharczyk
- Skarbnik Gminy                                                        -  Ewa Kotarska
- dyr. GZOS                                                                  - Alina Piśniak

    - dyr. GOPS                                                                  - Aneta Maj-Desperak
    - dyr. GOKSiR                                                             - Małgorzata Izydorczyk
   Sołtysi - według załączonej listy obecności

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. Wręczenie medalu za zasługi dla obronności kraju dla rodziców, których trzech i więcej

synów odbywało  służbę  wojskową –  Komendant  WKU w Częstochowie  podpułkownik
dyplomowany Krzysztof Tarapacz. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
2) nadania nazwy ulicy w miejscowości Przystajń. 
3) udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i
robót budowlanych przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na
terenie Gminy Przystajń. 
4) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.
5) zmiany w budżecie Gminy Przystajń na 2013 r. 
6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021. 

9. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych.
10.    Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.

A d 1

Otwarcia  sesji  dokonała  Przewodnicząca  Rady  Gminy  Przystajń,  Radna  Henryka  Kapuścik.
Powitała  delegację  z  Wojskowej  Komendy  Uzupełnień  w  Częstochowie,  mieszkańców  Gminy
Przystajń przybyłych na Sesję oraz wszystkich obecnych na sali. 

A d 2

Przewodnicząca Rady stwierdziła prawomocność obrad – na sali obecnych jest 14 Radnych.
 



A d 3

Przewodniczący Komisji Oświaty zaproponował usunięcie punktu 7 z porządku obrad. W okresie
międzysesyjnym  odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu,  ale  nie  wszystkie
sprawy rozpatrywane na posiedzeniu zostały już zakończone. Przewodnicząca poddała porządek
obrad wraz ze zmianami pod głosowanie.
Porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy Przystajń jednogłośnie -14 Radnych za.

Ad 4

Medal za zasługi dla obronności kraju dla rodziców, których trzech i więcej synów odbywało służbę
wojskową przyznany przez Ministra Obrony Narodowej Państwu Mariannie i Zenonowi Mienkina
uroczyście  wręczył  Major  Andrzej  Kowalski,  który  reprezentował  WKU  w  Częstochowie.
Gratulacje oraz kwiaty wręczył Wójt Gminy Przystajń A.Kucharczyk.  

Radny W. Woźny poprosił aby udzielić głosu mieszkańcom ul. Częstochowskiej obecnym na sali.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu mieszkańcom.
Głos zabrała pani Kulej, przekazała iż w otrzymanym z Urzędu Gminy Przystajń piśmie z 2003 r.
o  podłączeniu posesji  do kanalizacji  została  poinformowana,  że  nastąpi  to  w II  etapie  budowy
kanalizacji. Minęło 11 lat i wciąż nie zostało to wykonane. Poprosiła o konkretną odpowiedź oraz
datę.
Następnie głos zabrał pan Berg, przekazał iż otrzymał  takie samo pismo z Urzędu Gminy jak
jego przedmówczyni i w rozmowie z Wójtem został poinformowany, że w II etapie jego posesja
zostanie podłączona. Poprosił o pisemną informację z Urzędu Gminy, kto robił odbiór tej inwestycji
w  I  etapie  i  kto  pominął  trzy  gospodarstwa  -  gospodarstwo  P.  Bator,  P.  Berg,  P.  Kulej.
Poinformował,  że  właściciele  tych  posesji  zamierzają  odwoływać  się  w tej  sprawie  do  innych
instytucji.  Poinformował, że w trakcie realizacji inwestycji przyjechał pracownik Urzędu Gminy
odpowiedzialny za budowę kanalizacji, którego obecnie nie ma na sali,  i stwierdził że ścieki pod
górę nie popłyną.
Wójt odpowiedział iż taka była decyzja ówczesnej Rady o niepodłączaniu tych posesji ze względu
na  zbyt  duże  koszty  ponieważ  trzeba  by  wykonać  oprócz  kawałka  kanalizacji  również
przepompownię gdyż omawiane posesje znajdują się poniżej kanału ściekowego. 
Pan Berg zarzucił Wójtowi, że się wykręca. Stwierdził, że nieprawidłowości w tej sprawie zaczęły
się od bezprawnego pobierania opłat na budowę kanalizacji,  które trzeba było później zwrócić.
Wójt odpowiedział, że kiedyś budowano kanalizację  przy współudziale środków tzw. Komitetów
Społecznych,  i  dobrze  się  stało,  że  Gmina  wycofała  się  na  samym  początku  z  tego  typu
współfinansowania  inwestycji  przez  mieszkańców  na  rzecz  późniejszego  pobierania  opłaty
adiacenckiej .
Radny  M.  Zabawa zasugerował  zaproponowanie  tym  mieszkańcom  innego  rozwiązania  np.
dofinansowanie szamb ekologicznych.
Wójt  zapewnił, że są środki na oczyszczalnie przydomowe, ale to mieszkaniec musi  wystąpić z
inicjatywą. Natomiast gospodarka ściekowa na terenie Gminy realizowana jest  poprzez budowę
kanalizacji, zbiornik bezodpływowy to jest forma gromadzenia ścieków, które trzeba przewieźć do
oczyszczalni.  Teren  Przystajni  znajduje  się  w  obrębie  zbiornika  wód  podziemnych,  w  planie
zagospodarowania przestrzennego jest zapis zakazujący lokalizacji oczyszczalni przydomowych na
tym  terenie.  W  przypadku  omawianych  posesji  prawnie  dostępna  jest  tylko  kanalizacja  albo
szambo. 
Przewodnicząca H. Kapuścik powiedziała, że mieszkańcy powinni otrzymać informację na temat
tego, czego się mogą spodziewać i co jest możliwe w tym zakresie.

Wójt  odpowiedział  jeżeli  powstaną szanse finansowe dla  Gminy,  na realizację  inwestycji,  czyli



możliwość uzyskania dotacje na poziomie 80 % dofinansowania, to można podjąć się realizacji, ale
dopóki jest to niepewne to nie można w taką inwestycję brnąć.   Przekazał również, że Gmina
posiada przygotowany projekt w którym dofinansowanie jest na poziomie 85 %. w Zintegrowanych
Inwestycjach Terytorialnych, są tam wydzielone środki na gospodarkę wodno-ściekową. Projekt ten
obejmuje  ul. Słoneczną i Targową.

.Do obradujących dołączył Radny J. Sas

A d 5

Przewodnicząca poinformowała, że protokół z XXX sesji Rady Gminy Przystajń był wyłożony w
biurze Rady Gminy, można było się z nim zapoznać. Poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z
poprzedniej sesji bez głośnego czytania. Protokół został przyjęty jednogłośnie (15 Radnych za). 

A d 6
Wójt odczytał  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym,  stanowiące
załącznik do protokołu. Radni nie zgłosili uwag ani pytań do sprawozdania.

Ad 7 
Punkt został usunięty z programu

Przed przystąpieniem do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich
zbywania,  nabywania  i  wykupu  przedstawiciele  firmy  „DRAGON  PARTNERS”  bardzo
szczegółowo  przedstawili  oraz  omówili  program  emisji  obligacji  dla  Gminy  Przystajń.
Przygotowane przez tę firmę informacje zawarte są w załączniku do protokołu.
Radny M. Kluba ponowił pytanie zadane na Komisji Wspólnej  przez mieszkankę Gminy panią
K. Labus Stankiewicz dotyczącą zapisu w §1 pkt 2 projektu uchwały Rady Gminy Przystajń, dot.
skierowania propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów.
Przedstawiciel firmy odpowiedział iż zapis ten dotyczy skierowania propozycji do mniejszej ilości
banków a nie do osób indywidualnych. 
Radny M. Kluba zaznaczył iż wymaga się od  Rady podjęcia decyzji w bardzo krótkim czasie.
Radny  A.  Biernacki zaznaczył,  że  pani  Skarbnik  wcześniej  nie  sygnalizowała  problemu
sporządzając Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy.
Sekretarz  zwrócił  się  do  pani  Skarbnik,  aby  poinformowała  Radnych,  czy  jest  przekonana  o
słuszności przystąpienia Gminy do Programu Emisji Obligacji. Skarbnik Gminy poinformowała, że
w pełni popiera słuszność przyjęcia tego rozwiązania.

Ad 8
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę Nr XXXI.234.2013 w sprawie emisji obligacji
oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu większością głosów (za 11 , wstrzymało się 4)
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

Za głosowali  radni:  M.  Kluba,  E Chamela,  M.  Kwaśny,  B.  Szymanek,  J.  Chrzęstek,  M.
Zabawa,    D. Sendal, W. Woźny, A. Tomziński, J. Sas, H. Kapuścik.
Wstrzymali się od głosu: M. Jelonek, J. Leśniak, A Biernacki, K. Wiecha.



2)  nadania nazwy ulicy w miejscowości Przystajń.

      Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

    Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXI.235.2013 w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Przystajń  jednogłośnie (15 radnych za ) w głosowaniu jawnym przez
podniesienie ręki

 3)  udzielenia  dotacji  celowej  na dofinansowanie prac konserwatorskich,  restauratorskich i
robót  budowlanych  przy  zabytkach,  wpisanych  do  rejestru  zabytków  znajdujących  się  na
terenie Gminy Przystajń. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXI.236.2013 w sprawie udzielenia dotacji
celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy
zabytkach,  wpisanych  do  rejestru  zabytków znajdujących  się  na  terenie  Gminy Przystajń.
jednogłośnie (15 radnych za ) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

4)  udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXI.237.2013 w sprawie udzieleni dotacji dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni. jednogłośnie (14 radnych za, 1 radny E. Chamela
nieobecny podczas głosowania) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

5) zmiany w budżecie Gminy Przystajń na 2013 r.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXXI.238.2013 w sprawie zmiany w budżecie
Gminy Przystajń na 2013 r. większością głosów (11 radnych za, 4 wstrzymało się od głosu ) w
głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki

za głosowali: M. Kluba, E. Chamela, M. Kwaśny, B. Szymanek, J. Chrzestek, M. Zabawa,
 A. Biernacki, D. Sendal, W. Woźny, A. Tomziński, J. Sas.
Wstrzymali się: M. Jelonek, J. Leśniak, K. Wiecha, H. Kapuścik.

6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021 zastępuje
się na lata 2013 -2024

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie

Rada Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXI.239.2013  w  sprawie  zmiany
Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021  większością głosów
(10  radnych  za,  4  wstrzymało  się  od  głosu,  1  radny  nieobecny  podczas  glosowania)  w
głosowaniu jawnym przez  podniesienie ręki)

Za głosowali: M. Kluba, E. Chamela, M. Kwaśny, B. Szymanek, J. Chrzestek,    M. Zabawa,
 A. Biernacki, D. Sendal, W. Woźny, A. Tomziński, J. Sas.



Wstrzymali się: M. Jelonek, J. Leśniak, K. Wiecha, H. Kapuścik.
Nieobecny: E. Chamela.

Ad 9 i 10

Radny W. Woźny  wystąpił  z wnioskiem o wprowadzenie oznakowania ruchu na ul. Widawa a
także   o  przedstawienie  informacji  dotyczącej  monitoringu  w  szkole  –  tzn.  w  ilu  %  działa
monitoring.
Radny M. Kluba zwrócił się o przeprowadzenie rozeznania w temacie utworzenia przejścia dla
pieszych  na  ul.  Bór  oraz  na  ul.  Nowej  ze  względu  na  zwiększenie  intensywności  ruchu
spowodowane powstaniem dużego sklepu handlowego.

Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodnicząca  dokonała  zamknięcia  XXXI  sesji  Rady
Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń

Justyna Stemplewska                                                                        mgr Henryka Kapuścik


