
PROTOKÓŁ Nr XLII.2018

z XLII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 
4 września 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń

Czas trwania sesji: 14.00 – 17.40

W sesji uczestniczyło 14 Radnych (lista obecności w załączeniu).
Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń – Radna Henryka Kapuścik.

Ponadto w sesji udział wzięli:

- 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 (około godz. 14.30).  
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Przystajń”,
2) zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. 
w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  jest  Gmina 
Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków (Kierownik Referatu Oświaty), 
3) ustalenia maksymalnej  liczby  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  na  terenie 
Gminy Przystajń (Inspektor M. Okaj),
4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Inspektor A. Zabawa), 
5) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok (Skarbnik Gminy),
6) zmiany  Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028 (Skarbnik  
Gminy).

9. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania Radnych.
10. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie sesji.

A d 1
Otwarcia  sesji  dokonała  Przewodnicząca  Rady  Gminy  Przystajń, Radna  Henryka  Kapuścik. 
Powitała wszystkich obecnych na sali. 

A d 2
Przewodnicząca  Rady  Gminy stwierdziła  prawomocność  obrad  –  na  sali  obecnych  było 
13 Radnych. Brak Radnego Roberta Bastrzyka i Radnego Zbigniewa Kmiecia.

A d 3
Przewodnicząca przedstawiła  Radnym propozycję  porządku obrad.  Poprosiła  w imieniu  Wójta 
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania składników mienia 
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komunalnego  do  zarządzania  sołectwu  Dąbrowa i  autopoprawki  w  sprawie zmian  w  budżecie 
Gminy Przystajń na 2018 rok.
Radny Remigiusz  Wręczycki zapytał  czy  będzie  podjęte  jakieś  stanowisko  odnośnie  pomocy 
Państwu Niezgoda. 
Sekretarz odpowiedział, że stanowisko Rady Gminy Przystajń będzie podjęte przed rozpatrzeniem 
projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przewodnicząca zarządziła  głosowanie  w  sprawie  wprowadzenia  do  porządku  obrad  projektu 
uchwały  w  sprawie przekazania  składników  mienia  komunalnego  do  zarządzania  sołectwu 
Dąbrowa w punkcie 8 podpunkt 5, podpunkt 5 i 6 stałyby się podpunktami 6 i 7. 
Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie – 13 Radnych za. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie porządku obrad po zmianie. 
Porządek obrad po zmianie został ustalony jednogłośnie – 13 Radnych za. 

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

A d 5
Sekretarz  odczytał  sprawozdanie  z  działalności  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym  – 
stanowiące załącznik do protokołu. Poinformował, że w niedługim czasie przechodzi na emeryturę 
Pani Alicja Parkitna i w związku z tym został przeprowadzony nabór na wolne stanowisko pracy 
w wyniku, którego została wybrana Pani Magdalena Grajcar.
Radny Edward Chamela zapytał czy aż tyle osób jest potrzebnych w Urzędzie Gminy Przystajń, 
że od razu była potrzeba podejmowania decyzji o zatrudnieniu nowej osoby.
Skarbnik  odpowiedziała,  że  była  potrzeba  zatrudnienia  nowej  osoby.  Nie  mamy  nadmiaru 
kadrowego. 
 
A d 6
Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  przedstawił 
Wiceprzewodniczący Komisji – Radny Remigiusz Wręczycki.
Przewodnicząca  powiedziała,  że  pięknie  wyglądają  sale  szkolne  i  przedszkolne.  Możemy być 
z nich dumni. Zapytała czy są jakieś uwagi i zapytania do sprawozdania Komisji Oświaty, Kultury 
i Zdrowia.
Brak uwag i zapytań.

Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury  przedstawił 
Przewodniczący Komisji – Radny Jan Sas.
Przewodnicząca  zapytała  czy  są  jakieś  uwagi  i  zapytania  do  sprawozdania  Komisji  Budżetu, 
Rolnictwa i Infrastruktury.
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała dlaczego został uruchomiony drugi 
reaktor na oczyszczalni ścieków w Związku Międzygminnym Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód. 
Radny Jan Sas odpowiedział,  że  drugi  reaktor  został  uruchomiony,  ponieważ do oczyszczalni 
ścieków doszło więcej miejscowości.
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Semper Veritas” Marek Kajkowski  zapytał  czy Pan 
Sas  dysponuje  protokołami  z  badań  odnośnie  odprowadzanych  ścieków  przez  Związek 
Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód. 
Radny Jan Sas odpowiedział, że badań nie ma, a od Przewodniczącego Związku Międzygminnego 
Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód dowiedział się, że wszystkie ścieki są zgodne z normą. 
Przewodnicząca  zapytała  czy  Członek  Zarządu  Związku  Międzygminnego  Panki-Przystajń 
ds. Ochrony Wód jakim jest Radny Edward Chamela to potwierdza. 
Radny Edward Chamela odpowiedział, że na dzień dzisiejszy jest przekroczony tylko azot. Reszta 
jest w normie. 
Dotarł Radny Zbigniew Kmieć.

2



Stowarzyszenie Inicjatyw  Społecznych  „Semper  Veritas”  Marek  Kajkowski powiedział,  że 
odprowadziliśmy  milion  zanieczyszczonych  ścieków.  Nasze  stałe  ścieki  popłynęły  razem  ze 
ściekami ciekłymi. 
Przewodnicząca  powiedziała  Panu  Markowi  Kajkowskiemu,  żeby  udał  się  na  posiedzenie 
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Radny Janusz Leśniak powiedział, że według Pana Marka Kajkowskiego odprowadziliśmy milion 
zanieczyszczonych ścieków, a dlaczego nie osiemset tysięcy. Nie wiadomo również  czy za każdym 
razem te odprowadzane ścieki przekraczały normy. 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Semper Veritas” Marek Kajkowski stwierdził,  że od 
2013  r.  Związek  Międzygminny  Panki-Przystajń  ds.  Ochrony  Wód  nie  oczyszcza  ścieków, 
ponieważ działał tylko jeden reaktor. 
Przewodnicząca poprosiła, żeby Pan Marek Kajkowski na piśmie złożył swoje uwagi. 
Radny Janusz Leśniak zapytał skąd Pan Marek Kajkowski wie, że jest 67 lewych dopływów.
Stowarzyszenie Inicjatyw  Społecznych  „Semper  Veritas”  Marek  Kajkowski powiedział,  że 
przejęzyczył  się  mówiąc  o  67  lewych  dopływach.  Na  podstawie  danych,  które  Związek 
Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód przesłał do Marszałka wynika, że na magazynie 
powinny  być  122,6  tony.  Jak  oni  jako  stowarzyszenie  zapytali  Związek  Międzygminny 
Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód ile posiadają ścieków stałych to uzyskali odpowiedź, że jest ich 
16 ton.
Radny Jan Sas zapytał  Pana Marka  Kajkowskiego odnośnie  tego czy zastanowił  się  nad  tym 
o czym mówi, ponieważ te przedstawiane dane nie są w żaden sposób potwierdzone. 
Radny Waldemar Woźny zapytał dlaczego Pan Marek Kajkowski nigdy nie był na posiedzeniu 
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód. 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Semper Veritas” Marek Kajkowski odpowiedział, że 
wcześniej  nikt  nie  wiedział  kiedy  są  te  posiedzenia  Zgromadzenia  Związku  Międzygminnego 
Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód. Dopiero od krótkiego czasu się to zmieniło, że te posiedzenia są 
publiczne.  
Radny Remigiusz Wręczycki poprosił Pana Marka Kajkowskiego o podanie danych z lat 2013, 
2014,  2015,  2016  i  2017  odnośnie  tego  jakie  były  te  przekroczenia  norm  i  ile  Związek 
Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód dostał kary. 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Semper Veritas” Marek Kajkowski odpowiedział, że 
kary  Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód nie otrzymał żadnej. Od 2013 r. 
było wytworzonych 148 ton ścieków, a oddano 30 ton.
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała Radnego Jana Sasa czy był obecny 
podczas tych spraw dotyczących Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Radny  Jan  Sas odpowiedział,  że  w  temacie  dotyczącym  Związku  Międzygminnego  Panki-
Przystajń  ds.  Ochrony  Wód  dochodzenie  prowadzi  prokuratura.  On  w  tych  sprawach  nie 
uczestniczył. 
Mieszkanka Gminy Krystyna Labus-Stankiewicz zapytała Pana Marka Kajkowskiego czy ma 
dowody  na  to,  że  Związek  Międzygminny  Panki-Przystajń  ds.  Ochrony  Wód  złożył  fałszywe 
sprawozdania. Czy zostało wszczęte postępowanie w sprawie fałszowania dokumentów. 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Semper Veritas” Marek Kajkowski odpowiedział, że 
ilość ścieków wynika ze sprawozdań. 
Radny Jan Sas na koniec powiedział, że Radę Gminy Przystajń i Radę Gminy Panki reprezentują 
Delegaci obu Rad Gmin, a nie cała Rada Gminy, więc wszyscy Radni nie muszą być wtajemniczeni 
w działalność Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód. 
  
A d 7
Przewodnicząca zapytała czy mieszkańcy obecni na sali, mają jakieś zapytania.
Radca Prawny Mariusz Mazurek zapytał kiedy będą mogli porozmawiać w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.
Przewodnicząca odpowiedziała,  że  przy  procedowaniu  dot.  projektu  uchwały  w  sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie ten temat omawiany.
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Mieszkaniec Gminy Grzegorz Matyja zapytał czy został już przygotowany projekt przebudowy 
ul. Szkolnej w Przystajni. 
Sekretarz odpowiedział,  że  projekt  jest  już  gotowy.  Do  15 września  2018  r.  ma  być  złożony 
wniosek odnośnie dofinansowania. Jest to konkurs i zawsze jest jakaś niewiadoma. 
Radny  Jan  Sas dopowiedział,  że  ta  dokumentacja  jest  przygotowana  do  Pani  Cioch.  Koniec 
ul. Szkolnej w Przystajni nie ma zaplanowanych chodników do zrobienia.     
Mieszkanka  Gminy  Krystyna  Labus-Stankiewicz zapytała  czy  zmieniamy  termin  sesji  dot. 
poniedziałku. 
Przewodnicząca odpowiedziała, że teraz sesje robimy wtedy kiedy jest taka potrzeba. Nie musi to 
być poniedziałek. 
  
Ad. 8
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

1. uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Przystajń”

Przewodnicząca odczytała  projekt  uchwały,  przeczytała  pozytywną  opinię  dot.  uchwalenia 
„Regulaminu  dostarczania  wody  na  terenie  Gminy  Przystajń”  otrzymaną  od  Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Semper Veritas” Marek Kajkowski zapytał kto zna ten 
regulamin co był i co będzie.
Przewodnicząca odpowiedziała, że wszyscy, następnie zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XLII.359.2018  w sprawie  uchwalenia 
„Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Przystajń” jednogłośnie  (14 Radnych za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

2.  zmiany  uchwały  Nr  XIX.140.2012  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  1  października  2012  r. 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń 
udostępnionych dla wszystkich operatorów i  przewoźników oraz warunków i  zasad korzystania 
z tych przystanków

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Radny  Edward  Chamela powiedział,  że  trzeba  napisać  jakieś  pismo  do  PKS  Częstochowa, 
ponieważ coraz mniej jest tych autobusów.
Przewodnicząca odpowiedziała,  że  zrobimy wspólne  posiedzenie  komisji  stałych  Rady Gminy 
Przystajń w tym temacie.
Radny Jan Sas powiedział, że w temacie transportu koniecznie musimy porozmawiać i coś ustalić, 
ponieważ jest coraz gorzej. Starosta chciał zrobić jakieś porozumienie w temacie transportu, ale 
nasz Wójt nie chciał do niego przystąpić.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XLII.360.2018  w  sprawie  zmiany  uchwały 
Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych 
dla  wszystkich  operatorów  i  przewoźników  oraz  warunków  i  zasad  korzystania  z  tych 
przystanków jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

3.  ustalenia   maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy   
Przystajń

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.
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Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XLII.361.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej 
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przystajń jednogłośnie 
(14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

Przewodnicząca  zapytała  czy  jest  możliwość  rozpoczęcia  drugiego  etapu  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  bez  podejmowania  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ile to będzie trwało.
Pani Małgorzata Krupa odpowiedziała, że jest taka możliwość. Możemy tę procedurę zacząć od 
kolejnego etapu. Będzie to trwało kilka miesięcy, mniej niż rok, ale nie może powiedzieć dokładnie 
ile to będzie trwało. 
Przewodnicząca zapytała ile wpłynęło uwag.
Inspektor Agnieszka Zabawa odpowiedziała, że wpłynęła tylko uwaga Państwa Niezgodów, ale ta 
uwaga nie była brana pod uwagę, ponieważ nie dotyczyła planu, gdyż ten teren został wyłączony 
z procedowania. 
Radny Remigiusz  Wręczycki powiedział,  że  Radni  mieli  podjąć  jakieś  stanowisko  na  piśmie 
odnośnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed podjęciem uchwały. 
Sekretarz dopowiedział, żeby Radni podjęli jakieś stanowisko w tej sprawie, ponieważ będzie to 
znak do tego, żeby Pani Skarbnik mogła zaplanować środki na rozpoczęcie drugiego etapu. 
Przewodnicząca  zapytała czy wszystkie zarzuty i wytknięte błędy odnośnie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zostały poprawione. 
Pani Małgorzata Krupa odpowiedziała, że wszystkie błędy wytknięte przez Wojewodę zostały 
poprawione. 
Radny  Remigiusz  Wręczycki zacytował  różne  błędy,  które  zostały  wytknięte  przez  Urząd 
Wojewódzki.  Zapytał  czy  ponownie  nie  będziemy  musieli  podjąć  tego  planu  i  czy  zostały 
wyciągnięte jakieś wnioski odnośnie tego, że w tym planie było tyle błędów. Aż 13 stron zajęło 
rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie wcześniej  podjętej  uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Czy w umowie z Panią Małgorzatą Krupą były określone jakieś 
ramy  czasowe  odnośnie  tego  ile  to  uchwalenie  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miało trwać.
Sekretarz odpowiedział, że były podpisywane aneksy do umowy z Panią Małgorzatą Krupą.
Pani Małgorzata Krupa powiedziała, że stało się to tak, iż faktycznie większość tego planu jest na 
bazie planu z 2006 r. Jeśli chodzi o sprawy konserwatora zabytków to jest to kwestia interpretacji.  
Wojewoda  stwierdził,  że  konserwator  zbyt  daleko  poszedł  jeśli  chodzi  o  swoje  żądania. 
Interpretacja Wojewody na różne tematy jest różna. Już jakiś czas współpracuje z Gminą Przystajń 
i  nigdy  nie  było  tego  typu  problemów.  Na  obecnym  etapie  opracowania  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego nie możemy poszerzyć ani zmniejszyć obszaru planu.  
Radny Edward Chamela zapytał ile działek nie zostało uwzględnionych w tym planie, ponieważ 
on złożył pismo 10 stycznia 2018 r. i do tej pory nie została mu na to pismo udzielona odpowiedź.
Inspektor  Agnieszka  Zabawa odpowiedziała,  że  w  załączniku  nr  3  do  wcześniejszego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego w styczniu 2018 r. jest udzielona 
odpowiedź na jego pismo.
Przewodnicząca powiedziała, że na złożone pismo powinna zostać udzielona odpowiedź. 
Radca Prawny Adam Biernacki stwierdził, że uchwała Rady Gminy jest domniemaniem tego, że 
mieszkaniec powinien zapoznać się z aktem prawa miejscowego. Jego osobiste zdanie jest takie, że 
powinna zostać udzielona odpowiedź na piśmie.    
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Semper Veritas” Marek Kajkowski  zapytał na jakiej 
podstawie został wyłączony ten obszar Państwa Niezgoda i co było w studium jeśli chodzi o tę 
działkę.
Pani  Małgorzata  Krupa odpowiedziała,  że  postanowiono  wyłączyć  tereny,  które  są  terenami 
leśnymi, a teraz zostały uchwalone jako obszary pod zabudowę. Wszystkie te tereny, które zostały 
wyłączone były ujęte w studium pod zabudowę. 
Radny  Remigiusz  Wręczycki zapytał  czy  gdyby  Państwo  Niezgoda  wcześniej  uzyskali 
pozwolenie na budowę mogliby się teraz budować.
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Pani Małgorzata Krupa odpowiedziała, że studium nie jest aktem prawa miejscowego. Na jego 
podstawie nie można uzyskać pozwolenia na budowę. 
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał  dlaczego Radni o tych uwagach dot. miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nie zostali poinformowani.
Przewodnicząca odpowiedziała, że rozstrzygnięcia nadzorcze są dokumentami ogólnodostępnymi 
i każdy może się z nimi zapoznać.
Radca Prawny Mariusz Mazurek  powiedział, że za błędnie podjętą uchwałę winę ponosi Rada 
Gminy.  Zacytował  częściowo  treść  rozstrzygnięcia  nadzorczego.  Radni  powinni  otrzymać  to 
rozstrzygnięcie i się z nim zapoznać. W tym rozstrzygnięciu nie widzi takiego stwierdzenia, że ten 
obszar  Państwa Niezgoda musiał  zostać wyłączony.  Poprosił  o  przełożenie podjęcia  tego planu 
i ujęcia w nim jego mocodawców. 
Radny  Janusz  Leśniak  zapytał  odnośnie  przedstawionej  części  rozstrzygnięcia  nadzorczego 
w jakim zakresie te granice zostały przekroczone i czego to przekroczenie dotyczyło.
Pani  Małgorzata  Krupa odpowiedziała,  że  jeden  z  symboli  ZLd  przekroczył  obszar  Gminy 
Przystajń i wszedł na Gminę Panki. Jest to jedna niewielka rzecz, która przekroczyła ten teren.  
Jeden wniosek,  który wpłynął  do Urzędu Gminy Przystajń świadczy o tym,  że dużo osób jest 
zadowolonych.
Radny  Zbigniew  Kmieć powiedział,  że  dzisiaj  musimy  podjąć   decyzje  odnośnie  tego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Semper Veritas” Marek Kajkowski powiedział, że na 
działce nr 80 w Mrówczaku jest wedle planu z 2006 r. teren rolny. W studium ten teren był działką 
budowlaną, więc nie wie jaki jest powód wyłączenia tego obszaru.  
Pani Małgorzata Krupa  powiedziała,  że nie  ważne jest  to,  że w 2006 r.  grunty leśne zostały 
wyłączone i wobec tego w porozumieniu z Wojewodą zostało to podzielone na etapy. Uchwała 
początkowa jest w porządku i dlatego nie trzeba tego robić od początku. 
Stowarzyszenie Inicjatyw  Społecznych  „Semper  Veritas”  Marek  Kajkowski zapytał  czy 
Państwo Niezgoda nie mogliby uzyskać pozwolenia na budowę. Czy trzeba wystąpić do Marszałka, 
żeby ten teren odlesić.
Pani Małgorzata Krupa odpowiedziała, że nie mogą otrzymać pozwolenia na budowę. 
Radny  Remigiusz  Wręczycki zapytał  czy  będzie  podjęte  stanowisko  dot.  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Sekretarz odpowiedział, że Wójt powiedział mu, iż jest wola odnośnie wykonania drugiego etapu 
miejscowego zagospodarowania przestrzennego. 
Przewodnicząca  powiedziała  Radnym,  iż  podejmiemy  stanowisko  odnośnie  przystąpienia  do 
drugiego etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie uchwały.   
 
4. zajęcia stanowiska w kwestii terenów wyłączonych z projektu uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XLII.362.2018 w sprawie  zajęcia  stanowiska 
w  kwestii  terenów  wyłączonych  z  projektu  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego jednogłośnie  (14 Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez 
podniesienie ręki. 

5. miejscowego   planu zagospodarowania przestrzennego  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XLII.363.2018 w sprawie  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego większością głosów (10 Radnych za, 4 Radnych wstrzymało 
się od głosu), w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
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Za głosowali: J. Chrzęstek, J. Jelonek, H. Kapuścik, G. Kierat, Z. Kmieć, Z. Kulej, J. Leśniak,  
J. Pilarz, Z. Piśniak, J. Sas.
Wstrzymali się od głosu: E. Chamela, Z. Marczak, W. Woźny, R. Wręczycki.

6. przekazania składników mienia komunalnego do zarządzania sołectwu Dąbrowa

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XLII.364.2018 w sprawie przekazania składników 
mienia  komunalnego  do  zarządzania  sołectwu  Dąbrowa jednogłośnie  (14  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

7. zmian   w   budżecie   Gminy Przystajń na 2018 rok  

Skarbnik  omówiła  projekt  uchwały  autopoprawki  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian 
w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały autopoprawki, po czym zarządziła głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XLII.365.2018  w  sprawie  zmian w  budżecie 
Gminy  Przystajń  na  2018  rok jednogłośnie  (14  Radnych  za)  w  głosowaniu  jawnym  przez 
podniesienie ręki. 

8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zarządziła głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła  Uchwałę Nr  XLII.366.2018 w  sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2018-2028 jednogłośnie  (14  Radnych  za) 
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

Ad 9 i Ad 10
Stowarzyszenie Inicjatyw  Społecznych  „Semper  Veritas”  Marek  Kajkowski stwierdził,  że 
doceniają  to  co  Wójt  Gminy  Przystajń  zrobił,  żeby  naprawić  to  co  się  działo  w  Związku 
Międzygminnym Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód. Uważa, że ten lasek na Mrówczaku mógł sam 
zostać wyłączony z tego obszaru gdzie znajduje się działka Państwa Niezgoda. Tych dwóch innych 
działek nie trzeba było wyłączać. Wstyd, po prostu wstyd jest odnośnie tego jak funkcjonuje Rada 
Gminy Przystajń. 
Radny Edward Chamela powiedział, że jako Radni uchwaliliśmy drogę o szerokości 12 m, która 
nie będzie nikomu służyła. W dodatku gmina będzie ją musiała wykupić.   
Przewodnicząca przeczytała  pismo  złożone  przez  Zespół  Ludowy  Ługowiacy.  Proszą 
o 27 000,00 zł na stroje ludowe oraz instrumenty muzyczne (akordeon i perkusję).
Radni Gminy Przystajń stwierdzili, że potraktujemy to jako wniosek do budżetu na 2019 rok.
Przewodnicząca przeczytała pismo złożone do Rady Gminy Przystajń przez Sołectwo Antonów. 
Proszą o położenie krawężnika i wymianę deskowania na moście drewnianym. Było przyjęte takie 
założenie, że te pieniądze ze sprzedaży mienia gminnego będą na cele sołectwa, w którym została 
dokonana sprzedaż. 
Radny Jan Sas powiedział, że tam na tą górną część mostu w Kuźnicy Nowej trzeba kupić trzy 
kubiki desek. Będzie to kosztowało około 3 000,00 zł.
Przewodnicząca przeczytała pismo odnośnie złożonych wniosków dot. nadania odznaki honorowej 
„Zasłużony dla Rolnictwa”. 
Radny Remigiusz  Wręczycki podziękował  Przewodniczącej  i  urzędnikom z  gminy za  pomoc 
pogorzelcom z Kostrzyny.
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Radny Edward Chamela powiedział, że trzeba zaprosić kogoś z PKS Częstochowa i ze Starostwa 
odnośnie PKS. 
Radny  Remigiusz  Wręczycki powiedział,  że  on  dwie,  czy  trzy  sesje  temu  zgłaszał  problem 
związany z komunikacją. 
Sekretarz powiedział,  że  problem dowozu na odcinku Przystajń – Kłobuck dotyczy Starostwa. 
Gmina ma organizować transport na terenie gminy. Problem polega na tym, że coraz mniej osób 
korzysta z komunikacji PKS.
Radny Remigiusz Wręczycki powiedział,  że na chwilę obecną ten transport  na linii Przystajń-
Częstochowa jest opłacalny, ale może się to zmienić. 
Przewodnicząca powiedziała, że z końcem września 2018 r. zrobimy wspólne posiedzenie komisji 
stałych Rady Gminy Przystajń w temacie dot. komunikacji. 
Radny Remigiusz Wręczycki zapytał kiedy będzie robiony projekt kanalizacji na Kostrzynie. 
Sekretarz odpowiedział, że nie wie. Umowa w tej sprawie nie została jeszcze podpisana. 

Ad 11
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodnicząca  dokonała  zamknięcia  XLII  sesji 
VII kadencji Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                       
                                                                                             mgr Henryka Kapuścik
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