
PROTOKÓŁ Nr XXVI/06
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 29 września 2006 roku

Ad.1.        Sesję Rady Gminy o godz. 9-tej otworzył Przewodniczący Rady Gminy 
Rajmund Michalik witając przybyłych i stwierdzając prawomocność obrad. Zgodnie 
z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93% 
składu Rady. 
Nieobecność Radnego Władysława Ciepieli została usprawiedliwiona.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli:

Wójt Gminy              - mgr inż. Robert Nowak
Skarbnik Gminy       -  Ewa Kozioł
Sekretarz Gminy       -  Elżbieta Deska
Radca Prawny           -  mgr Jadwiga Bus
oraz  zaproszona  do  udziału  w  obradach  radna  Rady  Powiatu  w  Częstochowie
mgr Maria Stępień. Radny Rady Powiatu Pan Gabriel Knap mimo zaproszenia nie 
uczestniczył w obradach sesji.

Ad.2.        Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad 
(w załączeniu). 

Wójt zaproponował, aby pakiet uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku 
Ochrony Środowiska został przesunięty z punktu 9 do pkt 6. W związku z tym 
pozostałe punkty porządku obrad zmieniły kolejność.
Radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem porządku obrad z 
uwzględnieniem wnioskowanych zmian.

Ad.3.        Po rozpoczęciu realizacji tego punktu obrad, radny Pokorny poprosił, by 
Protokół XXV sesji Rady Gminy był odczytany przed jego przyjęciem. 
Wobec powyższego Protokół sesji został odczytany przez protokółującą obrady sesji.
Do jego treści uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.4.        Wójt Gminy przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, w 
której poinformował o bieżących wydarzeniach zaistniałych w okresie od ostatniej 
sesji, i tak:
– zakończyły się warsztaty teatralne w Sierakowie
– 1 lipca odbyło się spotkanie “Z daleka i bliska” gdzie występował nasz zespół 

Przyrowskie Nutki
– 14 lipca doszedł do skutku trzeci przetarg na przebudowę Rynku w Przyrowie, 

wpłynęły dwie oferty. Została wybrana oferta tańsza na kwotę 871 tys zł i w tej 
chwili trwa realizacja tego zadania.

– 14 lipca odbyło się pierwsze zebranie w Wiercicy dotyczące scalania gruntów, w 



tym tygodniu we wtorek odbyło się drugie zebranie, została opracowana koncepcja 
przygotowywana przez biuro projektowe, tj. jednostka Marszałka Województwa 
Śląskiego. Na ostatnim zebraniu mieszkańcy Wiercicy zatwierdzili proponowany 
przebieg dróg i rowów. Dobiega końca przygotowanie tego projektu, zostanie on 
złożony do Urzędu Marszałkowskiego i będziemy czekać na rozstrzygnięcie.

– 31 lipca odbyła się Komisja na nauczycieli mianowanych
– Wójt uczestniczył również w sesji Rady Powiatu, gdzie zwrócił uwagę radnym 

powiatowym na fakt krzywdzących opłat za zajęcie pasa drogowego. Otrzymał 
odpowiedź od Pana Przewodniczącego Rosińskiego, że Komisja analizowała temat 
i uznała że opłaty naliczane są w sposób właściwy, zgodnie z prawem i wynika z 
tego, że Rada Powiatu nie zamierza tych stawek zmniejszać.

– 27 sierpnia odbyły się Dożynki Wojewódzkie w Mykanowie
– 10 września odbyły się Dożynki Gminne. Wójt podziękował za zaangażowanie 

sołectw w udział w dożynkach.
– 8 września odbył się w Warszawie Kongres Gmin Wiejskich
– zakończyliśmy budowę kanalizacji sanitarnej Przyrów-Stanisławów-Zarębice,

wykonaliśmy w sumie 131 przykanalików. Inwestycja ta w zakresie finansowanym 
przez SAPARD została odebrana i rozliczona.

– Zakończona została również realizacja oświetlenia na ul. Ogrodowej w Woli 
Mokrzeskiej. W tym tygodniu odbył się odbiór. 

– zakończono również drogę transportu rolnego w Zarębicach. Została również 
rozliczona. 

– trwa realizacja mostu w Zalesicach. Inwestycja ta nie wykazuje żadnych zagrożeń. 
Została zalana w środę płyta główna. Termin realizacji inwestycji do 15 
października określony w umowie prawdopodobnie zostanie dotrzymany. W tym 
temacie również zakończyliśmy i podpisaliśmy umowę z Bankiem Ochrony 
Środowiska w sprawie kredytowania tej inwestycji.

– trwa realizacja Rynku w Przyrowie i tu niestety są problemy. Okazało się, że 
geodeta pomylił się podczas wytyczania placu budowy. Kosztowało to wykonawcę 
i nas czasu i pieniędzy. Nie wiadomo czy uda się utrzymać pierwotny termin 
realizacji inwestycji.

– otrzymaliśmy środki na zagospodarowanie centrum wsi Sygontka. Cały projekt 
będzie kosztował 41 tys zł.

– pracujemy w dalszym ciągu nad planem zagospodarowania przestrzennego gminy 
Przyrów

– jeśli chodzi o wnioski składane na niektórych komisjach, to wystąpiliśmy po raz 
kolejny do Telekomunikacji w sprawie kabli biegnących po budynkach i słupa w 
okolicach Banku. 
Kwestie dotyczące sprzątania po targach zostały przekazane Panu Kierownikowi 
Czarneckiemu.
Znak “STRAŻ” również będzie zamówiony i usytuowany.

Ad.5.       Interpelacje i wnioski zgłosili:

– Radny Pokorny poruszył temat rozebranego przystanku w Rynku, który obecnie 



znajduje się na placu po byłej GS “Sch” ,czy byłaby możliwość aby zamontować 
go koło cmentarza.

    Wójt poinformował, że jest taka możliwość.
– Radny Pokorny nawiązał również do polnej drogi na Kopaniny. Zapytał kiedy ta 

droga zostanie nawieziona.
Wójt odpowiedział, że jest to zlecone Panu Zbrojkiewiczowi, na tyle na ile 
wystarczy szlaki zostanie to zrobione. 

– Radny Kolan poprosił Pana Wójta o podjęcie interwencji w sprawie 
odchwaszczenia i odmulenia rzeki Wiercica na odcinku Knieja-Zalesice. 
Wójt poinformował, że taki wniosek był składany w przypadku odcinka Knieja-
Przyrów i odcinek ten został wyczyszczony. Wnioskowaliśmy wtedy o całość do 
zbiornika w Zalesicach. Możemy ponowić ten wniosek, ale z tego co wtedy zostało 
przekazane wynikało, że na odcinku Wiercica-Zalesice gnieżdżą jakieś rzadkie 
gatunki ptaków i ekolodzy bardzo mocno protestują. Wniosek zostanie złożony, ale 
problem z tym na pewno będzie. Zostanie to zgłoszone do WZIR-u, aby w planie 
budżetu na 2007 rok ujęli czyszczenie rzeki od mostu w Wiercicy w górę do 
zbiornika w Zalesicach. 

– Radna Miedzińska zgłosiła wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesicach 
Pana Stanisława Matejki, aby oznakować przystanek na Juliance. 

– Radny Nowak zgłosił wniosek o ustawienie w Staropolu dwóch znaków 
“ograniczenie prędkości” od strony Sierakowa i od strony Wiercicy.
Pani Stępień poinformowała, że odpowiedź Pani dyr Zalewskiej była 
jednoznaczna, iż istniejący znak “uwaga zwierzęta” jest wystarczający.

– Radny Wiśniewski poruszył temat znaku “Wiercica – Zalesice”, a także sprawę 
naprawy drogi między Wiercicą a Staropolem oraz Wiercicą a Przyrowem. Były 
zapewnienia Pana Ranego Knapa, że zostanie ona zrobiona podczas naprawy drogi 
pod Sierakowem. Jednak droga pod Sierakowem została naprawiona, a w tym 
temacie niestety nic nie zostało zrobione.

– Radny Wiśniewski zwrócił się też z pytaniem czy nie można by było załatwić 
większych kontenerów na Wiercicę.
Pan Wójt poinformował, że nie mamy w planie żeby zwiększać ilość kontenerów, 
a poza tym patrząc na to, co się dzieje na tych kontenerach Wójt jest przeciwny 
ustawianiu kolejnych. Miały one spełniać funkcję segregacyjną, a tak naprawdę jej 
nie spełniają. W związku z uchwaleniem regulaminu trzeba po prostu doprowadzić 
do tego żeby każdy prowadził tą segregację w domu, a firma to odbierała, bo 
wtedy ma to cel. 

– Radny Radło nawiązał do sprawy poruszonej na poprzedniej sesji a dotyczącej 
szlaki.
Pan Wójt wyjaśnił, że sprawa ta jest ciągle aktualna, Marszałek przekazał już 
pieniądze, zapłaciliśmy Zakładowi Komunalnemu. Kierownik GZK musi popłacić 
zobowiązania i zaczniemy uruchamiać nowe transporty. Jeżeli jest to zgłoszone 
Kierownikowi Czarneckiemu, to reszta szlaki zostanie dowieziona

– Radny Kolan poruszył problem dowozu dzieci do szkół, który powstał w związku 
reorganizacją szkoły. Radny Kolan zgłosił wniosek, aby dzieci z południa w 
związku z tym, że rano zabierane są jako pierwsze, były też odwożone jako 



pierwsze, ponieważ wracają do domu godzinę później niż w ubiegłych latach. 
Pani dyr Stępień poinformowała, że wczoraj odbyło się zebranie z rodzicami. Po 
zebraniu ogólnym przedstawiciele rodziców tamtej strony gminy przyszli na 
spotkanie, na którym podjęto próby rozwiązania tego problemu. Zrobiono 
wszystko, aby organizacyjnie dla uczniów było jak najlepiej. Natomiast problem 
powstaje w tym momencie, że zajęcia rozpoczynają się o pół godziny później niż 
w ubiegłym roku.

– Radny Kolan zapytał czy nie można było zastosować starego schematu 
Pani dyr Stępień poinformowała, że na chwilę obecną nie można było, ponieważ 
zastosowanie starego schematu spowodowałoby rozpoczynanie zajęć w szkole w 
Zalesicach dużo wcześniej niż teraz.

– Radny Kolan zgłosił wniosek o przywrócenie starego schematu odwozu.
Pan Wójt w nawiązaniu do wypowiedzi Radnego Kolana poinformował, że rodzice 
wnoszą pretensje, że jest tłok w autobusie, bo jeździ dużo dzieci. A dzieje się tak 
dlatego, że uczniowie którzy mogliby jeździć pierwszym kursem idą do Rynku i 
wsiadają w drugi kurs. Większość gimnazjalistów kończy lekcje po siedmiu 
godzinach. Jeżeli klasa pierwsza gimnazjum kończy wcześniej i zostają z południa 
trzy lub cztery osoby,to  jeżeli trzeba a kierowca się wyrobi, to objedzie pierwszym 
kursem całą trasę. 
Pan Wójt wyjaśnił również, że lekcje rozpoczynają się o godz. 8.30 ponieważ 
zrezygnowano z jednego kursu na Zarębice. Zrezygnowanie z tego kursu to jest ok. 
3.000 zł miesięcznie, do tego należy zapewnić dodatkową opiekę na dodatkowym 
kursie, a poza tym płacimy za świetlicę. Czekanie na odwóz nie dla wszystkich 
uczniów stanowi problem, część z nich chętnie zostaje na świetlicy, gdzie jest pięć 
stanowisk komputerowych. 

– Radny Kolan podtrzymał wniosek o przywrócenie starego schematu odwozu.
– w odniesieniu do wniosku Radnego Kolana, Radny Nowak poinformował, że pytał 

uczniów dojeżdżających, czy mają problem z szatnią i czekaniem na odwóz. 
Okazało się, że żadne dziecko nie ma żadnego problemu. 

    Kończąc dyskusję na ten temat Pan Wójt poinformował, że problem jest znany od 
    dwóch tygodni i wciąż analizowany. 
    
– Radny Nowak w imieniu mieszkańców Staropola  podziękował Panu Wójtowi za 

przekazanie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Staropolu wozu strażackiego. 
    Pan Wójt wyjaśnił, że podziękowania należą się Radnym Miasta Częstochowy,
    ponieważ Rada Miasta podjęła uchwałę o przekazaniu wozu strażackiego na rzecz
    Gminy Przyrów ze wskazaniem OSP Staropole. 

Radni nie zgłosili już więcej żadnych interpelacji i wniosków. 

Ad.6.   Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekty uchwał 
w sprawie:
– zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 150/XXVI/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 



jednomyślnie.
– zmiany uchwały Nr 142/XXV/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 30 czerwca 

2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 151/XXVI/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

– zmiany uchwały Nr 143/XXV/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 30 czerwca 
2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 152/XXVI/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

– zmiany uchwały Nr 144/XXV/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 30 czerwca 
2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 153/XXVI/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

– uchylenia uchwały Nr 145/XXV/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 30 czerwca 
2006 roku.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 154/XXVI/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

– wyrażenia zgody na nabycie praw majątkowych i własności budynków 
miejscowości Zalesice.
Wójt Gminy wyjaśnił, że uchwała ta ma charakter intencyjny. Chodzi o to, że rada 
wyraża zgodę na ewentualne przejęcie tej nieruchomości, ponieważ 12 
października jest drugi termin licytacji tej nieruchomości może się tak zdarzyć, że 
ktoś ją nabędzie i wtedy na najbliższej sesji uchwała ta zostanie uchylona. Gdyby 
jednak nikt tej nieruchomości nie nabył, wtedy uchwała ta daje możliwość złożenia 
wniosku o przejęcie. Cały czas trwa sprawdzanie ksiąg wieczystych i hipotek tej 
nieruchomości. 
Do przestawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 155/XXVI/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

Ad.7.   Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – sołectwo Zarębice 
głos zabrał Wójt Gminy na prośbę Przewodniczącego Rady. Powitał przybyłych na 
sesję przedstawicieli Biura Projektowego w osobach: mgr inż. architekta Pawła Dusia 
i mgr Tomasza Twardocha. Następnie zaproponował, by objęty dzisiejszym 
porządkiem obrad projekt uchwały został przez nich omówiony.
Pan Paweł Duś przedstawił wymogi formalnoprawne jakie wiążą się z podjęciem tej 
uchwały, następnie szczegółowo omówił projekt uchwały ze wskazaniem na mapie 
poszczególnych obszarów opisanych w uchwale. W trakcie omawiania radni 
zadawali na bieżąco pytania, a Pan Paweł Duś udzielał wyjaśnień. W toku dyskusji 
podniesiono jedną zasadniczą kwestię. Dotyczyła ona zmiany zapisu w rozdziale 3 



§12 pkt 1c) i d) i ustalenia liczby DJP: w punkcie 1c) na poziomie 30, zamiast 
proponowanych w projekcie 20 i w punkcie 1d) na poziomie 70, zamiast 
proponowanych w projekcie 50.
Pan Twardoch poinformował, że jeżeli dojdzie do zwiększenia DJP w obu 
przypadkach należałoby ponownie wyłożyć projekt planu do publicznego wglądu. 
Związane jest to z różną interpretacją jednostek rozstrzygających, pominięcie 
ponownego wyłożenia projektu planu mogłoby spowodować jego uchylenie. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany 
przez radnych wniosek o zwiększenie DJP. Wniosek został podjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały – uwzględniający zaproponowane 
zmiany – w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie 
Gminy Przyrów – sołectwo Zarębice.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 156/XXVI/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

Ad.8.  Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o omówienie Zarządzenia Nr 
0151/45/2006 Wójta Gminy w Przyrowie z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r. Sprawozdanie 
omawiane było na poszczególnych Komisjach w związku z tym radni nie wnieśli 
żadnych uwag. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie w powyższej sprawie. 
Sprawozdanie to zostało przyjęte jednomyślnie.

Ad.9.   Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt 
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. 
Uwag i pytań w tym temacie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 157/XXVI/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

Ad.10.  Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił sprawozdanie z 
realizacji “Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 
2003-2007”. Stan zasobów mieszkaniowych w 2005 roku się nie zmienił. Nic nie 
nabyliśmy ani nic nie sprzedaliśmy. Jest jedno wolne mieszkanie zakładowe 
Zalesicach przysługujące w pierwszej kolejności nauczycielom. Nie było podwyżki 
czynszu. Zakład Komunalny wymienił, w ramach posiadanych środków, część okien, 
piec w kotłowni, docieplono część budynku. Natomiast my z budżetu gminy nie 
przekazaliśmy żadnych środków dotyczących remontu bloków na ul. Zarębskiej, czy 
Ośrodka Zdrowia ponieważ nie mieliśmy wolnych pieniędzy, żeby te zadania 
sfinansować. 
Uwag i pytań w tym temacie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie w 
powyższej sprawie. Sprawozdanie to zostało przyjęte jednomyślnie.  



Ad.11.  Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił informację z 
wykonania Uchwały Rady Gminy w Przyrowie Nr 132/XX/01 z dnia 17 marca 2001 
roku z późn. zm. Za okres od 17.09.2005 do 20.09.2006 roku. 
Uwag i pytań w tym temacie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie informację w 
powyższej sprawie. 
Informacja została przyjęta jednogłośnie.

Ad.12.  Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił informację 
Gminnego Zakładu Komunalnego dot.: utrzymania porządku i czystości na terenie 
gminy Przyrów. Powoli ilość koszy na terenie gminy rośnie. Na terenie gminy 
działają już trzy liczące się firmy, które będą ze sobą konkurować. W sprawozdaniu 
nie ma firmy, która odbiera plastiki. Koncesje na teren Gminy Przyrów wydane ma 
kilkanaście firm, więc mogą pojawiać się nowe. Jeżeli chodzi o wysypisko śmieci, to 
w chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja na zamknięcie tego wysypiska. 
Dokumentacja ta będzie jeszcze w tym roku, będziemy mogli uzyskać pozwolenie na 
rekultywację, a w przyszłym roku będzie można ubiegać się o środki w WFOŚ 
celem zamknięcia tego wysypiska.
– Radna Miedzińska zwróciła się z pytaniem, czy na terenie poszczególnych 

miejscowości są zawiadomienia, w którym dniu odbierane będą segregowane 
śmieci.
Wójt wyjaśnił, że firmy nie konsultują tego z Urzędem Gminy. Same wchodzą w 
porozumienie z mieszkańcami. 

– Radny Pokorny – w nawiązaniu do pytania Radnej Miedzińskiej – wyjaśnił, że 
firma rozdawała harmonogram odbioru segregowanych śmieci. Firma ta daje 
swoje worki na śmieci i zbiera plastiki, szkło i makulaturę.

– Radny Boborowski zapytał czy są pieniądze na zasypanie śmietniska na 
Smykowie. 
Wójt wyjaśnił, że jest taka możliwość, bo są na to środki i Gmina ma na uwadze 
uporządkowanie m.in. Smykowa i Wapiennika. 
Więcej pytań i uwag w tym temacie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie informację w 
powyższej sprawie.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.

Ad.13.  Komunikaty i wolne wnioski:
Skarbnik Gminy omówiła wystąpienia pokontrolne i wnioski do wykonania po 
kontroli RIO. 

Ad.14.  Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował 
zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XXVI sesję Rady Gminy w 
Przyrowie.

Protokółowała: 



Dorota Wojciechowska


