
PROTOKÓŁ Nr IV/07
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 20 lutego 2007 roku

Ad.1.        Sesję Rady Gminy o godz. 10-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 Jacka Wiśniewskiego 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 zaproszeni do udziału w obradach radni Rady Powiatu w Częstochowie Pan 
Henryk Kasiura, Pan Witold Orzeł i Pan Roman Hyla.

Ad.2.        Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad ( w 
załączeniu). Wójt zaproponował, aby ze względu na obecność nauczycieli i rodziców 
uczniów Szkoły Podstawowej w Zalesicach,  zmienić nieco porządek obrad i w 
punkcie 4 podjąć uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zalesicach. Wójt poinformował też, że zgodnie z 
kwestią, jaka była na ostatniej sesji Rady Gminy zostali zaproszeni na dzisiaj 
Dzielnicowi i Komendant Komisariatu Policji w Koniecpolu, który przedstawi 
informację na temat stanu bezpieczeństwa w gminie.
Radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem porządku obrad z 
uwzględnieniem wnioskowanych zmian.

Ad.3.        Do protokołu poprzedniej, III sesji Rady Gminy, uwag nie zgłoszono.
Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie. 

Ad.4.        Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego – omówił projekt uchwały w 
sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Zalesicach.
Przewodniczący zaproponował, aby głos zabrali nauczyciele i mieszkańcy Zalesic.
– Pani Frej Anita zabrała głos w imieniu nauczycieli. Poinformowała, iż grono

pedagogiczne nie uważa, że Szkoła w Zalesicach jest małą szkołą. Funkcjonują 
dużo mniejsze szkoły. Nie jest winą gminy, że subwencja na oświatę jest tak mała, 
ale nie jest też winą szkoły w Zalesicach, że takie koszty na niej spoczęły. Gmina 
próbuje oszczędzać na oświacie. Nie chodzi tu o dobro dziecka. W związku z tym 
pytanie, czy w szkole niepublicznej nie będzie klas łączonych? Czy na całym 
świecie nie funkcjonuje taka zasada, że środkiem motywacyjnym do pracy jest 



płaca, jaką otrzymuje nauczyciel? Nauczyciele zawsze starają się pracować jak 
najlepiej, jest przykre natomiast, że zarzuca się im, iż stawiając argumenty 
przeciwko tej szkole sugerują, że będą pracowali gorzej. Dlaczego niektóre 
samorządy podnoszą dodatki za wychowawstwo? Jeżeli obecni nauczyciele 
odejdą, to czy niepubliczna szkoła przyciągnie tu zdolnych, tych najlepszych? To 
nie będzie już ta sama szkoła. Czy Wójt i Radni próbowali szukać innych dróg 
wyjścia z tej sytuacji?

– Wójt w odniesieniu do wypowiedzi Pani Frej wyjaśnił, że szkoła niepubliczna 
wcale nie jest gorsza od publicznej, na co dowodem są wyniki z egzaminów 
szóstych klas. 
W momencie przekształcania Szkoły w Woli Mokrzeskiej było trudniej, ponieważ 
trzeba było jeździć do innych gmin i podglądać, jak oni to zrobili. Cały czas 
staramy się tą szkołę monitorować i sprawdzać. Pytamy rodziców o odczucia. 
Wójt poinformował, że zapoznał się z ostatnimi ankietami tzw. “Trójek” Pana 
Ministra, które przebadały tamtą szkołę również. Nie ma w nich żadnej uwagi. 
Poinformował również, że che, aby Szkoła w Zalesicach była jak najbardziej 
zbliżona do tego, co się teraz w niej dzieje, żeby był trzon tej kadry, ale to od 
nauczycieli będzie zależało, czy zechcą nadal w tej szkole pracować. Po 
przekształceniu będzie nowy organ założycielski i o tym czy będą klasy łączone 
zadecyduje Dyrektor z Zarządem. Przy środkach, jakie się przewiduje do 
przekazania na Zalesice ta szkoła może sobie bardzo dobrze poradzić. 

– Pan Bojarski Tomasz zabrał głos imieniu rodziców uczniów Szkoły Podstawowej 
w Zalesicach. Podjął kwestię pracy nauczycieli po przekształceniu placówki. 
Rodzice obawiają się, że po przekształceniu szkoły większość nauczycieli nie 
podejmie już pacy i zostaną zatrudnieni renciści, emeryci lub nauczyciele, którzy 
dopiero ukończyli studia, co niekorzystnie wpłynie na naukę dzieci. 
Pan Bojarski zapytał również, czy teren pod Szkołą jest własnością Gminy.

– Wójt wyjaśnił, że stan własności nieruchomości pod Szkołą jest uregulowany.
– Pani Rezler Jadwiga, Prezes Oddziału ZNP w Przyrowie, zabrała głos również 

nawiązując do pracy dotychczasowej kadry. Podkreśliła, że Szkoła Podstawowa w 
Zalesicach jest małą szkołą, ale ma dobre wyniki w nauce, uczniowie mają dobrą 
atmosferę, opiekę, wyżywienie. Poprosiła, aby Radni przy podejmowaniu decyzji 
wzięli pod uwagę interes uczniów, nauczycieli i rodziców.

– Pan Matejko Stanisław, dyrektor Szkoły, zgodził się z dotychczasowymi 
wypowiedziami. Podkreślił, że udało się stworzyć szkołę  przyjazną uczniom i z 
tego powodu w wypowiedziach nauczycieli jest duża obawa i żal. 

– Radna Miedzińska poprosiła Wójta o wyjaśnienie, czy w niepublicznej placówce 
będą klasy łączone.

– Wójt odpowiedział, że klasy łączone są w tym momencie, kiedy funkcjonuje 
placówka publiczna. Są również klasy łączone w tej chwili na Woli Mokrzeskiej, 
ale tych dwóch szkół nie można porównywać pod kontem potencjału 
ekonomicznego, ponieważ Zalesice będą miały w zasadzie dwa razy tyle pieniędzy 
co Wola Mokrzeska i stać będzie placówkę na to, żeby się wycofać z łącznia klas. 
Jeżeli szkoła pozostanie dalej placówką publiczną, to idąc kwestią szukania 
oszczędności, trzeba będzie rozważyć możliwość łączenia klas. Kwestia 



ekonomiczna ma tutaj zdecydowane znaczenie, ponieważ dokładanie 5 tys zł do 
utrzymania jednego dziecka jest naprawdę dużą kwotą.

– Radna Miedzińska zabrała głos i poinformowała, że jako Przewodnicząca Komisji 
Oświaty poprosiła członków Komisji, aby w swoich środowiskach zapoznali się z 
opinią rodziców. Rodzice mieli możliwość wpisania się na listę, jeżeli są 
przeciwni przekształceniu szkoły. Okazało się, że w Sygontce nie było żadnego 
podpisu, w Sierakowie były trzy, a z wszystkich ogólnie zebranych podpisów, 
większość były to osoby postronne. Rodzice wyrazili opinię, że dla dobra dzieci 
szkoła może zostać przekształcona w placówkę niepubliczną. 

– Przewodniczący Rady odczytał list skierowany przez nauczycieli Szkoły 
Podstawowej w Zalesicach do Rady Gminy Przyrów. 

– Rady Kolan zgodził się z listem nauczycieli. Wyraził opinię, iż możliwe jest, że 
przekształcenie placówki odbije się na nauczaniu. Zaapelował o odsunięcie tej 
sprawy na rok lub dwa.  

– Radny Nowak odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi, informując, że kwota 5 
tys. zł, jaką dopłaca się do każdego ucznia,  to dla gminy duże obciążenie. Jeżeli 
Rada nie podejmie teraz decyzji o przekształceniu Szkoły w Zalesicach, to za kilka 
lat trzeba będzie ją całkiem zlikwidować. 

Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zalesicach.
Uchwała Nr 16/IV/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) została podjęta 8 
głosami, 2 radnych było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosowania.

Obrady opuścił radny Hamerla Mirosław.

Ad.5.      Na prośbę Przewodniczącego głos zabrał Członek Zarządu Powiatu 
Częstochowskiego Pan Henryk Kasiura. Omówił zadania, jakie Powiat zaplanował 
do realizacji w bieżącym roku. Na terenie Gminy Przyrów do realizacji planowane są 
następujące zadania:
– 300 m drogi Staropole – Sieraków
– 1100 m drogi Wiercica-Przyrów -Osiedle Brzózki 
– ulica Zarębska w Przyrowie – remont chodnika dł. 300 m
Te trzy zadania będą rozpatrywane w załączniku do budżetu na 2007 rok. 
Najprawdopodobniej jedno z tych zadań zostanie zrealizowane w bieżącym roku.
Pan Kasiura poinformował, że podjął starania, aby rejestracja pojazdów mogła się 
odbywać w Placówce Starostwa Powiatowego w Koniecpolu. 
– Radny Nowak poprosił Pana Kasiurę o interwencję w sprawie ustawienia znaku

ograniczającego szybkość na skrzyżowaniu w Staropolu. 

Ad.6.     Wójt Gminy przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, w której 
poinformował o bieżących wydarzeniach zaistniałych w okresie od ostatniej sesji, i 
tak:
– 12 stycznia odbyło się zebranie w Sygontce, gdzie został dokonany wybór sołtysa.

Mamy tu nową osobę Panią Nowińską Annę. Na tym zebraniu została też wybrana 
Rada Sołecka;



– 14 stycznia odbyły się wybory sołtysa i nowej Rady Sołeckiej w Zarębicach. Tu 
również sołtysem została nowa osoba – Pan Marek Frukacz;

– 26 stycznia zebranie w Wiercicy. Sołtysem został Pan Ryszard Lamch.
– 16 lutego zebranie w Staropolu, sołtysem został Pan Sowiński Ryszard;
– 8 stycznia obył się, wspólnie z Kierownikiem GZK, wyjazd do Kochanowic i 

Wręczycy Wielkiej w celu zorientowania się, na czym polegały w tych gminach 
modernizacje oczyszczalni ścieków LEMNA;

– 15 stycznia miało miejsce spotkanie u nas na oczyszczalni ścieków z firmą, która 
zajmuje się administracją w Kochanowicach. Firma ta w tej chwili przygotowuje 
pewne propozycje dotyczące tego, jakie urządzenia wypadałoby zamontować w tej 
oczyszczalni, żeby maksymalnie wykorzystać to, co jest wybudowane, a 
jednocześnie poprawić warunki oczyszczania; 

– 18 stycznia miało miejsce Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Na Rzecz 
Rozwoju Gminy Przyrów;

– trwały również przygotowania wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej;
– 28 stycznia w świetlicy w Sierakowie odbył się  II Wieczór Kabaretowy;
– 29 stycznia Wójt uczestniczył w spotkaniu Rady Społecznej Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego, gdzie został przyjęty plan pracy ODR na rok 2007, w tym również 
pewne szkolenia, w których uczestniczyć będą rolnicy z terenu Gminy Przyrów;

– 01 lutego odbył się Zarząd Powiatowy OSP w Dąbrowie Zielonej;
– 07 lutego miało miejsce spotkanie z pracownikami i rodzicami uczniów Szkoły 

Podstawowej w Zalesicach;
– 13 lutego spotkanie Wójtów w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, które 

miało za zadanie zaakceptowanie podziału środków z Regionalnego Programu 
Operacyjnego;

– 15 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Gmin Jurajskich, było to 
zebranie wyborcze;

– na ostatniej sesji rozważana była kwestia sprzedaży nieruchomości po byłej zlewni 
mleka. W związku z tym, że wpłynęły pisma i zastrzeżenia sąsiadów, którzy są 
zaniepokojeni przeznaczeniem tej nieruchomości pod przemysł, Wójt podjął 
decyzje o wstrzymaniu się ze zbyciem tej nieruchomości do momentu uchwalenia 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

Przewodniczący zwrócił się z pytaniem do Pana Wiesława Stanuchiewicza, czy 
decyzja Wójta w sprawie wstrzymania się ze sprzedażą nieruchomości jest dla niego 
satysfakcjonująca. 
– Pan Stanuchiewicz zabrał głos informując, że mieszkańcom zależało

właśnie na tym, żeby nie sprzedawać tej nieruchomości do momentu uchwalenia 
planu zagospodarowania przestrzennego i że podjęta przez Wójta decyzja jest 
satysfakcjonująca.

– Pan Michalski zapytał, czy gmina ma akt własności na tą nieruchomość.
– Wójt wyjaśnił, że właścicielem tej nieruchomości była Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarska w Olbrachcicach. Gmina nabyła ją od Spółdzielni Mleczarskiej aktem 
własności. Jesteśmy właścicielem tej nieruchomości. O przeznaczeniu tej 
nieruchomości zadecyduje Rada Gminy uchwalając nowy plan zagospodarowania 



przestrzennego. 
Na prośbę Przewodniczącego głos zabrał Komendant Komisariatu Policji w 
Koniecpolu Pan Dariusz Koćwiń i przedstawił  informację dot. stanu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na terenie Gminy Przyrów za 2006 rok w porównaniu do 
roku 2005.
– Radna Miedzińska zwróciła się z prośbą do Pana Komendanta, aby w ferie i 

wakacje policja przyjeżdżała do świetlicy w Sierakowie, ponieważ młodzież 
demoluje budynek;

– Radny Boborowski zaproponował, aby przy Szkole w Woli Mokrzeskiej ustawić 
policjantów, ponieważ kierowcy bardzo szybko tam jeżdżą; 

– Radny Kolan zapytał, czy na terenie działania jest zagrożenie narkotykami;
– Pan Komendant odpowiedział, że takie zagrożenie występuje, zaczyna narastać 

problem z nieletnimi. 

Radni nie zgłosili już więcej żadnych pytań i wniosków, w związku z tym Wójt 
podziękował Dzielnicowym i Komendantowi Policji za współpracę i za przybycie na 
sesję. 

Ad.7.     Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Informację z realizacji 
“Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” za 
2006 rok. 
Pytań do Informacji nie było. Informacja została podjęta jednomyślnie.

Ad.8.      Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie  projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych” na 2007 rok. 
Uwag i pytań w tym temacie nie zgłoszono.
Uchwała Nr 17/IV/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

Ad.9.      Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt 
uchwały w sprawie ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków.
Uwag i pytań w tym temacie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 18/IV/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

Ad.10.      Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt 
uchwały w sprawie zmiany granicy terenu objętego opracowaniem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Przyrów w sołectwie 
Wiercica określonego Uchwałą Nr 219/XXX/02 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 06 
lipca 2002 roku.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.



Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 19/IV/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

Ad.11.        Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – na prośbę 
Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Systemu 
Profilaktyki i opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Przyrów do roku 2013. 
Uwag i pytań w tym temacie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 20/IV/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

Ad.12.         Na prośbę Przewodniczącego Rady Pani Kierownik GOPS omówiła 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Przyrów do roku 2013.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 21/IV/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

Ad.13.    Komunikaty i wolne wnioski:

– Przewodniczący Rady odczytał Plan Pracy Rady Gminy w Przyrowie na 2007 rok.
Roczny plan pracy rady Gminy w Pzryrowie został przyjęty jednomyślnie.

– Radna Maria Wiśniewska odczytała Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
w Przyrowie na 2007 rok.
Roczny plan pracy Komisji został przyjęty jednomyślnie.

– Radna Bożena Miedzińska odczytała Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury i 
Kultury Fizycznej Rady Gminy w Przyrowie na 2007 rok.
Roczny plan pracy Komisji został przyjęty jednomyślnie.

– Radna Barbara Wierciochowicz przedstawiła Plan Pracy Komisji ds. Zdrowia, 
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy w Przyrowie na 
2007 rok.
Roczny plan pracy Komisji został przyjęty jednomyślnie.

Plan pracy Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów zostanie 
przyjęty na następnej sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady przedstawił następujące sprawy:
– wniosek Pana Zdzisława Radeckiego o zlikwidowanie określenia “bojownikom o 

wolność i demokrację” na Pomniku w Rynku w Przyrowie;
– pismo Wojewody Śląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 



11/III/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz 
zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach 
organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i 
dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
Pismo omówiła Radca Prawny Pani Jadwiga Bus;

– pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o nie dopełnieniu przez 
Przewodniczącego RG obowiązku złożenia w terminie oświadczenia o 
działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonkę.

– Radny Boborowski zwrócił się z wnioskiem do Radnych Powiatowych o wymianę 
uszkodzonego lustra w miejscowości Smyków na skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej i ul. Stawowej.

– Radny Boborowski poinformował też, że w Smykowie na skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej z ul. Miłą właściciel sklepu utwardził pobocze, nasypując zbyt dużo 
grysu, w skutek czego pobocze jest wyżej niż jezdnia, co powoduje, że woda z 
pobocza spływa na ulicę i na posesję znajdującą się naprzeciwko sklepu. 
Właściciel posesji prosił o interwencję w tej sprawie.

Radni Powiatowi poinformowali, że na najbliższej sesji Rady Gminy udzielą 
odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez radnych w trakcie dzisiejszych obrad.

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

Protokółowała:

Dorota Wojciechowska




