
PROTOKÓŁ Nr XXVI/10 
                              sesji Rady Gminy w Przyrowie        

odbytej w dniu 28 stycznia 2010 roku 
 
 

Ad.1.  Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 10.00 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. 
Spoza Rady w obradach uczestniczyli : 
Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak 
Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora – Migalska                                              
Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska 
oraz zaproszeni goście: Radny Powiatu Częstochowskiego Pan Tadeusz Ciastko. 
 
Ad .2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w 
załączeniu). W punkcie 11 została zmieniona kwota w tytule projektu uchwały.  
Innych uwag nie zgłoszono. 
Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie. 
 
Ad .3 . Do Protokołu poprzedniej  –  XXV sesji Rady Gminy – uwag nie wniesiono. 
Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie. 
 
Ad. 4. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, w której 
            poinformował o bieżących wydarzeniach zaistniałych w okresie od ostatniej 
sesji, i tak : 
- 8 stycznia, jak co roku, obchodziliśmy rocznicę pomordowania mieszkańców 
Przyrowa. Uczestniczyliśmy we mszy świętej i złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem; 
- 11 stycznia uczestniczyłem w szkoleniu Rady Partnerstwa Północnej Jury; 
- 13 stycznia odbyło się Prezydium Zarządu Powiatowego OSP, na którym dzielone 
były dotacje do samochodów i do remiz; 
- od 9 stycznia mieliśmy sytuację kryzysową, w związku z czym odbyło się kilka 
spotkań sztabów kryzysowych; 
- podpisaliśmy umowę na ul. Szkolną w ramach programu rządowego przebudowy 
dróg lokalnych, przetarg został zakończony; 
- w tej chwili kończymy przetarg na dostawę oleju opałowego; będziemy oczekiwać 
na podpisywanie umów w ramach podstawowych usług w PROW- ie i po podpisaniu 
umowy przystąpimy do przetargów na modernizację oczyszczalni i budowę 
kanalizacji w Wiercicy; 
- odbyło się spotkanie z sołtysami w sprawie sytuacji kryzysowej. 



Ad. 5.   Interpelacje i wnioski radnych  
- Radny Powiatowy Pan Tadeusz Ciastko omówił budżet powiatu na 2010 rok; 
- Pani Miedzińska zapytała, czy są już jakieś wyjaśnienia w sprawie przewodów, 
które wiszą nad drogą w stronę Sygontki; 
- Pan Boborowski poinformował, że w Woli Mokrzeskiej przy ul.Głównej również jest 
kilka drzew, których gałęzie leżą na przewodach elektrycznych, należałoby je usunąć. 
Prawdopodobnie są własnością Zarządu Dróg.  
- Pan Wiśniewski poinformował, że podobna sytuacja jest w Zalesicach przy drodze 
na Żuraw. 
- Pan Wójt wyjaśnił, że sprawa ta była poruszana na posiedzeniu sztabu 
kryzysowego u Wojewody i stanowisko Lasów Państwowych jest takie, że za 
utrzymanie pasa drogowego odpowiada zarządca dróg. Natomiast kwestia wycinki 
tych drzew, które rosną poza pasem, a wiszą nad pasem jest nieuregulowana. 
Należy to uzgadniać z nadleśnictwem i oni będą decydować, czy te drzewa należy 
wycinać, czy nie. 
Ad. 6.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 rok. 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie. 
 
Ad. 7.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii za 2009 rok. 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie. 
 
Ad.8.  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 
rok. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 156/XXVI/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 14 
radnych - podjęta została jednomyślnie. 
 
Ad.9. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 157/XXVI/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 14 
radnych - podjęta została jednomyślnie. 
 
Ad.10. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na 2010 rok. 
Projekt uchwały omówili Wójt i Skarbnik Gminy. 
 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 158/XXVI/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 14 
radnych - podjęta została jednomyślnie. 
 



Ad.11. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach  
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 159/XXVI/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 14 
radnych - podjęta została jednomyślnie. 
 
Ad.12. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach  
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 160/XXVI/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 14 
radnych - podjęta została jednomyślnie. 
 
Ad.13. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach  
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 161/XXVI/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 14 
radnych - podjęta została jednomyślnie. 
 
Ad.14.  Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2010 rok 
- Przewodniczący Rady Gminy przedstawił plan pracy Rady Gminy na 2010 rok 
  Plan Pracy Rady Gminy Przyrów na 2010 rok został przyjęty jednomyślnie. 
 
- Pani Maria Wiśniewska przedstawiła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r. 
  Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok został przyjęty jednomyślnie. 

- Pani Bożena Miedzińska przedstawiła plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury                       
Fizycznej na 2010 rok.                                                                                                                         
Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej na 2010 rok został przyjęty 
jednomyślnie.     

- Pani Barbara Wierciochowicz przedstawiła plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw   
Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2010 rok                                                    
Plan Pracy Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego na 
2010 rok został przyjęty jednomyślnie. 

Przyjęcie planu pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów na 
2010 rok zostało przeniesione na następną sesję Rady Gminy.  

 



Ad.15.  Komunikaty i wolne wnioski 

- Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 
Jaworznie w sprawie zaproszenia do obserwacji sprawdzianów w szkołach 
podstawowych w dniu 8 kwietnia 2010 r. oraz egzaminu gimnazjalnego w dniach 27, 
28 i 29 kwietnia 2010 r.  

- Wójt Gminy poinformował, że zostały przekazane wyrównania dla nauczycieli.       
Powiadomił również, że Krajowa Rada Izb Rolniczych organizuje zimowisko dla 
dzieci rodziców ubezpieczonych w KRUS. 

Ad.16.   Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował 
zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XXVI sesję Rady Gminy w 
Przyrowie. 

 

Protokółowała: 

Dorota Wojciechowska  

                                                                     

                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


