
    PROTOKÓŁ Nr III/10 
   sesji Rady Gminy w Przyrowie 
       odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku 
 
 
 Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godzinie 12-tej otworzył Przewodniczący Rady 
Gminy Rajmund Michalik witając przybyłych i stwierdzając prawomocność obrad. 
Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 15 radnych, co stanowi  
100 % składu Rady. 
 
Spoza Rady w obradach uczestniczyli : 
 
Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak 
Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska 
Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora-Migalska 
Kierownik GZK – Mirosław Czarnecki 
Referent  - Dorota Wojciechowska 
oraz Pan mgr inż. Józef Chmiel Dyrektor Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów 
Rolnych. 
 
Ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu). 
  Wójt Gminy wniósł o : 

− przesunięcie punktu 10 i omówienie go jako punkt 5 
− wprowadzenie do porządku obrad sprawy Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego 
− wprowadzenie do porządku obrad sprawy Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami pożytku publicznego na 2011 rok 

Do zgłoszonej przez Wójta propozycji uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad z 
uwzględnieniem zgłoszonych poprawek, który przedstawia się następująco : 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie Protokółów I i II sesji Rady Gminy. 
4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej. 
5. Interpelacje i wnioski radnych. 
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Przyrowie Nr 60/X/95 z 

dnia 24 czerwca 1995 roku w sprawie powołania Gminnego Zakładu Komunalnego w 
Przyrowie. 

7. Podjęcie Uchwały w sprawie Uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w 
Przyrowie, 

8. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych. 
9. Podjęcie Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
11. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy 

Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 
2011 rok 

13. Komunikaty i wolne wnioski. 
14. Zakończenie obrad. 

 
Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono 
Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie. 
 
Ad . 3 . Do Protokółów poprzednich – I i II sesji Rady Gminy – uwag nie wniesiono. 
             Za ich 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 : 

− 12 grudnia odbyła się w Kochcicach – gmina Kochanowice - wystawa stołów 
wigilijnych, naszą gminę reprezentowało KGW Sygontka 

− 12 grudnia odbyły się turniej piłki nożnej juniorów o puchar Starosty 
Częstochowskiego, organizatorem był Klub Sportowy „Piast” i GOK 

− 13 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe w KGW w Przyrowie 
− 14 grudnia odbyło się zebranie wiejskie w Sierakowie, na którym został dokonany ( w 

związku z rezygnacją złożoną przez poprzedniego sołtysa ) wybór sołtysa. Sołtysem 
wybrana została Pani  Hamerla Renata, która uczestniczy w dzisiejszych obradach, 

− 17 grudnia odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Gmin Jurajskich, którego jako 
gmina jesteśmy członkiem, na tym posiedzeniu został uchwalony plan finansowy na 
rok 2011 i wysokość składek 

− 20 grudnia w naszym Urzędzie odbyło się podsumowanie projektu realizowanego 
przez GOPS w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 

− wczoraj – 28 grudnia -  odbył się zakup  nieruchomości przy ul. Częstochowskiej (na 
zakręcie), spisany został akt notarialny. Do 10 stycznia Pan Nabiałek ma się 
wyprowadzić i nam ten obiekt przekazać. Na wiosnę dokonana zostanie rozbiórka 
tego budynku . Następnie wydzielona zostanie część tej działki i Wójt będzie 
proponował przekazanie części tej działki, w drodze darowizny na rzecz Województwa 
Śląskiego pod budowę drogi wojewódzkiej, a o pozostałej części będziemy później 
musieli zdecydować czy ją zatrzymamy, czy też zostanie sprzedana. 

 
 Uczestniczący w obradach Pan Józef Chmiel poinformował, że 14 grudnia br. w 
Warszawie odbyło się wręczenie nagród w ramach ogólnopolskiego konkursu jakości prac 
scaleniowych. W tym konkursie swoją obecność zaznaczyło województwo śląskie , bowiem 
zajęliśmy II i III miejsce w Polsce na 17 zgłoszonych obiektów konkursowych. Szczególnie 
zaznaczyła swoją obecność Gmina Przyrów. Nagrody pieniężne w tym konkursie są dla 
projektantów i wykonawców, natomiast honorowa nagroda zawsze jest przyznawana 
gospodarzowi zwycięskiego obiektu. Tym gospodarzem jest Pan Wójt i została mu przyznana 
ta nagroda honorowa. Ale ponieważ Pan Wójt nie mógł uczestniczyć osobiście w czasie 
wręczania nagród, to Pan Minister upoważnił Dyrektora Chmiela do wręczenia uroczyście 
Wójtowi tejże nagrody. W tym momencie Pan Chmiel odczytał i wręczył Wójtowi Dyplom 
Uznania podpisany przez Ministra  Marka Sawickiego. 
 
Ad . 5 .    Interpelacje i wnioski radnych : 
  Nie zgłoszono. 
 
Ad . 6 . Kierownik GZK – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w 
             sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Przyrowie Nr 60/X/95 z dnia 24 czerwca 
1995 roku w sprawie powołania Gminnego Zakładu Komunalnego. Pan Kierownik 
poinformował, że konieczność podjęcia tej uchwały wynika ze zmiany dotychczas 
obowiązujących przepisów, główna zaś zmiana polega na tym, że zakładowi nie wolno jak 
dotychczas świadczyć usług dla ludności cywilnej. 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie. 
Uchwała Nr 9/III/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie. 
 
Ad . 7 .  Kierownik GZK – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w 
              sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie. 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie. 
Uchwała Nr 10/III/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie. 



Ad . 8 . Kierownik GZK – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w 
              sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych. 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie. 
Uchwała Nr 11/III/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie. 
 
Ad . 9 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały 
             w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Poinformowała przy tym o  nadesłanej 
przez RIO w Katowicach opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2024 – wydana opinia jest 
pozytywna. 
Przewodniczący Rady zapytał, czy istnieją jakieś zagrożenia w realizacji przyjętych 
zamierzeń. 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to prognoza bezpieczna . Zagrożeniem może być 
niewykonanie planowanych dochodów, zwłaszcza dochodów ze sprzedaży mienia i niższych 
wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez 
Ministerstwo. 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie. 
Uchwała Nr 12/III/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych - 
podjęta została jednomyślnie. 
 
Ad . 10 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały 
               w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010. Poinformowała, że konieczność 
wprowadzenia tych zmian wynika z przyjętej uchwały w sprawie stawek dotacji 
przedmiotowych. 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie. 
Uchwała Nr 13/III/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych - 
podjęta została jednomyślnie. 
 
Ad . 11 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały w 
              sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok. Przedstawiła opinię RIO o 
możliwości sfinansowania deficytu  w kwocie 422.770 zł. Przedstawionego w projekcie 
uchwały budżetowej na rok 2011, oraz opinię RIO w sprawie przedłożonego przez Wójta 
Gminy projektu uchwały budżetowej na 2011 rok. Obydwie opinie RIO są pozytywne. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie. 
Uchwała Nr 14/III/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych - 
podjęta została jednomyślnie. 
 
Ad . 12 . Pani Dorota Wojciechowska – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt  
               uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2011 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie. 
Uchwała Nr 15/III/10 w powyższej sprawie (w załączeniu)  podjęta została jednomyślnie. 
 
Ad . 13 .  Komunikaty i wolne wnioski : 
 
Przewodniczący Rady poruszył następujące sprawy : 

− zwrócił się do radnych o przygotowanie propozycji do planów pracy Rady i Komisji na 



rok 2011 i ich opracowanie na posiedzeniach Komisji i przedstawienie ich na 
następnej sesji, 

− dostarczenie przed kolejną sesją – najlepiej w czasie odbywania posiedzeń komisji – 
zdjęć, które niezbędne są dla wydania legitymacji radnego, 

− przedstawił zaproszenie na I Gminny Turniej halowy piłki nożnej o Puchar Wójta 
Gminy – turniej  odbędzie się 9 stycznia 2011 roku od godziny 10-tej 

− pismo Starosty Częstochowskiego w sprawie składania wniosków o przyznanie 
Statuetek Starosty za zasługi dla powiatu 

Radna Wierciochowicz zgłosiła wniosek o złożenie wniosku o przyznanie Statuetki dla Pani 
Anny Adamus-Michalik w dziedzinie zdrowia 
Radni poparli zgłoszoną kandydaturę. 
Radny Michalik zgłosił wniosek o złożenie wniosku o przyznanie Statuetki dla Wójta Gminy w 
dziedzinie samorządności. 
Radni poparli zgłoszoną kandydaturę. 
Radny Stanuchiewicz zgłosił wniosek o złożenie wniosku o przyznanie Statuetki dla Pana  
Zbigniewa Machury  w dziedzinie sportu i turystyki. 
Radni poparli zgłoszoną kandydaturę. 
Wójt Gminy poinformował, że są przygotowane kalendarze na 2011 rok promujące gminę – 
jest ich około 800 sztuk – rozdane zostaną dla mieszkańców. 
Poinformował także, że po zakończeniu sesji, na godzinę 14 zaproszeni zostali sołtysi na 
wspólne spotkanie podsumowujące mijający rok. 
 
Ad . 14 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował zebranym 
               za uczestnictwo w obradach i zamknął III sesję Rady Gminy w Przyrowie. 
 
 
 
Protokółowała : 
 
 
 
 
 
 


