
PROTOKÓŁ Nr IV/2011
  sesji Rady Gminy w Przyrowie

        odbytej w dniu 11 marca 2011 roku

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godzinie 9-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
oraz Poseł na Sejm RP Pani Halina Rozpondek, a także mieszkańcy gminy zgodnie z 
załączoną listą obecności.

Ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu).
             Uwag i wniosków w tym zakresie nie zgłoszono.

Ad . 3 . Do Protokołu poprzedniej – III sesji rady Gminy – uwag nie wniesiono.
             Za jego przyjęciem Radni głosowali jednomyślnie.

Ad . 4 .  Przewodniczący Rady udzielił głosu przybyłej na obrady Pani poseł Halinie
              Rozpondek. Pani poseł w swojej wypowiedzi przedstawiła tematy nad jakimi w 
chwili bieżącej trwają prace w  sejmie . Szerzej przedstawiła temat nowego kodeksu 
wyborczego i ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. W trakcie  dyskusji odpowiadała na 
zadane w tym zakresie pytania radnych. Wójt Gminy poprosił, by pani poseł podjęła 
interwencję i postarała się podjąć stosowne działania by rozwiązać nurtujące samorządy 
następujące kwestie :

1. Zwiększenie subwencji oświatowej w związku z nałożeniem zwiększonych zadań dla 
samorządów,

2. By nie likwidować w gminach placówek pocztowych (działające w zamian agencje nie 
zdają egzaminu),

3. Zmienić zapisy w rozporządzeniu dotyczącym wysyłania nakazów podatkowych w ten 
sposób, by nie musiały być one wysyłane obojgu małżonkom, bo rodzi to dodatkowe 
znaczne koszty,

4. Nie zawieszać funkcjonowania Programu Budowy Boisk Wielofunkcyjnych.
Pani poseł obiecała, że w swoich działaniach (jest w-ce przewodniczącą sejmowej 
Komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej) będzie dążyć do pozytywnego 
rozwiązania zgłoszonej problematyki.
Przewodniczący Rady podziękował Pani poseł za przybycie i udział w obradach, 
ponieważ Pani poseł – ze względu na inne obowiązki -  nie mogła uczestniczyć w 
dalszej części obrad.

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, w której 
poinformował o bieżących wydarzeniach zaistniałych w okresie od ostatniej sesji, i 
tak :

• -  8 stycznia odbyły się uroczystości  pod pomnikiem pomordowanych w
• Przyrowie 
• -  8-9 stycznia odbył się I – inauguracyjny - turniej piłki nożnej o puchar 
• Przewodniczącego Rady zorganizowany przez GOK, radnych i klub sportowy 

„Piast”,
• 10 stycznia w Zespole Szkół w Przyrowie dla upamiętnienia tragicznych 



wydarzeń z 8 stycznia 1945 roku odbył się Apel Poległych,
• 13 stycznia odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Powiatowego OSP,
• 19-21 stycznia Wójt uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Wójtów i 

Burmistrzów Województwa Śląskiego,
• 26 stycznia rozpoczęły się konsultacje i spotkania w sprawie działania Spółek 

wodnych,
• 29 stycznia odbyło się 60-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Przyrowie,
• 10 lutego odbyło się zebranie wiejskie w Sygontce w sprawie wyboru sołtysa i 

Rady Sołeckiej,
• 11 lutego Wójt uczestniczył w spotkaniu z ministrem Bernardem Błaszczykiem 

w sprawie gospodarowania odpadami,
• 12 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie Klubu „Piast” Przyrów,
• 16 lutego odbyło się w Wiercicy zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i 

Rady Sołeckiej oraz w sprawie budowy kanalizacji,
• 18 lutego zebranie wiejskie w Zarębicach w sprawie wyboru Sołtysa i Rady 

Sołeckiej,
• 19 lutego odbyła się uroczystość wręczenia Statuetek Starosty 

Częstochowskiego, Wójt został laureatem tego konkursu, zaprezentował 
radnym otrzymaną statuetkę,

• 21 lutego odbyło się posiedzenie Klubu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 
Ziemi Częstochowskiej,

• 24 lutego odbył się i został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ul. Nowej,
• 24-26 lutego odbywało się szkolenie dotyczące ochotniczych straży pożarnych 

przed kampanią sprawozdawczo-wyborczą,
• 1 marca odbyło się w Przyrowie spotkanie z rodzicami 6 i 7 latków w sprawie 

obowiązku szkolnego,
• 1 marca zebranie wiejskie w Staropolu w sprawie wyboru Sołtysa i Rady 

Sołeckiej,
• 3 marca odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Gmin Jurajskich,
• 5 marca w Nałęczowie odbyła się gala rozstrzygnięcia konkursu „Wójt Roku”,
• 5 marca delegacja z Sygontki uczestniczyła w gali ostatkowej w 

Częstochowie,
• 7 marca odbyło się zebranie wiejskie w Przyrowie dla wyboru Sołtysa i Rady 

Sołeckiej, na tym zebraniu postanowiono również o odwieszeniu działalności 
Spółki Wodnej w Przyrowie,

• Do ENION-u przekazane zostały projekty modernizacji oświetlenia ulicznego,
• Mamy zastój w organizowaniu przetargów, ze względu na chorobę Pani 

Szymonik – mamy do przeprowadzenia przetargi na:
1) Turystyczną Dolinę Wiercicy,
2) Budowę boiska wielofunkcyjnego w Przyrowie,
3) Termomodernizację szkoły w Zalesicach

• 30 kwietnia pracownicy Urzędu mają zorganizowaną wycieczkę na Ukrainę, 
jeśli ktoś z radnych chce skorzystać, to są jeszcze wolne miejsca.

Ad . 5 . Interpelacje i wnioski radnych
             Nie zgłoszono.

Ad. 6.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
              Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010 rok.
Sprawozdanie (w załączeniu) zostało przyjęte jednomyślnie.



Ad. 7.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
              Narkomanii dla gminy Przyrów za 2010 rok.
Sprawozdanie (w załączeniu) zostało przyjęte jednomyślnie.

Ad.8.  Pani Janicka – na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt uchwały
           w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 16/IV/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad.9.  Pani Janicka – na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt uchwały
          w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
2011 rok.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 17/IV/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad . 10 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały
               w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych przebiegających 
przez teren gminy Przyrów.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 18/IV/2011 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 zmiany Uchwały  Rady Gminy Przyrów Nr 11/III/10 z 
dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 19/IV/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad . 12 . Kierownik GOPS Pani Iwona Kremblewska – na prośbę Przewodniczącego
               Rady – omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu 
aktywności lokalnej na 2011 rok.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 20/IV/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad . 13 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych 
straży pożarnych z ternu Gminy Przyrów, którzy uczestniczyli w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub Gminę Przyrów.



Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 21/IV/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad . 14 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt
               uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego 
zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
nieruchomości.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 22/IV/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad . 15 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 23/IV/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad . 16 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 24/IV/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad . 17 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt
               uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Przyrów na lata 2011 - 2014.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 25/IV/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad . 18 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt
               uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr 14/III/10 w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na 2011 r..

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 26/IV/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad . 19 . Pani Barbara Wierciochowicz – na prośbę Przewodniczącego Rady –
               omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 2010 rok.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 27/IV/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.



Ad . 20 . Pani Barbara Wierciochowicz – na prośbę Przewodniczącego Rady –
               omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 2010 rok.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 28/IV/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad . 21 .   Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2011 rok
•  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił plan pracy Rady Gminy na 2011r. 

Plan Pracy Rady Gminy Przyrów na 2011 rok został przyjęty jednomyślnie.

•  Pani Maria Wiśniewska przedstawiła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r. 
oraz Harmonogram kontroli.  
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok został przyjęty jednomyślnie.

• Pan Wiesław Stanuchiewicz przedstawił plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i 
Kultury Fizycznej na 2011 rok. 
Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej na 2011 rok został 
przyjęty jednomyślnie.    

•  Pan Władysław Nowak przedstawił plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw 
Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2011 rok 
Plan Pracy Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 
Publicznego na 2011 rok został przyjęty jednomyślnie. 

• Pani Beata Magiera przedstawiła Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Go-
spodarczego na 2011r. 
Plan Pacy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego na 2011 został przyję-
ty jednomyślnie.

Ad . 22 . Komunikaty i wolne wnioski :
• Przewodniczący Rady przedstawił pismo Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

w Jaworznie dotyczące delegowania przedstawicieli Rady  jako obserwatorów 
sprawdzianu i egzaminu  gimnazjalnego.  Z ramienia Rady Gminy wydelego-
wane  zostały Pani Elżbieta Ślęzak i Pani Barbara Wierciochowicz.

• Przewodniczący Rady przedstawił Uchwały RIO :
1) Nr 4100/VII/6/2011 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w 

kwocie 422.700 zł. przedstawionego w uchwale budżetowej na 2011 rok 
Gminy Przyrów

2) Nr 4100/VII/2011 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu 
Gminy Przyrów wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

          Obydwie opinie są pozytywne.
Wójt Gminy poinformował, że 20 stycznia Gminny Zakład Komunalny zwrócił 
się z prośbą o zatwierdzenie Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania ścieków. Ponieważ ustawa określa termin 50 dni na 
wypowiedzenie się w tej kwestii. Ponieważ w tym czasie nie było sesji, a 
wzrost cen spowodowany jest głównie cenami energii Wójt podjął decyzję o 
wejściu  w życie zaproponowanych przez GZK Taryf. Wójt przedstawił aktual-
ne stawki, podając równocześnie dotychczas obowiązujące, i tak : woda 2,70 
było 2,60, ścieki 3,00 było 2,90, abonament 1,60, było 1,50, ścieki dowożone 
4,80 było 4,60 zł.



Następnie Wójt przedstawił – zgodnie z przepisami istnieje taki wymów – 
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczegól-
nych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę.
Po czym poinformował, że jutro jest wyjazd na Targi Rolnicze do Kielc i jeśli 
radni są zainteresowani udziałem w Targach to proszeni są o zgłoszenie się u 
Pani Mróz .
Radny Nowak – w związku z planowaną przez jego Komisję wizytacją remiz 
strażackich – zapytał kiedy kończy się w OSP kampania zebrań sprawozdaw-
czo-wyborczych?.
Wójt odpowiedział, że 27 marca.
Przewodniczący Rady przedstawił pismo Pana Góreckiego Zygmunta w spra-
wie zmiany napisu na pomniku w Rynku, które wpłynęło do Urzędu w dniu 25 
stycznia br.. Pismo to wcześniej skierowane zostało do przeanalizowania i za-
opiniowania na posiedzenie Komisji Oświaty. W posiedzeniu tejże Komisji 
uczestniczył Wójt oraz Przewodniczący Gminy. Wypracowano stanowisko, 
żeby decyzję w tej sprawie podjąć w drodze konsultacji społecznych, które mo-
głoby się odbyć przy okazji najbliższych wyborów parlamentarnych.
Rada podzieliła przyjęte stanowisko i ustalono, że odpowiedź tej treści zosta-
nie przekazana Panu Góreckiemu przez Przewodniczącego Rady. 
Sekretarz Gminy poinformowała, że zakończył się obchód przed spisowy 
przed Narodowym Spisem Powszechnym ludności i mieszkań. Spis przepro-
wadzony zostanie w okresie od 1 kwietnia  do 30 czerwca br..
Przewodniczący Rady odczytał pismo Zarządu Klubu Sportowego „Piast” w 
Przyrowie zawierające prośbę do radnych o wsparcie finansowe dla najmłod-
szej sekcji piłki nożnej klubu. Dodatkowych informacji w tej sprawie udzielił 
Prezes Klubu Pan Wiśniewski Jacek, wskazał, że głownie pozyskane środki 
wykorzystane zostaną na zakup dresów dla tej sekcji.
Radni dokonają po sesji dobrowolnych wpłat na ten cel.
Radna Wierciochowicz  zapytała, czy planuje się budowę wodociągu w Kopa-
ninach ?
Wójt odpowiedział, że podjęto działania zmierzające do budowy wodociągu 
dla Kniei i Kopanin I. w Kopaninach II i III brak jest ekonomicznego uzasadnie-
nia dla takiej inwestycji ze względu na duże odległości a małą liczbę potencjal-
nych użytkowników.
Przewodniczący Rady poprosił radnych o dostarczenie zdjęć, aby można było 
przygotować dla nich legitymacje radnego. Przypomniał także o konieczności 
złożenia oświadczeń majątkowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 
kwietnia.

Ad . 23 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował
               zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął IV sesję Rady Gminy w 
Przyrowie. 

Protokółowała :      




