
PROTOKÓŁ Nr V/2011
   sesji Rady Gminy w Przyrowie

         odbytej w dniu 29 czerwca 2011 roku

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godzinie 11-tej otworzył Przewodniczący Rady 
Gminy Rajmund Michalik witając przybyłych i stwierdzając prawomocność obrad.
Zgodnie z załączoną lista obecności w obradach uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93 % 
składu Rady.
Radny nieobecny – Wiesław Stanuchiewicz usprawiedliwił przyczynę swej nieobecności.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli :

Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak
Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora-Migalska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie – mgr Iwona Kremblewska
Pan Zdzisław Kijewski – przedstawiciel firmy Conerga

Ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu).
             Skarbnik Gminy poprosiła o zmianę kolejności omawiania punktów 11 z 12.
Przewodniczący Rady zaproponował dodanie, jako punkt 5, punktu Interpelacje i wnioski 
radnych, wobec czego pozostałe punkty otrzymają nową, kolejną numerację.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Za przyjęciem porządku obrad, uwzględniającym zgłoszone zmiany, radni głosowali 
jednomyślnie.

Ad . 3 . Do Protokółu poprzedniej – IV sesji Rady Gminy – uwag nie wniesiono.
             Za jego przyjęciem Radni głosowali jednomyślnie.

Ad . 4 . Przewodniczący Rady udzielił głosu przybyłemu na obrady przedstawicielowi firmy
            Conerga, Panu Zdzisławowi Kijewskiemu.
W swojej wypowiedzi Pan Kijewski przedstawił projekt budowy elektrowni wiatrowej na 
terenie naszej gminy (poinformował zarówno o pozytywnych, jak i negatywnych stronach 
takiej inwestycji). Projekt ten mógłby  być zrealizowany w powiązaniu z przygotowywanym do 
realizacji podobnym projekcie na terenie gminy Lelów. Przedstawił, do wglądu i  rozważenia 
przez radnych, list intencyjny w tej sprawie. Jego podpisanie uruchamia procedury związane 
z przygotowywaniem do realizacji projektu. Takie prace badawcze i przygotowawcze trwają : 
około 1-1,5 roku (badania środowiskowe), później prace przygotowawcze i projektowe 
około 1 roku, sama budowa farmy wiatrakowej trwa ok. pół roku.
Wójt zapytał, czy w przypadku podjęcia przez Radę pozytywnej decyzji w tej sprawie, 
możliwe jest zapewnienie 1 lokalizacji (miejsca) dla postawienia wiatraku, który stanowił by 
wyłączną własność gminy. Pan Kijewski odpowiedział, że jest taka możliwość. Dodał przy 
tym, że na etapie projektowania inwestycji gmina może zgłosić wszystkie potrzeby w 
zakresie zmiany studium uwarunkowań i zostaną one uwzględnione przy zmianie studium, 
które firma będzie robiła na potrzeby inwestycji. Nasze potrzeby zostaną uwzględnione 
nieodpłatnie.

Wójt podziękował Panu Kijewskiemu za przybycie na obrady i przedstawienie 
projektu informując jednocześnie, że po podjęciu decyzji przez Radę, w możliwie jak 
najkrótszym terminie, decyzja ta zostanie firmie przekazana.

Na obrady przybył Radny Rady Powiatu w Częstochowie Pan Roman Hyla.
Wójt Gminy przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, w której poinformował o 
bieżących wydarzeniach zaistniałych w okresie od ostatniej sesji, i tak :

• 12 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Staropole,
• 16 marca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (wspólnie z przedstawicielami 

powiatu częstochowskiego)  Wójt uczestniczył  w rozprawie przed Komisją Majątkową 
dotyczącą zwrotu majątku skonfiskowanego gminom żydowskim przed II wojną 



światową. Mamy roszczenie dotyczące działki przy ul. Lelowskiej (teren po mleczarni) 
w Przyrowie. Gmina Żydowska wystąpiła o zwrot. Na tej rozprawie przedstawiliśmy 
swoje stanowiska. Rozprawa została odroczona do momentu wypowiedzenia się 
pisemnie przez wszystkie strony. My aktualnie oczekujemy na dokumenty niezbędne 
do sporządzenia takiego pisma.

• 24 marca odbyły się zebrania wiejskie w sołectwie Zalesice i Kopaniny – sołtysi 
pozostali niezmienieni,

• 25 marca odbyły się manewry kompani odwodowej OSP w Koniecpolu
• 26 marca  zebranie sprawozdawcze w OSP w Wiercicy
• 27 marca zebranie OSP w Zarębicach
• 30 marca zebranie wiejskie  w sołectwie Bolesławów – na sołtysa wybrana została 

Pani Katarzyna Podsiedlik
• 3 kwietnia odbyły się wybory do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej
• 8 kwietnia Wójt uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Komendę Miejską 

Policji na temat sytuacji i zagrożeń przemocą w stosunku do kobiet
• 10 kwietnia naszą gminę panie z  KGW  Przyrów reprezentowały w Krzepicach na 

prezentacji potraw regionalnych na stołach wielkanocnych
• 11 kwietnia odbyło się posiedzenia Rady Partnerstwa Północnej Jury
• 13 kwietnia odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Stanisławów, na którym dokonano 

wyboru nowego sołtysa, została nim Pani Katarzyna Nowińska
• w dniach 30 kwietnia do 3 maja trwał wyjazd pracowników (w ramach funduszu 

socjalnego) na Ukrainę. W trakcie wycieczki odwiedziliśmy gminę Zawalja, zostaliśmy 
tam bardzo serdecznie przyjęci

• 11 maja Wójt odbył spotkanie z mieszkańcami ul. Kolejowej 6 w Zalesicach – 
mieszkańcy zostali poinformowani, że 2 sierpnia jest licytacja tego budynku przez 
komornika – aby mieszkańcy wspólnie się porozumieli i wykupili na własność 
rzeczoną nieruchomość na własność, aby w przypadku gdy zakupu dokona osoba z 
zewnątrz uniknąć problemów płacenia czynszów, bądź tez szukania mieszkania. Na 
spotkaniu wójt zadeklarował daleko idącą pomoc w załatwieniu niezbędnych 
formalności, oraz pełną pomoc i obsługę prawną

• 11 maja odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Wola Mokrzeska, sołtysem nadal 
pozostała Pani Małgorzata Różycka

• 13 maja posiedzenie Rady Programowej Partnerstwa Północnej Jury, gdzie dzielono 
środki w ramach małych projektów złożonych przez gminy i osoby fizyczne

• 16 maja odbył się przetarg na realizację termomodernizacji Szkoły w Zalesicach. 
Wpłynęły 4 oferty. Wybrana została oferta na kwotę 497.365 złotych .
W czwartek odbędzie się też przetarg na na wykonanie instalacji CO

• 24 maja Wójt brał Udział w święcie z okazji Dnia Samorządowca, zorganizowanym w 
Pałacu Prezydenckim

• 9 czerwca odbył się Zjazd Gminny Związku OSP
• 13 czerwca doszliśmy do porozumienia w sprawie pokrycia kosztów VAT przy 

scalaniu gruntów w miejscowości Wiercica  - kwestie budowy dróg dojazdowych do 
pól (70 % Marszałek Województwa, po 15 % powiat i gmina)

• 17 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie (50-lecie) 
pożycie małżeńskie – odznaczono 24 pary małżeńskie, których rocznice 50 lecia 
przypadały rok i dwa lata wcześniej. Pod koniec roku odbędzie się kolejna tego typu 
uroczystość dla par które w tym roku obchodzą tą rocznicę.

• 21 i 22 czerwca odbywało się zakończenie roku szkolnego w gimnazjum i w szkołach 
podstawowych

• 26 czerwca odbył się festyn w Sygontce
1. Trwają prace nad kanalizacją sanitarną w Wiercicy, do końca września ta 

inwestycja ma się zakończyć
2. Przekazaliśmy plac budowy pod termomodernizację szkoły w Zalesicach, prace 

się będą niebawem zaczynać – w zakres wchodzi gruntowny remont dachu, 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, częściowe zamurowanie okien, docieplenie 



piwnic i ganków oraz remont schodów wejściowych,
3. Trwają prace przy odtwarzaniu rowów melioracyjnych w Wiercicy, powiat zlecił to 

zadanie jako prace po scaleniowe
4. Ukazała się lista rankingowa w ramach PROW. Obydwa nasze wnioski zostały 

zakwalifikowane do dofinansowania (budowa chodników w Wiercicy-17 miejsce i 
budowa boiska wielofunkcyjnego oraz chodników w „Brzózkach”i na ulicy Zielonej 
– 54 miejsce. Ponadto na 18 miejscu znalazł się wniosek OSP w Zalesicach 
( organizacja pożytku publicznego)dotyczący rozbudowy Centrum Integracji 
Wiejskiej 

5. Trwają prace nad budową światłowodów – do końca roku mają się zakończyć na 
terenie całej gminy

6. Od poniedziałku do 7 lipca na terenie naszej gminy (zakwaterowani w 
przedszkolu) przebywa delegacja 21 dzieci z Ukrainy

7. Na ukończeniu są prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej od torów w 
Juliance w kierunku Przyrowa, do skrętu na Wiercicę

Ad . 5 . Interpelacje i wnioski Radnych:
— radny Kolan zapytał jaka jest odpowiedź w sprawie  dodatkowego przystanku na 

krzyżówce Julianka – Sygontka
Wójt odpowiedział, że takie pismo nie wpłynęło, wpłynęło natomiast pismo 
mieszkańców Sygontki aby spowodować żeby BUS z Zarębic jeździł przez Sieraków i 
Sygontkę. Niestety odpowiedź właścicieli firmy jest negatywna – argumentacja jest 
taka, że spowodowało by to wydłużenie czasu dojazdu do Częstochowy, a ponadto 
cena biletów musiałaby wzrosnąć. Pismo to zostanie przesłane do sołtysów.  Wobec 
zgłoszenia wniosku przez radnego Kolana wystosujemy pismo do właścicieli firmy o 
ustanowienie dodatkowego przystanku.

— Radna Alicja Bożek zapytała, czy po położeniu światłowodów jest pewność, że 
zapewnione będzie sprawne działanie internetu
Wójt odpowiedział, że jest to sprawa Telekomunikacji, oni są wykonawcą i 
odpowiadają za jakość świadczonej usługi

— radna Bożek poprosiła o udzielenie wyjaśnień w sprawie losowania kolektorów 
słonecznych tzn. dlaczego nie była podana informacja o tym losowaniu oraz dlaczego 
nie opublikowano listy osób wylosowanych
Wójt wyjaśnił : poprzedni nasz wniosek w sprawie budowy kolektorów, którym 
mieliśmy zebranych 440 deklaracji,jako gmina Przyrów, przepadł tzn. nie uzyskał 
dofinansowania. W związku z tym uznaliśmy, że szkoda wnioski i spróbujemy go 
powtórzyć. Ale ponieważ w tym konkursie, który aktualnie został ogłoszony było tylko 
11 mln euro do podziału, czyli jakieś 44 mln zł., a nasz wniosek był na 20 mln zł, więc 
ustaliliśmy, że złożony zostanie wniosek na mniejszą kwotę, tak aby była szansa jego 
realizacji. Do złożenia takiego wniosku niezbędnym było poprawienie uprzednio 
opracowanego projektu. Firma, która miała to zrealizować stwierdziła, że do tej 
dokumentacji projektowej musi już zostać podana konkretna, imienna lista osób, 
które będą mieć te kolektory. Dla Przyrowa w tym projekcie miały  być 134 instalacje.
Wobec ponad 440 deklaracji chyba najlepszym kryterium było wyłonienie zgłoszeń w 
drodze losowania. Wójt poinformował o przebiegu losowania, które przeprowadzone 
było przy udziale sołtysów. Listy nie zostały opublikowane, ponieważ nie ma decyzji, 
czy inwestycja będzie realizowana. Natomiast listy te są do wglądu w Referacie 
Rolnictwa u Pana Roberta Deski.

— Radna Magiera zapytała kiedy zostanie dokończona wymiana żarówek na słupach 
oświetlenia ulicznego w Sierakowie
Wójt odpowiedział, że 24 czerwca podpisał umowę z ENION-em na modernizację tej 
sieci, która jest. W tej chwili ENION będzie ogłaszał przetarg na realizację. Natomiast 
jeśli chodzi o dobudowę tych nowych instalacji i tych, które projektujemy, to aktualnie 
jesteśmy na etapie ich projektowania. Po opracowaniu projektów, jeśli jeszcze w tym 
roku znajdziemy na to środki, to będzie to zrealizowane.

— Radna Magiera przypomniała, że Wójt obiecał gruz na drogę w stronę „Dziadówek”



Wójt odpowiedział, że obiecywał na tą drogę gruz z rozbiórki młyna i się z tego nie 
wycofuje, ale do rozbiórki jeszcze nie przystąpiliśmy.

— Radna Wierciochowicz zapytała, czy będzie robiona inwentaryzacja (spis) eternitu na 
terenie gminy
Wójt odpowiedział, że tak, sporządzona będzie inwentaryzacja azbestu i 
przygotowanie gminnego programu jego usuwania. Będzie to podstawą do 
wystąpienia o przyznanie środków na usunięcie i utylizację azbestu.

Radny Rady Powiatu Roman Hyla – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił  bieżące 
działania Rady Powiatu Częstochowskiego. Poinformował między  innymi, że Zarząd 
Powiatu jednomyślnie otrzymał absolutorium, a także , że 30 czerwca odbędzie się 
nadzwyczajna sesja Rady Powiatu z okazji 10-lecia współpracy z  Powiatem  Śniatyńskim  z 
udziałem gości z Ukrainy.

Ad . 6 . Radni zapoznani zostali ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za
            2010 rok, sprawozdaniami z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010 
rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Przyrów według stanu na 14 marca 
2011 roku, które to sprawozdania ( w załączeniu) przekazane zostały do biura Rady Gminy w 
dniu 16 marca 2011 roku. Radni zapoznani zostali także ze sprawozdaniem finansowym za 
2010 rok (w załączeniu) , które wpłynęło do biura Rady Gminy w dniu 17 maja 2011 roku. 
Powyższe sprawozdania szczegółowo omawiane i dyskutowane były na posiedzeniach 
poszczególnych Komisji Rady Gminy.
Wobec powyższego  Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących 
poszczególnych Komisji Rady o przedstawienie, wypracowanych podczas odbytych przed 
sesją  posiedzeń, opinii na temat przedstawionych sprawozdań i Informacji o stanie mienia.
Wszystkie Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdania oraz 
Informację o stanie mienia.
Następnie Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawiła Uchwałę Nr 
4100/VII/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok -  wydana opinia jest pozytywna.  
Innych uwag i pytań do przedstawionych sprawozdań i opinii radni nie zgłosili.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy 
Przyrów za 2010 rok.
Do projektu Uchwały Uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 29/V/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych – 
podjęta została jednomyślnie.

Ad . 7 .  Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek Komisji Rewizyjnej w
              sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy został przesłany do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 1 czerwca br.
Przewodnicząca Komisji rewizyjnej – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawiła 
radnym treść wysłanego do zaopiniowania przez RIO wniosku Komisji.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił treść Uchwały Nr 4100/VII/110/2011 z dnia 7 
czerwca 2011 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przyrów – wydana opinia 
jest pozytywna.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących poszczególnych Komisji 
Rady o przedstawienie, wypracowanych podczas odbytych przed sesją  posiedzeń, opinii na 
temat realizacji budżetu i zadań z niego wynikających.
Wszystkie Komisje Rady Gminy pozytywnie oceniły realizację budżetu i opowiedziały się za 
udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium za 2010 rok. 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Przyrów za 2010 rok.
Do projektu Uchwały Uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 30/V/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych – 
podjęta została jednomyślnie.    



Ad . 8 .  Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w
              sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego  na 
wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie drogowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1096 S na odcinku Przyrów-Podlesie”.
Uwag w tym temacie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie.  
Uchwała Nr 31/V/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych – 
podjęta została jednomyślnie.    

Ad . 9 .  Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w
              sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na pokrycie 
50 % kosztów niekwalifikowanych projektu dot. „Scalenia gruntów obrębu Wiercica Gmina 
Przyrów” realizowanego w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury 
związanej z dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”, objętego 
PROW na lata 2007-2013.
Uwag w tym zakresie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie.  
Uchwała Nr 32/V/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych – 
podjęta została jednomyślnie.   

Ad . 10 . 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. Konieczność 
podjęcia tej uchwały wynikła z faktu dokonania wyboru nowych sołtysów.
Uwag w tym zakresie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie.  
Uchwała Nr 33/V/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych – 
podjęta została jednomyślnie.  

Ad . 11 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały w
              sprawie  ustalenia określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 
roku budżetowego
Uwag w tym zakresie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie.  
Uchwała Nr 34/V/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych – 
podjęta została jednomyślnie.  

Ad . 12 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały w
              sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 
Uwag w tym zakresie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie.  
Uchwała Nr 35/V/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych – 
podjęta została jednomyślnie. 

Ad . 13 .  Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały
                w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2011-
2024.
Uwag w tym zakresie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie.  
Uchwała Nr 36/V/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych – 



podjęta została jednomyślnie. 

Ad . 14 . Pani Teresa Dymczyk – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt
               uchwały w sprawie powołania zespołu oceniającego kandydatów na ławników.
Uwag w tym zakresie nie zgłoszono.
Wobec tego Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków tegoż 
zespołu.
Zgłoszeni zostali : Nowak Władysław, Wiśniewska Maria i Kolan Ryszard.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na wejście w skład zespołu.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie.  
Uchwała Nr 37/V/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych – 
podjęta została jednomyślnie. 

Ad . 15 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały
                w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w 
Przyrowie.
Uwag w tym zakresie nie zgłoszono, a wysokość tej opłaty ustalona została na poziomie 35 
złotych miesięcznie.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie.  
Uchwała Nr 38/V/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych – 
podjęta została jednomyślnie. 

Ad . 16 . Kierownik GOPS – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawiła i omówiła
               sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie 
za 2010 rok (w załączeniu).
Powyższe sprawozdanie przyjęte zostało bez uwag.

Ad . 17 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawił i omówił
               sprawozdanie z realizacji „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy w latach 2008-2013”.
Powyższe sprawozdanie przyjęte zostało bez uwag.

Ad . 18 . Komunikaty i wolne wnioski :

• Radna Wierciochowicz Barbara zaprosiła radnych do wzięcia udziału w dniu  1 lipca o 
godz. 17,00 w „Brzózkach” w koncercie zespołów w ramach  spotkań „Z daleka i 
bliska” oraz przekazała zaproszenia na koncert galowy XIV międzynarodowych 
spotkań folklorystycznych w „Klubie Politechnik” w Częstochowie w dniu 3 lipca o 
godz. 18,00 

• Przewodniczący Rady przedstawił pismo Prezesa Prawa i Sprawiedliwości 
zawierające prośbę o podjęcie na forum Rad Gmin uchwały w sprawie wyrównania 
dopłat rolniczych dla Polski i priorytetowego potraktowania rolnictwa w ramach 
prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku – wraz z załączonym 
wzorem projektu uchwały w tej sprawie .
Wójt wskazał, że sprawa jest bezprzedmiotowa, ponieważ rolnictwo zostało uznane 
przez Rząd jako jeden z priorytetów.

• Radny Wiśniewski poinformował, że 23 lipca Klub „Piast” organizuje wspólnie z GOK 
piknik rodzinny na sportowo. Piknik  - całodzienny - odbędzie się w „Brzózkach” 
rozpocznie się godz. 10-tej.
Zaprosił i zachęcił Radnych do wzięcia w nim udziału

• Przewodniczący Rady dokonał wręczenia radnym Legitymacji Radnego
• Wójt poinformował, że w dniach od 14 do 26 czerwca Panie z KGW w Przyrowie , w 

tym Radna Wierciochowicz, uczestniczyły w ogólnopolskim przeglądzie zespołów 
folklorystycznych w Kazimierzu nad Wisłą

• Radny Kolan poinformował, że Członkiem Zarządu Krajowej Izby Rolniczej został 



Pan Robert Nowak 
Wójt zapoznał z listem intencyjnym w sprawie budowy farmy wiatrowej.
Radni w dyskusji w tym temacie jednomyślnie opowiedzieli się za budową takiej farmy na 
terenie gminy, a co za tym idzie podpisaniem listu intencyjnego w tej sprawie.

Ad . 19 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował zebranym
               za uczestnictwo w obradach i zamknął V sesję Rady Gminy w Przyrowie.

Protokółowała: 


