
  PROTOKÓŁ Nr VII/2011
       sesji Rady Gminy w Przyrowie
 odbytej w dniu 28 września 2011 roku

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 12 otworzył Przewodniczący Rady 
Gminy Rajmund Michalik witając przybyłych i stwierdzając prawomocność obrad.  
Zgodnie z załączoną lista obecności w obradach uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 
100% 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 w osobach : Stanisław Gmitruk  - Dyrektor Śląskiego Oddziału 
Regionalnego AR i MR w Częstochowie oraz Jarosław Rydzek – Przewodniczący Rady 
Powiatu w Częstochowie.
Przewodniczący Rady  Gminy zaproponował, by przed przystąpieniem do przyjęcia i 
realizacji planowanego porządku obrad udzielić głosu przybyłym gościom.
Propozycja Przewodniczącego zyskała jednomyślną akceptację Radnych.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Gmitrukowi.
Pan Gmitruk w swojej wypowiedzi zapoznał z  osiągnięciami wspólnej polityki rolnej, jaką 
realizuje AR i MR. Podkreślił, że realizowane działania dotyczą nie tylko rolników. Zadania 
te realizowana są już od 2002 roku, czyli jeszcze w okresie przedakcesyjnym. Następnie 
przedstawił planowane zamierzenia  wspólnej polityki rolnej po 2013 roku.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Rydzekowi, który w swojej wypowiedzi zachęcił 
do współpracy. Wskazał , że do 30 września można składać interpelacje i wnioski do zmian 
w budżecie powiatu częstochowskiego. Następnie poprosił o zgłaszanie pytań, uwag i 
wniosków z zakresu działania powiatu.

– radny Józef Deska zapytał na jakim etapie znajduje się projekt przebudowy drogi 
Przyrów – Drochlin
Wójt poinformował, że jest zabezpieczone po 60 tys. zł. w naszym i powiatu 
budżecie na realizację tego zadania i jest wyłoniony wykonawca projektu. Projekt 
ma być wykonany do końca tego roku. Złożymy do budżetu powiatu wniosek o 
zabezpieczenie 500 tys. zł na realizację I etapu tego zadania.
Pan Rydzek odpowiedział, że będzie wspierał podejmowane w tej sprawie działania, 
póki co złoży interpelację do starosty częstochowskiego o szczegółową informację w 
tej sprawie , a odpowiedź zostanie przekazana Panu Desce. 

– Radna Barbara Wierciochowicz zwróciła się z pytaniem czy planowane jest 
dokończenie budowy chodnika przy ul. Cmentarnej w Przyrowie

– radny Kolan zgłosił konieczność ustawienia lustra przy wyjeździe z ul. Nowej w 
Przyrowie

Pan Rydzek w odniesieniu do obydwu wniosków odpowiedział, że rozezna temat i udzieli 
odpowiedzi pisemnej zgłaszającym.

Ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu).
             Uwag nie zgłoszono. Porządek obrad przyjęty został jednomyślnie.

Ad . 3 . Do Protokółów poprzednich – V i VI sesji Rady Gminy – uwag nie zgłoszono.
             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 :

– 30 czerwca odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu z okazji 10-lecia współpracy 



powiatu częstochowskiego z powiatem śniatyńskim na Ukrainie,
– 1 lipca odbył się koncert z cyklu „Z daleka i bliska”, w którym corocznie gmina 

uczestniczy,
– 15 lipca odbyły się odwiedziny Komisji Konkursowej w konkursie na najpiękniejszą 

wieś województwa śląskiego – do tego konkursu zgłoszona została miejscowość 
Przyrów,

– 18 lipca odbyła się odprawa z sołtysami na temat spraw bieżących,
– 23 lipca odbył się festyn sportowy – rodzinny zorganizowany przez Klub Sportowy 

„Piast”,
– 29 lipca odbyła się wizyta weryfikująca na temat strat związanych z powodzią z 

ubiegłego roku – zgłoszony był odcinek drogi w Wiercicy i most „na babiu” w 
Smykowie – czekamy w tej chwili na decyzje tej Komisji,

– 8 sierpnia odbyło się zebranie wiejskie w Zalesicach w sprawie podziału funduszu 
sołeckiego,

– 10 sierpnia nastąpiło podpisanie porozumienia z Izbą Przemysłowo Handlową w 
Częstochowie polegające na głównie na tym, że się zobowiązaliśmy do 
informowania przedsiębiorców, którzy dokonują u nas wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej, że taka Izba funkcjonuje. Izba w rewanżu zobowiązała 
się do tego, że pierwszy rok funkcjonowania w tej Izbie będzie bez składek dla 
przedsiębiorców z naszego terenu,

– 12 sierpnia - pierwszy przetarg na budowę tras rowerowych został unieważniony, 
ponieważ oferent się wycofał, dopiero drugi przetarg wyłonił wykonawcę i jest już 
podpisana umowa z wykonawcą i na początku października prace mają się 
rozpocząć,

– 18 sierpnia odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy,
– 21 sierpnia odbyły się dożynki powiatowe w gminie Janów,
– 22-26 sierpnia Wójt wspólnie z Przewodniczącym Rady uczestniczył w wizycie na 

Ukrainie zorganizowanej z okazji 10-lecia współpracy,
– 28 sierpnia odbyły się dożynki wojewódzkie w gminie Ciasna,
– 3 i 4 września odbyły się dożynki Jasnogórskie i dożynki gminne, 
– 3 września Przewodniczący Rady otrzymał złotą odznakę „Zasłużony dla 

Województwa Śląskiego”,
– 1 września nastąpiło rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach na terenie gminy. 

Wcześniej rozstrzygnięte zostały przetargi na dowóz uczniów do szkół.
Odbyło się także spotkanie z dyrektorami szkół w temacie funkcjonowania stołówki 
w szkole w Zalesicach,

– 14 września odbyła się konferencja w temacie opłat za odpady,
– 15 września odbyły się zebrania wiejskie w Staropolu i w Wiercicy w temacie 

podziału środków funduszu sołeckiego,
– 16 września takie zebranie odbyło się w Przyrowie,
– 20 września odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej 

Jury,
– 21 września zebranie wiejskie w Woli Mokrzeskiej,
– 22 września odbyło się forum sołtysów województwa śląskiego, podczas którego 

odbyło się wręczanie nagród w Konkursie „Najpiękniejsza wieś”. Przyrów zajął III 
miejsce w tym konkursie, otrzymał puchar, dyplom i nagrodę w kwocie 5 tys. zł.,

– 23 września odbyły się zebrania wiejskie w Stanisławowie i Zarębicach,
– 24 i 25 września odbywały się dożynki Prezydenckie w Spale, w których Wójt 

uczestniczył,
– 26 września odbyło się zebranie wiejskie w Sierakowie,
– na ukończeniu jest budowa kanalizacji sanitarnej w Wiercicy. W piątek o 13 

przewidywany jest odbiór robót. Wykonane jest, zgodnie z założeniami 85 przyłączy. 
Przygotowaliśmy wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 2 mln 
440 tys. zł. 

– Projekt ze ścieżkami rowerowymi jest do skończenia do 15 października,



– spływ kajakowy – przetarg się nie powiódł, ponieważ była 1 oferta i wyższa od 
zaplanowanych pieniędzy. Wystąpiliśmy do Marszała o przesunięcie do końca maja 
przyszłego roku terminu wykonania tego projektu. Przetarg jednak chcemy 
przeprowadzić jeszcze teraz, jesienią,

– do 25 listopada będzie wykonana modernizacja oświetlenia ulicznego w zakresie 
uzgodnionym z ENION-em  (około 225 opraw) tzn. tam gdzie nie ma budowy 
nowych słupów i  nowych sieci. Odbyło się już spotkanie z osobą, która ten przetarg 
wygrała i z inspektorem nadzoru, więc w najbliższych dniach będzie to w 
poszczególnych miejscowościach robione. To co mamy do wykonania we własnym 
zakresie , to będzie robione. Dzisiaj Pan projektant przywiózł kolejne 2 lokalizacje, 
zostały mu jeszcze do dostarczenia dokumenty 4 lokalizacji,

– zakończony został projekt E-powiat – otrzymaliśmy 14 zestawów sprzętu 
komputerowego, urządzenia wielofunkcyjne, uruchomiony został E-kiosk (wisi przed 
Urzędem), odbyły się szkolenia pracowników w temacie elektronicznego obiegu 
dokumentów. Zapłaciliśmy wszystkie faktury, ale nie otrzymaliśmy jeszcze pieniędzy 
(zwrotu) od powiatu.

Ad . 5 . Interpelacje i wnioski radnych :

– radna Barbara Wierciochowicz zapytała ile słupów oświetlenia ulicznego 
przewidywane jest do budowy na Kopaninach
Wójt odpowiedział, że modernizacja będzie na I i II Kopaninach (3 lub 4 oprawy) 
robiona ,

– radny Stanuchiewicz wskazał, że są miejsca, gdzie są słupy, a nie ma na nich lamp 
np. koniec ul. Rolniczej, na ul. Szkolnej
Przewodniczący Rady zasugerował, by póki co wstrzymać się z wnioskami w tym 
względzie do czasu aż wszystkie lampy zostaną zawieszone i dopiero wówczas 
zgłaszać dodatkowe potrzeby. Wskazał, że podczas uzgodnień ustalono, że na 
Przyrowie oprócz wymiany lamp tych, co są, jeszcze 15 opraw zostało dołożonych.
Wójt dodał, że przyjęto ogólna zasadę, że lampy montowane będą na co drugim 
słupie,

– radny Mirosław Hamerla poruszył sprawę kanału lodowego – konieczne jest jego 
oczyszczenie
Wójt odpowiedział, że skierowaliśmy pismo w tej sprawie, teraz możemy wysłać 
jedynie monit o realizację,

– radny Stanuchiewicz wnioskuje, by lampy oświetleniowe zapalały się we wszystkich 
miejscowościach o jednej porze
Wójt odpowiedział, że wystosujemy pismo w tej sprawie.

Pan Gmitruk podziękował za zaproszenie i opuścił obrady.
– radny Jacek Wiśniewski poinformował, że podczas kopania i układania 

światłowodów na odcinku ok. 200 m między Wiercicą a Przyrowem zniszczone 
zostały słupki geodezyjne wkopane w trakcie scalania gruntów
Wójt odpowiedział, że wystąpimy z pismem w tej sprawie,

– Przewodniczący Rady – zwracając się do Przewodniczącego Rady Powiatu – złożył 
wniosek o bieżącą naprawę nakładki (ciąg dalszy) drogi Zalesice -Lipnik

– radny Kolan Ryszard uważa, że na drodze Zalesice – Lipnik remonty dokonywane 
jak dotychczas są nieskuteczne. Uważa, że należałoby wykonać frezowanie 
powierzchni i położenie dopiero wówczas nowej nakładki, ponadto należałoby 
poszerzyć tę drogę i wykonać zabezpieczenie poboczy.

Pan Rydzek odpowiedział, że przekaże wszystkie zgłoszone wnioski i uwagi, a 
wnioskodawcy otrzymają pisemną odpowiedź.
Podziękował za zaproszenie na sesję i opuścił obrady.

Ad . 6 . Informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu się
            wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku oraz informacja o 
przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury ( w załączeniu) wpłynęła bo 



Biura Rady w dniu 31 sierpnia br. i została radnym przekazana w materiałach sesyjnych.
Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawiła  Uchwałę Nr 4100/VII/
161/2011 z dnia 20 września VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie 
powyższej Informacji. Wydana opinia jest pozytywna.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania.
Jednomyślnie opowiedzieli się za pozytywną oceną realizacji budżetu i zadań z niego 
wynikających za I półrocze 2011 roku.

Ad . 7 . 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 40/VII/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 8 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały w
             sprawie 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 41/VII/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 9 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały w
             sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesicach
Uwag w tym zakresie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 42/VII/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 10 . Pani Dymczyk – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały w
               sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie.
Radny Władysław Nowak -  na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawił Opinię 
Zespołu oceniającego kandydatów na ławników (w załączeniu).
Następnie Przewodniczący Rady, informując, że dla wyboru ławnika konieczne jest 
przeprowadzenie głosowania tajnego, zaproponował, by w skład Komisji Skrutacyjnej weszli 
członkowie zespołu oceniającego kandydata na ławnika.
Propozycja Przewodniczącego zyskała akceptację Radnych.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy. Rozdano karty do głosowania i określono sposób 
oddawania głosów.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna Maria 
Wiśniewska przedstawiła Protokół Komisji (w załączeniu) z przeprowadzonego głosowania 
stwierdzający, że ławnikiem wybrany został Pan Lech Pokorny.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w  sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie .
Uchwała Nr 43/VII/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 11 . Pani Elżbieta Deska - na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt
               uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
psychologa, logopedy, zajęć bibliotecznych i nauczycieli realizujących w ramach etatu 
zajęcia o różnym wymiarze.
Uwag w tym zakresie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 



uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 44/VII/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 12 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt
               uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 58/X/95 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 
24 czerwca 1995 roku.
Uwag w tym zakresie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 45/VII/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 stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
Radni zdecydowali jednomyślnie o nie podejmowaniu uchwały w tym temacie.

Ad . 14 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt
               uchwały w sprawie uchwalenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów uchwalonego Uchwałą Nr 207/XXIX/02 
Rady Gminy w Przyrowie z dnia 5 czerwca 2002 roku.
Uwag w tym zakresie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 46/VII/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 przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów.
Uwag w tym zakresie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 47/VII/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 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Przyrów.
Uwag w tym zakresie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 48/VII/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 17 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt
               uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Bolesławów.
Uwag w tym zakresie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 49/VII/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 18 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt
               uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 



zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Zarębice.
Uwag w tym zakresie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 50/VII/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 19 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt
               uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Staropole.
Uwag w tym zakresie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 51/VII/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 20 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt
               uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Stanisławów.
Uwag w tym zakresie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 52/VII/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 21 . Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Pan Mirosław Czarnecki – na prośbę
               Przewodniczącego Rady – przedstawił i omówił Informację dotycząca utrzymania 
porządku i czystości na terenie gminy Przyrów (w załączeniu).

– radny Wiesław Stanuchiewicz wyraził opinię, że koniecznym jest ustawienie 
kontenera na na śmieci na placu targowym w dniu targowym, ponadto uważa, że w 
Przyrowie powinny zostać ustawione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
Pan Czarnecki odpowiedział, że  pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów były już 
w Przyrowie wystawione i nie zdały egzaminu, ponieważ mieszkańcy owszem 
wrzucali do nich śmieci, ale nie segregując ich. Co do kontenera na śmieci na 
targowisku, to nie widzi takiej potrzeby, bo po zakończonym targu teren targowiska 
jest niezwłocznie sprzątany przez pracownika GZK. 
Wójt Gminy odpowiedział, że jeżeli będzie wolny kontener to na próbę zostanie 
ustawiony na targowisku.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono i informacja została jednomyślnie przyjęta.

Ad . 22  . Komunikaty i wolne wnioski :

Przewodniczący Rady przedstawił:
1) pismo Pana Krzysztofa Smeli o wsparcie jego osoby w wyborach parlamentarnych 

do sejmu,
2) pismo Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych o efektach kolejnej 

edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
3) pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału w Przyrowie – 

dotyczące wniosków do projektu budżetu na 2012 rok,
4) pismo Biblioteki Śląskiej w Katowicach zawierające informację o działalności 

bibliotek publicznych w 2010 roku.
Kierownik GOPS przedstawiła program jednodniowego wyjazdu promująco integracyjnego 
do Bobolic i Mirowa w ramach projektu „Aktywna integracja w Gminie Przyrów” PAL 
„Wioska tematyczna”. Zachęciła do wzięcia udziału w wyjeździe.
Radna Barbara Wierciochowicz zapytała czy jest decyzja w sprawie referendum odnośnie 
zmiany napisu na pomniku w Rynku?
Wójt poinformował, że w odpowiedzi na nasze zapytanie Komisarz Wyborczy odpowiedział, 



że nie jest to możliwe przeprowadzenie takiej ankiety ponieważ mogłoby być odczytywane 
przez wyborców jako forma agitacji wyborczej.
Pan Stanuchiewicz zapytał czy ta odpowiedź została przekazana Panu Radeckiemu?
Wójt odpowiedział, że nie, ale taka informacja zostanie wysłana do Pana Radeckiego po 
sesji.
Następnie Pan Stanuchiewicz zaproponował, by wystosować pismo do Instytutu Pamięci 
Narodowej z zapytaniem czy obecny napis jest zgodny z konstytucją i czy w jakiś kłóci się z 
prawdą historyczną.
Ustalono, że Komisja Oświaty na swoim posiedzeniu opracuje treść takiego pisma – 
zapytania i po konsultacji na sesji w październiku lub listopadzie  zostanie ono z ramienia 
Rady Gminy lub Urzędu Gminy przesłane do Instytutu Pamięci Narodowej.

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

Protokółowała :


