
          PROTOKÓŁ Nr X/2012 

   sesji Rady Gminy w Przyrowie 

         odbytej w dniu 31 stycznia 2012 roku 

 

 Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 13-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 

Ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad. 

             Wójt Gminy poprosił o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 10 rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Śląskiego z wnioskiem 

do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „Brązowy Krzyż Zasługi” dla Rajmunda Michalika 

za ofiarną działalność publiczną.         

Radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego porządku obrad 

uwzględniającego zgłoszoną przez Wójta Gminy poprawkę. 

Ad . 3 . Do Protokołu poprzedniej – IX sesji Rady Gminy – uwag nie zgłoszono.  

  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 : 

 4 stycznia Wójt uczestniczył w spotkaniu z delegacją z gminy Kruszyna, która przyjechała 

zapoznać się z funkcjonowanie i działalnością szkół niepublicznych na naszym terenie, 

 12 stycznia Wójt uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Zarządu Powiatowego OSP, 

gdzie były dzielone dotacje do sprzętu i odznaczenia. Z terenu naszej gminy druh 

Kremblewski Witold uzyskał najwyższe odznaczenie strażackie „Złoty Znak Związku”. 

Odznaczenie zostanie mu wręczone w czasie obchodów dni ochrony przeciwpożarowej, 

 14 stycznia w Sali OSP w Przyrowie przez GOK wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem 

Kultury zorganizowany został, już po raz kolejny XVI Jurajski Przegląd Grup 

Kolędniczych „Herody 2012”. Radna Wierciochowicz  poinformowała, że w przeglądzie 

uczestniczyło łącznie 9 grup kolędniczych. Wszystkim uczestnikom przyznano nagrody 

pieniężne oraz pamiątkowe dyplomy. Naszą gminę reprezentowała grupa z Przyrowa i 

Julianki. Trzy równorzędne I miejsca zajęły grupy z Niegowej, Kroczyc i Julianki. 

 rozstrzygnięto przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w 

Przyrowie i podpisana została umowa, 

 rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na budowę chodników i placu zabaw w 

miejscowości Wiercica, 

 jesteśmy po otwarciu ofert na przetarg na budowę chodników na osiedlu „Brzózki” i ul. 

Zielonej, 

 pracujemy nad przygotowaniem przetargu na spływ kajakowy, 

 rozstrzygnięto przetargi na zakup oleju opałowego i benzyny na potrzeby OSP i autobusu 

szkolnego, 



 dzisiaj – jest w trakcie – odbywa się spotkanie (delegacja aktualnie wyjechała w teren) w 

sprawie zamierzeń PKP w kwestii likwidacji przejazdów kolejowych w Bolesławowie. W 

spotkaniu uczestniczy też Rada Sołecka z Bolesławowa. Wszyscy z naszego terenu 

jesteśmy temu przeciwni, a jakie będzie rozstrzygnięcie jeszcze nie wiadomo. 

 trwa projektowanie drogi w kierunku Bolesławowa – budowa tej drogi jest po pozytywnej 

weryfikacji Komisji z Urzędu Wojewódzkiego. Są duże szanse aby ją wprowadzić do 

realizacji. 

Ad . 5 . Interpelacje i wnioski radnych. 

             Nie zgłoszono wniosków i interpelacji. 

Ad . 6 .  Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały w 

              sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono. 

 Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w tym temacie. 

Uchwała Nr 65/X/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych – 

podjęta została jednomyślnie. 

Ad . 7 .  Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w  

              sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok. Wójt wyraził przekonanie, że 

tegoroczny budżet nie będzie się w ciągu roku wiele zmieniał, bowiem oparty jest na już 

rozstrzygniętych przetargach dotyczących planowanych inwestycji. Zagrożeniami wykonania 

budżetu mogą być: - to, jakie otrzymamy ostateczne wskaźniki subwencji, zwłaszcza 

subwencji oświatowej, - jaki będzie wpływ z udziału w podatku dochodowym, - wykonanie 

planowanych dochodów ze sprzedaży mienia, - gdyby się przedłużał termin realizacji 

inwestycji, to możemy nie uzyskać zwrotu z Urzędu Marszałkowskiego, na podstawie 

złożonych wniosków o płatność. Jeśli chodzi o wydatki, to – w stosunku do projektu budżetu 

– wprowadziliśmy nowe zadania, bo zostały już rozstrzygnięte przetargi.  

W uzupełnieniu wypowiedzi Wójta Skarbnik Gminy poinformowała , że wysokość funduszu  

obliczona jest według ustalonego wzoru.  

 Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono. 

 Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w tym temacie. 

Uchwała Nr 66/X/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych – 

podjęta została jednomyślnie.  

Wójt – w imieniu własnym i Pani Skarbnik – podziękował za jednomyślne uchwalenie 

budżetu. 

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”. Wskazał, że jest to powtórzenie ubiegłorocznej uchwały w tej 

sprawie. Po jej podjęciu podpisane zostanie aktualne porozumienie na rok 2012. 

Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono. 

 Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w tym temacie. 

Uchwała Nr 67/X/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych – 

podjęta została jednomyślnie.  

Ad . 9 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w 

             sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przyrowie. 



Wskazał, że jest to uchwała porządkująca, ponieważ obwód szkoły nie obejmował kilku 

miejscowości, zwłaszcza z części południowej gminy, a w tej chwili okazało się, że uczniowie 

z tych miejscowości uczęszczają do szkoły w Przyrowie. Ponadto podjęcie tej uchwały 

spowoduje, że rodzice z terenu całej gminy mogą dokonać wyboru czy ich dziecko będzie 

uczęszczać do szkoły publicznej czy też do szkoły niepublicznej, bo szkoła w Przyrowie 

będzie miała obowiązek przyjąć dzieci z wszystkich miejscowości z terenu gminy, jeżeli tak 

zdeklarują rodzice. 

 Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono. 

 Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w tym temacie. 

Uchwała Nr 68/X/2012 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 inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Śląskiego z wnioskiem do 

Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „Brązowy Krzyż Zasługi” dla Rajmunda Michalika za 

ofiarną działalność publiczną Wójt Gminy poinformował, że .- ponieważ jako samorząd 

mamy możliwość wnioskowania o odznaczenia o randze wojewódzkiej i państwowej – 

chciałby kilka takich wniosków o odznaczenia przygotować. Jeśli radni mieliby jakieś 

sugestie w tym względzie, to prosi o zgłaszanie kandydatur. Natomiast podjęcie dziś tej 

uchwały będzie stanowić niejako wzmocnienie uzasadnienia dla wniosku o nadanie 

odznaczenia dla Pana Rajmunda Michalika. 

Przewodniczący Rady – ze względu na to, że projekt uchwały dotyczy jego osoby – poprosił, 

by obrady poprowadził jego zastępca. Radni uznali jednak, żeby  Przewodniczący Rady 

kontynuował prowadzenie obrad. 

 Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono. 

 Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w tym temacie. 

Uchwała Nr 69/X/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych – 

podjęta została jednomyślnie.  

Ad . 11 . Ustalenie Planu Pracy Rady Gminy wraz z planami Komisji Rady 
             Gminy na 2012 rok 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił plan pracy Rady Gminy na 2012rok. Uwag 
odnośnie planu nie zgłoszono. 

 Pani Maria Wiśniewska przedstawiła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012rok oraz 
Harmonogram kontroli.  
Uwag w tym względzie nie zgłoszono . 

 Pan Władysław Nowak przedstawił plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i 
Bezpieczeństwa Publicznego na 2012 rok. 
Uwag w stosunku do niego nie zgłoszono. 

 Pan Wiesław Stanuchiewicz przedstawił plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury 
Fizycznej na 2012 rok.  
Uwag w stosunku do niego nie zgłoszono. 

 Pani Beata Magiera przedstawiła Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Gospodarczego na 2012rok.  

Uwag w stosunku do niego nie zgłoszono. 



Za przyjęciem przedstawionych planów pracy oraz Harmonogramu kontroli Radni 
opowiedzieli się jednomyślnie. 

Ad . 12 . Komunikaty i wolne wnioski:  
 
Przewodniczący Rady przedstawił pismo Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie w 
sprawie wytypowania  jako obserwatorów sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 
przedstawicieli organu prowadzącego szkołę.  
Po dyskusji w tym względzie ustalono, że :  
* w dniu 3 kwietnia obserwatorem sprawdzianu dla uczniów klas VI będzie Radna Zofia 
   Pelikan   
* w dniu 24 kwietnia obserwatorem egzaminu gimnazjalnego będzie Radna Maria 
   Wiśniewska 
* w dniu 25 kwietnia obserwatorem egzaminu gimnazjalnego będzie Radny Jacek 
   Wiśniewski  
* w dniu 26 kwietnia obserwatorem egzaminu gimnazjalnego będzie Radna Elżbieta  
   Ślęzak 

Wójt Gminy przedstawił i omówił opracowaną – na wniosek Komisji Oświaty - analizę 
wyników za lata 2008 - 2011 uzyskanych przez uczniów Gminy Przyrów ze sprawdzianów 
wiedzy. Dodał, że niewykluczone jest, że jeszcze w miesiącu lutym odbędzie się spotkanie , 
na którym dyskutowana będzie struktura oświatowa na terenie naszej gminy. 

Sekretarz Gminy zapoznała z treścią e-maila mieszkańca Kazachstanu zawierającego 
prośbę o umożliwienie Mu osiedlenia się na terenie naszej gminy.  
Niestety – ze względu na to, że gmina nie dysponuje wolnymi lokalami – zainteresowanemu 
należy przesłać negatywną odpowiedź. 

Radny Wiśniewski przekazał prośbę w imieniu klubu sportowego „Piast”, aby przy 
rozliczeniach podatkowych przekazać 1% na działalność klubu. 

Ad . 13 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował 
               zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął X sesję Rady Gminy w Przyrowie. 

 

 

Protokółowała :  

 

 

 

 

  

  


