
PROTOKÓŁ Nr XIV/2012 

       sesji Rady Gminy w Przyrowie odbytej 

           w dniu 30 października 2012 roku 

 Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 9-tej otworzył Przewodniczący Rady Gminy 

Rajmund Michalik witając przybyłych i stwierdzając prawomocność obrad. 

Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 14 radnych, co stanowi   

93 % 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 do udziału w sesji nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Przyrowie w osobach : Zofia Sobalska, Anna Kołodziej i Aleksandra Dors . 

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad. 

            Uwag do porządku obrad nie zgłoszono, przyjęty został jednomyślnie. 

ad . 3 . Do Protokołu poprzedniej – XIII 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:  

 25 września odbyło się zebranie wiejskie w Przyrowie poświęcone głównie podziałowi 

środków z funduszu sołeckiego, 

 27 września odbyły się podobne zebrania w Bolesławowie i Stanisławowie, 

 28 września Wójt uczestniczył w posiedzeniu Klubu Wójtów, Burmistrzów i 

Prezydentów w Urzędzie Miasta w Częstochowie z udziałem Pana Marszałka 

Matuszewskiego. Spotkanie poświęcone było głównie tematyce rozdysponowania 

nowych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego po roku 2013, 

 28 września odbyło się zebranie wiejskie w Woli Mokrzeskiej też w sprawie 

rozdysponowania funduszu sołeckiego, 

 5 października odbyło się zebranie wiejskie w Zalesicach poświęcone głównie 

tematyce budowy kanalizacji sanitarnej w tej miejscowości, 

 11 października byliśmy z wizytą w gminie Pszczyna gdzie zapoznaliśmy się z 

systemem funkcjonowania zbiórki odpadów komunalnych. Ponieważ nowy system 

będzie nas również obowiązywał od lipca 2013 roku. Jeszcze w tym roku ciąży na 

nas obowiązek podjęcia kilku Uchwał w tej kwestii i między innymi poprzez tą wizytę 

chcieliśmy się do tego przygotować, 

 12 października odbyło się zebranie wiejskie w Kopaninach, 

 12 października uczestniczyliśmy wspólnie z Panem Przewodniczącym w spotkaniu 

zorganizowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej, 

 12 października wieczorem odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP 

w Przyrowie, 



 15 października w ratuszu w Częstochowie odbyło się kolejne spotkanie poświęcone 

nowemu okresowi programowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

subregionu północnego 

 18 października odbyła się rada programowa Partnerstwa Północnej Jury (jesteśmy 

członkiem tego stowarzyszenia) z którego był ogłoszony konkurs na działania w 

zakresie małych projektów w zakresie różnicowania działalności rolniczej i w zakresie 

mikro przedsiębiorstw. Oceniane były wnioski w tym temacie. Nasz wniosek złożony 

przez stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Przyrów w sprawie zagospodarowania 

terenu wokół szkoły w Zalesicach uzyskał pozytywną opinię rady programowej. 

Kolejne posiedzenie odbędzie się 5 listopada, 

 19 października Wójt uczestniczył w Konwencie Wójtów w Żarkach, który głównie 

poświęcony był tematyce energii tzn. plany zaopatrzenia w energię , możliwości jakie 

w tym zakresie będą się pojawiały w najbliższych latach, 

 23 października nastąpił odbiór drogi w Sygontce realizowanej w ramach środków z 

rekultywacji dróg polnych 

 26 października Wójt uczestniczył wspólnie z sołtysem z Zarębic Panem Markiem 

Frukaczem  w konferencji  zorganizowanej w gminie Lelów poświęconej budowie 

farm wiatrowych pt. „Czy z wiatrakami da się żyć” 

 28 października wspólnie z Wójtem gminy Lelów Wójt spotkał się z Panem Starostą 

Kwapiszem w sprawie modernizacji drogi powiatowej Przyrów – Drochlin 

            Po informacji o spotkaniach Wójt przedstawił kwestie związane z bieżącym 

funkcjonowaniem gminy : 

 w czwartek – 25 października odbyła się w Urzędzie uroczystość wręczenia medali z 

okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uczestniczyło dla10 par, natomiast wczoraj 

wspólnie z Kierownikiem USC Panią Elżbietą Deską pozostałym 3 parom zawieźliśmy 

medale do domów. Uroczystość uświetnił występ młodzieży z Zespołu Szkół w 

Przyrowie – w tym miejscu Wójt podziękował obecnej na sesji Pani Annie Kołodziej 

za przygotowanie tej oprawy artystycznej, 

 został rozstrzygnięty przetarg i rozpoczęły się prace przy budowie ul. Ogrodowej w 

Woli Mokrzeskiej, 

 prawdopodobnie po 1 listopada rozpoczną się prace na drogach po scaleniowych w 

Wiercicy, jest to zadanie, które realizuje Starostwo Powiatowe, 

 projekty uchwał, które radni otrzymali podczas prac w trakcie posiedzeń komisji, to są 

projekty, które przywieźliśmy z gminy Pszczyna. Wójt prosi, aby radni się 

szczegółowo z nimi zapoznali ponieważ podobne uchwały będzie trzeba podjąć na 

kolejnej sesji. 

Następnie Wójt wręczył Dyplomy przyznające Nagrodę Wójta z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej dla obecnych na sesji nauczycieli:  Pani Zofii Sobalskiej, Pani Aleksandrze 

Dors oraz Pani Annie Kołodziej. Poinformował, że nagrodę przyznał również Pani 

Dyrektor Marii Stępień, ale Ta w dniu dzisiejszym nie mogła przybyć na obrady sesji. 

           Pani Anna Kołodziej w imieniu nagrodzonych złożyła podziękowania za 

docenienie ich pracy i przyznanie tego wyróżnienia. 

ad . 5 . Interpelacje i wnioski radnych : 

- radny Hamerla wnioskuje żeby w Zarębicach koło Pana Judy po usuniętych 2 awariach 

  wodociągu ułożyć ponownie kostkę brukową. 

Wójt odpowiedział, że przekaże tę sprawę do realizacji  Zakładowi Komunalnemu. 



- radny Wiśniewski wnioskuje, aby zająć się obcięciem suchych gałęzi lipy w Wiercicy, 

  bowiem przy silnym wietrze mogą one stworzyć zagrożenie dla użytkowników drogi 

Wójt odpowiedział, że w najbliższym czasie zostanie to wykonane  

- radny Skalski wnioskuje o ustawienie lustra drogowego w Sygontce, na skrzyżowaniu 

  ulicy Fabrycznej z ulicą Źródlaną 

- radny Stanuchiewicz zapytał czy – w związku z zaistniałą sytuacją skażenia wody – nie 

   należałoby na stronie internetowej gminy zamieścić wyjaśnienia odnośnie zaistniałej 

   sytuacji i podjętych działań 

Wójt – odnosząc się do tej wypowiedzi – wyjaśnił, że zastrzeżenia mieszkańców do 

podjętych działań biorą się głównie z mało precyzyjnego określenia zawartego w 

Komunikacie SANEPID-u, którego treść sugeruje, że gmina wcześniej miała wiedzę na 

temat wystąpienia skażenia, a to nie polega na prawdzie, bowiem wiedzę taką mieliśmy 

dopiero po wykonaniu przez SANEPID badań pobranych wcześniej próbek wody. Po 

komunikacie SANEPID-u dającym nam wiedzę o skażeniu niezbędne działania 

natychmiast zostały podjęte. W audycji radiowej również udzielił wyjaśnień i przeprosił 

mieszkańców za zaistniałą sytuację. Jeśli jednak radni uważają za stosowne by sprawę 

tę wyjaśniać ponownie bardziej szczegółowo, to zostanie to zrobione. 

           Radni uznali, że wyjaśnienia takie są wystarczające i nie potrzeby 

podtrzymywania dalej tego tematu. 

ad . 6 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt Uchwały 
            w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2013 rok. Proponowany wzrost 
stawek tego podatku wynosi około 4 %. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.  
Uchwała Nr 89/XIV/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych 
– podjęta została jednomyślnie. 

ad . 7 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt Uchwały 
            w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych. Również w przypadku tego 
podatku proponowany wzrost stawek wynosi około 4 %. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.  
Uchwała Nr 90/XIV/2012 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 obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia 
podatku rolnego na 2013 rok. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.  
Uchwała Nr 91/XIV/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych 
– podjęta została jednomyślnie. 

ad . 9 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały 
            w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.  



Uchwała Nr 92/XIV/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych 
– podjęta została jednomyślnie. 

ad . 10 . Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego – na prośbę Przewodniczącego Rady - 
              omówił projekt Uchwały w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowych. 
Szczegółowo omówił kalkulację do wyliczenia kwoty dotacji na 2013 rok. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.  
Uchwała Nr 93/XIV/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych 
– podjęta została jednomyślnie. 

ad . 11 . Sekretarz Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt Uchwały 
              w sprawie podziału gminy Przyrów na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz 
ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.  
Uchwała Nr 94/XIV/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych 
– podjęta została jednomyślnie. 

ad . 12 . Komunikaty i wolne wnioski : 

- Wójt Gminy zwrócił się do radnych o ustalenie ostatecznego terminu planowanego wyjazdu 
  do Sobuczyny dla zapoznania się z funkcjonowaniem tam systemu zbiórki odpadów 
 (zwiedzenie sortowni, oczyszczalni oraz składowiska odpadów). 
  Zaproponował termin 9 listopada o godzinie 10 informując, że w organizowanym wyjeździe 
  wezmą także udział sołtysi i członkowie rad sołeckich z terenu naszej gminy. 
Radni zaakceptowali proponowany termin wyjazdu. 
 
ad . 13 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował 

              zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XIV sesję Rady Gminy w 

Przyrowie. 

 

  

 
          

 

 

 

 

 

 

 



 

 


