
     PROTOKÓŁ  Nr XV/2012 

  sesji Rady Gminy w Przyrowie odbytej 

   w dniu 21 grudnia 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 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 radni Rady Powiatu Częstochowskiego : radny Jarosław 

Rydzek i radny Roman Hyla i przedstawiciele firmy Conerga Pan Zdzisław Kijewski i Andrzej 

Banach, a także sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności. 

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad. 

            - radny Nowak zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktów 10, 11, 12 i 13 

Zgłoszony wniosek zyskał jednomyślną akceptację radnych. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 

proponowany porządek obrad z uwzględnieniem przyjętego wniosku. 

Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie. 

ad . 3 . Do Protokołu poprzedniej - XIV 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 : 

 9 listopada odbył się wspólny wyjazd seminaryjny (radni i sołtysi) na wysypisko w 
Sobuczynie celem zapoznania się z systemem segregacji, kompostowania i 
składowania odpadów jaki na tym wysypisku funkcjonuje, 

 11 listopada odbyły się obchody Święta Niepodległości (akademia przygotowana 
przez Zespół Szkół w Przyrowie - występy dzieci w kościele, msza i złożenie kwiatów 
pod pomnikami pamięci), 

 15 listopada odbył się odbiór ulicy Ogrodowej w Woli Mokrzeskiej (droga wykonana w 
100 % z naszych środków), 

 16 listopada Wójt uczestniczył w Zjeździe Powiatowym Związku Młodzieży Wiejskiej, 
który odbywał się w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 

 22 listopada odbyło się Forum Sołtysów, w którym Wójt uczestniczył wspólnie z Panią 
sołtys z Przyrowa, 

 29 listopada Wójt uczestniczył w uroczystości 15-lecia Śląskiej Izby Rolniczej, 
 10 grudnia obyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych, 
 16 grudnia  w gminie Konopiska odbyła się impreza regionalna polegająca na 

prezentacji stołów wigilijnych. Po raz pierwszy reprezentowały naszą gminę Panie z 
KGW Staropole i prezentacja wypadła bardzo dobrze, 

 17 grudnia odbył się na hali sportowej turniej młodzików o Puchar Starosty 
Częstochowskiego, 



 20 grudnia Wójt uczestniczył w gminie Zawierzów w Walnym Zgromadzeniu Związku 
Gmin Jurajskich, którego jako gmina jesteśmy członkiem. Przyjęty został budżet na 
rok 2013 oraz określono wysokość składki członkowskiej oraz plan pracy na 2013 rok, 

 odbył się przetarg na kredyt, który zamierzamy zaciągnąć w wysokości 200 tys. zł., 
 dzisiaj zgłaszamy w ramach szkód powodziowych mostek i drogę dojazdową w 

Smykowie „na Babiu” – wartość kosztorysowa tego zadania wynosi ok. 900 tys. zł., 
 dzisiaj rano Gminny Zakład Komunalny podpisał z Urzędem Marszałkowskim umowę 

na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Zalesicach na kwotę 1.300 tys. 
zł., 

 wczoraj było otwarcie ofert na przetarg w sprawie budowy tej kanalizacji, wpłynęło 15 
ofert, 

 zlecenie na płatność w ramach działania „odnowa wsi” w miejscowości – Urząd 
Marszałkowski  nie zakwalifikowano nam 750 zł kosztów. W tej chwili lista płatności 
jest w Agencji w Warszawie. Zwrot powinien nastąpić jeszcze w tym roku, podobnie 
jak zwrot na wniosek GOK na kwotę 25 tys. zł. 

Radny powiatu Pan Jarosław Rydzek poinformował, że czynione starania o pozyskanie 
środków na remont drogi Przyrów-Podlesie przyniosły efekt i remont ten zaplanowany został  
na 2013 rok.  
Radny podziękował za zaproszenie i ze względu na obowiązki zawodowe opuścił obrady 
sesji. 
W uzupełnieniu tej wypowiedzi Wójt poinformował, że planowany projekt budowy drogi nie 
obejmuje sfinansowania budowy chodników, ma zostać tylko wykonane odwodnienie i 
krawężniki. 

Pan Zdzisław Kijewski – project manager z firmy Conerga omówił i przedstawił 
opracowanie dotyczące stanu zaawansowania projektu budowy farmy wiatrowej na terenie 
naszej gminy. 

Pan Andrzej Banach – architekt – omówił aktualnie opracowywane ( w związku z tym 
projektem ) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Przyrów. 
 
ad . 5 . Interpelacje i wnioski radnych : 

 
- radny Nowak zwrócił się z wnioskiem do radnego Rady Powiatu Pana Hyli żeby 
  przeprowadzone zostały rozmowy z dyrekcją PKP aby ich ekipy remontowe zadbały o to by 
  nie niszczyły drogi w Staropolu , i nie tylko w Staropolu w związku z prowadzonym  
  remontem torów 
Radny Hyla przyjął zgłoszony wniosek i obiecał przeprowadzić rozmowy w tym temacie. 

 
ad . 6 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały 
            w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2012-
2024 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.  
Uchwała Nr 95/XV/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych 
– podjęta została jednomyślnie. 

ad . 7 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały 

            w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 96/XV/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 określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania 



z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Przyrów. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.  
Uchwała Nr 97/XV/2012 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 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Przyrów. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.  
Uchwała Nr 98/XV/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych 
– podjęta została jednomyślnie. 

ad . 10 . Ustalenie Planu Pracy Rady Gminy wraz z planami Komisji Rady 

             Gminy na 2013 rok 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił plan pracy Rady Gminy na 2013 rok. Uwag 
odnośnie planu nie zgłoszono. 

 Pani Maria Wiśniewska przedstawiła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok oraz 
Harmonogram kontroli.  
Uwag w tym względzie nie zgłoszono . 

 Pan Władysław Nowak przedstawił plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i 
Bezpieczeństwa Publicznego na 2013 rok. 
Uwag w stosunku do przedstawionego planu nie zgłoszono. 

 Pan Wiesław Stanuchiewicz przedstawił plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury 
Fizycznej na 2013 rok.  
Uwag w stosunku do przedstawionego planu nie zgłoszono. 

 Pani Beata Magiera przedstawiła Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Gospodarczego na 2013 rok.  

Uwag w stosunku do przedstawionego planu nie zgłoszono. 

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

ad . 11 . Komunikaty i wolne wnioski : 

Wójt Gminy przedstawił zaproszonego przez Niego na dzisiejszą sesję Pana Wojciecha 
Mokrzyckiego – przedsiębiorcę, który wygrał przetarg na ośnieżanie na bieżący sezon 
zimowy. Z uwagi na to, że na sesji są obecni również sołtysi Wójt zaproponował, by po 
wyczerpaniu porządku obrad sesji odbyło się spotkanie, na którym omówiony zostanie 
sposób wykonania i potwierdzania przez sołtysów wykonania usług w zakresie odśnieżania, 
co zostało wpisane w umowie o świadczenie tych usług. 
- radna Magiera zgłosiła wniosek do radnego powiatowego o spowodowanie, by droga 
powiatowa w miejscowości Sieraków była odśnieżana w całości, bowiem od kilku lat 
odśnieżany jest tylko odcinek tej drogi od posesji Nr 30 do końca miejscowości, natomiast 
pozostały odcinek nigdy nie jest odśnieżany. 
Radny Hyla zobowiązał się, że rozezna tę kwestię i przekaże zgłoszony wniosek. 
Wójt dodał, że również z Urzędu zostanie w tej sprawie wystosowane pismo do Zarządu 
Dróg. 



Następnie radni zgłosili uwagi dotyczące dotychczas wykonywaj usługi odśnieżania przez 
firmę Pana Mokrzyckiego: 
- radna Ślęzak zgłosiła, że przez cały tydzień występowania opadów śniegu w Woli 
  Mokrzeskiej (mimo zgłoszeń i telefonicznych interwencji u P. Szymonik) ani razu drogi 
  gminne nie zostały odśnieżone 
- sołtys Przyrowa stwierdziła, że podczas odśnieżania kierowcy jeżdżą zbyt szybko, przez co 
  źle odśnieżają, a rozrzucany z dużą siłą śnieg z błotem  zasypuje przechodniów i budynki 
- radny Stanuchiewicz zaapelował żeby szczególną uwagę zwrócić  – ze względu na dzieci i 
  młodzież uczęszczającą do Zespołu Szkół - przy odśnieżaniu i posypywaniu ulicy Szkolnej 
  oraz odśnieżanie Rynku w okolicy Banku, żeby nie powstawała zaspa na krzyżówce ul. 
  Szkolnej i Rynek 
- sołtys Sygontki Pani  zgłosiła, że nie wszystkie drogi gminne w Sygontce są odśnieżane 
Wójt Gminy zaproponował, że na spotkaniu po sesji sołtysi wszystkie te uwagi zgłoszą Panu 
Mokrzyckiemu, a ponadto kierowcy zatrudnieni przy odśnieżaniu powinni zostać przez Pana 
Mokrzyckiego skierowani do sołtysów, którzy wskażą wszystkie odcinki dróg do odśnieżania. 
Bowiem to sołtysi będą im potwierdzali właściwe wykonanie  usługi na terenie danego 
sołectwa. 
Wójt poinformował, że ja co roku wydrukowane zostały kalendarze gminne i radni mają je 
przygotowane tutaj na sali konferencyjnej, natomiast sołtysi mogą je odebrać dla 
mieszkańców sołectw w Sekretariacie Urzędu. 
Następnie Wójt zaprosił obecnych na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w Gminnym 
Ośrodku Kultury. 

Radny Stanuchiewicz – koordynator akcji - poinformował, że nasz gmina od kilku lat 
uczestniczy w kampanii „Zachowaj trzeźwy Umysł” i w roku bieżącym otrzymała za te 
działania Certyfikat potwierdzający zaangażowanie samorządu gminy w tę akcję. 

Powyższy Certyfikat Radny wręczył na ręce Wójta Gminy. 
Radny Wiśniewski rozdał obecnym kalendarze ze zdjęciami składu drużyn piłkarskich 

Klubu Sportowego „Piast” Przyrów. 

ad . 12 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował 

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

Przyrowie. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


