
  PROTOKÓŁ Nr XVI/2013 

           sesji Rady Gminy w Przyrowie odbytej 

                    w dniu 30 stycznia 2013 roku 

 

 Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 12-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 

Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora-Migalska 

Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska 

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu). 

- radny Nowak zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktów :9, 10, 11, 12 

- Wójt Gminy poprosił o wprowadzenie w miejsce punktu 16 rozpatrzenie dodatkowego 

   projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sygontka. 

Wniosek radnego Nowaka zyskał jednomyślna akceptację radnych. 

Za wprowadzeniem dodatkowego projektu uchwały radni również opowiedzieli się 

jednomyślnie. 

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad uwzględniający 

wnioskowane zmiany. 

Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie. 

ad . 3 . Do Protokołu poprzedniej - XV 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 : 

 22 grudnia na hal8i sportowej obył się turniej piłkarski, 

 jak corocznie jako gmina zorganizowaliśmy wspólnego Sylwestra na Rynku w 

Przyrowie, 

 11 stycznia Wójt uczestniczył w prezydium powiatowym OSP gdzie zostały 

rozdysponowane dotacje do sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania, 

samochodów oraz remiz i rozdanie odznaczeń. Z naszego terenu OSP Wiercica 

otrzymała kwotę 5 tys. zł. na remont strażnicy(boksu garażowego), 

 15 stycznia odbyło się spotkanie w Urzędzie Pracy na zaproszenie Pani dyrektor 

Klamek. Spotkanie dotyczyło zapotrzebowania gmin na aktywne formy zwalczania 

bezrobocia (prace interwencyjne, roboty publiczne, staże), 

 17 stycznia Pani Sekretarz uczestniczyła w Janowie w spotkaniu w sprawie CAF-u, 

 18 stycznia w remizie w Zarębicach odbyło się wspólne zebranie wiejskie sołectw: 

Stanisławów, Bolesławów, Zarębice w sprawie budowy wiatraków. W zebraniu 

uczestniczyli przedstawiciele firmy Conerga. Zaprezentowali praktycznie ten sam 

materiał, który był przedstawiany na sesji. Teraz w sprawie szczegółowych uzgodnień 

mieszkańcy będą zapraszani imiennie na spotkania w grupach, 



 20 stycznia odbył się na hali sportowej turniej piłkarski o Puchar Starosty, 

 od 23 stycznia odbywały się posiedzenia Komisji Rady przed dzisiejszą sesją, 

 Wójt  w okresie międzysesyjnym odbył kilka spotkań w sprawie nowej ustawy 

dotyczącej gospodarki śmieciowej. Spotkania te odbywają się cyklicznie w grupie 10 

gmin z którymi współpracujemy nad rozwiązaniami w tym zakresie, 

 podpisaliśmy umowę i zakończyliśmy przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w 

Zalesicach.  Wybrany został wykonawca, który oferował najniższą cenę. Pod koniec 

lutego lub na początku marca odbędzie się w Zalesicach spotkanie zainteresowanych 

mieszkańców z udziałem kierownika budowy, na którym omówione zostaną kwestie 

techniczne, 

 kwestia odśnieżania – budzi wiele zastrzeżeń. Stosownie do ustaleń ze spotkania z 

sołtysami płatność za odśnieżanie następuje po podpisaniu przez sołtysów faktu i 

jakości odśnieżania. Na dzień dzisiejszy wykonawca nie zgłosił się jeszcze z żadną 

fakturą do zapłaty. 

- radny Stanuchiewicz zapytał czy umowa o odśnieżanie obejmuje też odśnieżanie terenu 

  targowiska , bo zdarza się, że jest nieodśnieżone 

Wójt odpowiedział, że nie. Odśnieżanie targowiska leży w gestii Gminnego Zakładu 

Komunalnego. Zwróci uwagę Kierownikowi żeby dopilnował tej kwestii. 

ad . 5 . Interpelacje i wnioski radnych : 

- Radny Kolan zapytał, w związku z pożarem w budynku młyna w Zalesicach, czy budynek 

   ten będzie się jeszcze nadawał do dalszej eksploatacji? 

Wójt wyjaśnił : myśmy po pożarze zabezpieczyli ten budynek, żeby ludzie (mieszkańcy ulicy 

Zielonej 13) którzy po drugiej stronie mają komórki mogli z nich korzystać. W tej chwili 

robimy wydzielenie lokali na ulicy Zielonej 13. Jak już to wydzielenie lokali (łącznie z 

przynależnym pomieszczeniem gospodarczym) zostanie zrobione to zorganizowane 

zostanie spotkanie z lokatorami w sprawie wykupu. Chcemy też wygospodarować 3 lokale 

wolne, które pójdą do sprzedaży w drodze przetargu. Planujemy, że pomieszczenia 

gospodarcze po drugiej stronie (koło młyna) zostaną uwolnione. Następnie trzeba będzie 

zrobić „małe scalenie” i wówczas to co zostanie pójdzie do sprzedaży i od nabywcy zależeć 

będzie co zrobi z budynkiem młyna. 

- radny Stanuchiewicz zapytał co w sprawie jego wniosku o zamontowanie (na przełomie ul. 

  Piaski i Aleksandrówki) lamp oświetleniowych i barierki ochronnej przy przepompowni  

Wójt odpowiedział, że w odpowiedzi na skierowane do Zarządu Dróg Wojewódzkich pismo 

uzyskaliśmy odpowiedź, że barierka ochronna zostanie zamontowana. 

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 99/XVI/2013 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 

– podjęta została jednomyślnie. 

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

             w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok. Wójt Gminy w uzupełnieniu 

szeroko omówił planowane inwestycje i sposoby ich sfinansowania. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 



uchwały w tym temacie. 

Uchwała Nr 100/XVI/2013 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 

radnych – podjęta została jednomyślnie. 

ad . 8 . Kierownik Gminnego Zakładu komunalnego – na prośbę Przewodniczącego Rady - 

             omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wskazał, że wniosek w sprawie ustalenia taryf został 

złożony do biura Rady w dniu 18 stycznia br.. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w tym temacie. 

Uchwała Nr 101/XVI/2013 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 

radnych – podjęta została jednomyślnie. 

ad . 9 . Kierownik Referatu Rolnictwa - na prośbę Przewodniczącego Rady - 

             omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2013 

rok” 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w tym temacie. 

Uchwała Nr 102/XVI/2013 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 

radnych – podjęta została jednomyślnie. 

ad . 10 . Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – na prośbę Przewodniczącego 

              Rady – omówiła projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w tym temacie. 

Uchwała Nr 103/XVI/2013 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 

radnych – podjęta została jednomyślnie. 

ad . 11 . Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – na prośbę Przewodniczącego 

              Rady – omówiła projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2013. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w tym temacie. 

Uchwała Nr 104/XVI/2013 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 nadania nazwy ulicy w miejscowości Sygontka, Gmina Przyrów. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w tym temacie. 

Uchwała Nr 105/XVI/2013 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 

radnych – podjęta została jednomyślnie. 

ad . 13 . Komunikaty i wolne wnioski : 



1) Wójt Gminy poinformował, że Wydział Nadzoru Prawnego zawiadomił nas, że 

wszczyna postępowanie nadzorcze w sprawie podjętej Uchwały Nr 97/XV/2013 w 

sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina 

Przyrów. Organ nadzoru kwestionuje to, iż w załączniku do Uchwały powielamy 

zapisy aktów wyższego rzędu (ustawy). Mamy 2 wyjścia : zgadzamy się z tym i 

zapisy te rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody zostaną usunięte i nie będą 

obowiązywać albo sami możemy zmienić tą uchwałę na kolejnej sesji. Ustalono, że 

poczekamy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, które zakończy temat, a nie ma 

wpływu na merytoryczność funkcjonowania naszych przystanków, 

2) Przewodniczący Rady zapoznał radnych z e-mailem MSC POLSKA w sprawie 

podania numerów telefonów radnych z terenu gminy. Ustalono, że ponieważ radni nie 

posiadają telefonów służbowych, to podane zostaną tylko numery telefonów do tych 

radnych, którzy wyrażą taką wolę. 

3) Wójt Gminy poinformował, że podczas grudniowego spotkania z sołtysami, wyrazili 

oni wolę otrzymywania informacji o przebiegu sesji, ponieważ nie są na nią imiennie 

zapraszani. Wójt poprosił o określenie czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie ma być 

przekazywana taka informacji. Stosownie do sugestii Przewodniczącego Rady 

ustalono, że każdy z radnych przemyśli tę kwestię, a decyzja podjęta zostanie na 

kolejnej sesji. 

4) Wójt Gminy  - przed sesją rozdane zostały radnym materiały zawierające warianty 

naliczania opłat i wysokości tej opłaty za wywóz odpadów oraz informacja o danych 

wykorzystanych do obliczeń. Wójt prosi by radni wstępnie wypowiedzieli się, który 

wariant najbardziej odpowiadałby na terenie naszej gminy. Radni, po dyskusji, w 

większości opowiedzieli się za II wariantem. 

ad . 14 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował zebranym 

            za uczestnictwo w obradach i zamknął XVI sesję Rady Gminy w Przyrowie. 

 

Protokołowała : 

  

 

 

 

 

 

 

 


