
 

     PROTOKÓŁ Nr XVII/2013 

      sesji Rady Gminy w Przyrowie odbytej 

    w dniu 15 marca 2013 roku 

 

 Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 11-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 

oraz mieszkańcy gminy zgodnie z załączoną listą obecności. 

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

  Następnie wniósł o wprowadzenie trzech dodatkowych punktów, i tak: 

- jako punkt 3 : Przyjęcie Protokołu z XVI sesji Rady Gminy 

- jako punkt 4 : Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej 

- jako punkt 5 : Interpelacje i wnioski radnych 

następnym natomiast nadanie nowej, kolejnej numeracji. 

Porządek obrad z uwzględnieniem zgłoszonych zmian przyjęty został jednomyślnie. 

ad . 3 . Do Protokołu poprzedniej – XVI 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 : 

 1 lutego w Kaletach Wójt uczestniczył w Konwencie Wójtów. Konwent był głownie 

poświęcony spotkaniu z przedstawicielami organu nadzoru Wojewody i 

przedstawicielem RIO w temacie uchwał związanych z nową ustawą o 

gospodarowaniu odpadami 

 1 lutego – odbyło się walne zgromadzenie Partnerstwa Północnej Jury w Złotym 

Potoku, na którym wybrano nową radę programową, która dokonuje oceny wniosków 

składanych w ramach realizacji lokalnej strategii. Do składu Rady z naszej Gminy 

wybrany został Wójt – jako przedstawiciel Gminy i Pan Stanisław Matejko jako 

przedstawiciel organizacji pozarządowych, 

 2 lutego odbyło się walne zgromadzenie w OSP Wola Mokrzeska. Tym zebraniem 

rozpoczęła się kampania sprawozdawczo-wyborcza w jednostkach OSP na terenie 

gminy, 

 5 i 6 lutego Wójt uczestniczył w Brukseli w konferencji poświęconej wspólnej polityce 

rolnej i Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich po roku 2014, 

 9 lutego odbyła się kolejna gala konkursu Wójt Roku, w której Wójt jako laureat 

konkursu z roku 2007 uczestniczył, 

 14 lutego odbyła się sesja Rady Powiatu, w której Wójt brał udział i spotkanie w PKS 

Częstochowa, na którym powstała inicjatywa, aby się zastanowić nad przejęciem 



tego przedsiębiorstwa przez samorządy powiatu częstochowskiego i kłobuckiego. 

Jeśli samorządy nie przejmą przedsiębiorstwa do końca roku, to zostanie ono 

sprywatyzowane, 

 16 lutego odbyło się zebranie w OSP Zarębice, 

 17 lutego odbyło się zebranie w OSP Przyrów, 

 20 lutego odbyła się w Ministerstwie Gospodarki duża konferencja na temat 

odnawialnych źródeł energii, w której Wójt uczestniczył, 

 23 lutego odbyła się gala rozdania Statuetek Starosty Częstochowskiego, tam 

nominację w dziedzinie kultury uzyskał nasz zespół „Przyrowskie nutki”, 

 1 marca w Częstochowie odbył się Klub Wójtów, burmistrzów i prezydentów z 

udziałem Pana marszałka Kleszczewskiego i Pani dyrektor Staś dotyczący nowego 

rozdania środków po roku 2014 z Regionalnego Programu Operacyjnego. Myśmy 

tam, jako gmina złożyli kilka samodzielnych wniosków, ale również wnioski wspólne z 

gminą Dąbrowa Zielona i z gminą Koniecpol, 

 2 marca mieliśmy spotkanie w Zalesicach w sprawie kanalizacji, a po tym zebraniu 

odbyło się zebranie w OSP Zalesice, 

 6-7 marca odbyły się obchody Dnia Kobiet : 6 w KGW w Zarębicach, 7 w Urzędzie 

Gminy, 

 9 marca odbyło się zebranie w OSP Staropole, 

 11 marca odbyła się w Urzędzie narada robocza z dyrektorami szkół na temat 

bieżącego funkcjonowania, 

 14 marca Wójt uczestniczył w naradzie z Komendantem Centralnej Szkoły 

Pożarniczej, głównym tematem było prowadzenie szkoleń dla strażaków ochotników i 

wynikających z tego obowiązków dla gminy, 

 14 marca odbyło się spotkanie z radą pedagogiczną w Zespole Szkół w Przyrowie. 

Celem spotkania było przedstawienie aktualnej sytuacji i sytuacji jaka może zaistnieć 

w szkołach na terenie naszej gminy – kwestie demograficzne i koszty 

funkcjonowania, 

 jesteśmy w trakcie rozstrzygania 3 przetargów : przetarg na drogę w Zarębicach, 

przetarg na zagospodarowanie stawu w Woli Mokrzeskiej i przetarg na docieplenie 

budynku wiejskiego w Sygontce, 

 złożyliśmy do PPJ wniosek (w ramach odnowy wsi), który będzie rozpatrywany 19 

marca , a dotyczy on budowy oświetlenia ulicznego. Obejmował by te tzw. małe 

lokalizacje oświetleniowe w Sierakowie, na Babiu, w Woli Mokrzeskiej (ul. Słoneczna 

i Leśna), Kopaniny, Zalesice (ul. Sosnowa i przystanek). Co do większych linii 

oświetleniowych to chcemy złożyć po 15 marca nowy wniosek, 

 uzyskaliśmy pozytywne opinie WFOŚ i GW w przedmiocie pożyczki na kanalizację w 

Zalesicach (są złożone i przygotowane dokumenty do podpisania umowy) oraz 

pożyczki na budowę wodociągu w Kniei. Czekamy jeszcze na decyzję w sprawie 

termomodernizacji szkoły w Woli Mokrzeskiej, 

 został przygotowany i złożony wniosek do Funduszu Rekultywacji Dróg Polnych na 

odcinek drogi w Bolesławowie (od końca wsi w kierunku Zarębic), 

 powiat częstochowski otrzymał promesę od Wojewody Śląskiego na przebudowę 

drogi Przyrów-Drochlin w zakresie remontu podstawowego (bez chodników), 

 ostatnie 4 miesiące trwały prace nad projektami uchwał dotyczących przejęcia od  

1 lipca br. przez gminę „władztwa” nad gospodarką odpadami. Projekty te będą dziś 

przedmiotem obrad sesji 

ad . 5 . Interpelacje i wnioski radnych. Nie zgłoszono wniosków i interpelacji. 



ad . 6 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt Uchwały 

             w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2013 

– 2025. 

Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w tym temacie. 

Uchwała Nr 106/XVII/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 zmian w budżecie gminy na 2013 r. 

Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w tym temacie. 

Uchwała Nr 107/XVII/2013 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 

radnych – podjęta została jednomyślnie. 

ad . 8 . Sekretarz Gminy - omówiła projekt Uchwały w sprawie podziału Gminy Przyrów 

             na obwody głosowania 

Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w tym temacie. 

Uchwała Nr 108/XVII/2013 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 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

-     radny Michalik wyraził opinię, że skoro w proponowanych stawkach  zastosowano 

  preferencje dla gospodarstw wieloosobowych, to powinno się również uwzględnić 

  mniejsze stawki dla gospodarstw 1-osobowych. 

  Zgłosił wniosek aby określić stawkę dla gospodarstw jednoosobowych w kwocie  

  11 zł., dla gospodarstw 2-3 osobowych w kwocie 17 złotych, a na niezmienionym 

  poziomie [pozostawić stawkę dla gospodarstw liczących powyżej 6 osób 

-     radny Nowak zgłosił wniosek o zmianę proponowanych stawek w następujący 

   sposób: gospodarstwa 1-osobowe – 11 zł., gospodarstwa 2-3 osób – 18 zł., 

   gospodarstwa 4-6 osób – 28 zł., powyżej 6 osób – 38 zł. 

Innych wniosków nie zgłoszono. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony przez 

siebie wniosek. 

Za wnioskiem głosowało 4 radnych, przeciw – 9, od głosowania wstrzymało się 2 

radnych. 

Radny Nowak wycofał zgłoszony przez siebie wniosek. 

Innych uwag i propozycji w stosunku do omawianego projektu Uchwały nie zgłoszono. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w tym temacie. 

Uchwała Nr 109/XVII/2013 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 

radnych – podjęta została 11 głosami, przeciw głosowało 3 radnych, 1 radny 

wstrzymał się od głosowania. 



ad . 10 . Wójt Gminy - na Prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt Uchwały w 

              sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w tym temacie. 

Uchwała Nr 110/XVII/2013 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 

radnych – podjęta została jednomyślnie. 

ad . 11 . Wójt Gminy - na Prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt Uchwały w 

              sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

- radny Michalik poprosił o wyjaśnienie dlaczego opłaty mają być wnoszone z góry za 

dany kwartał, jednakże do końca środkowego miesiąca kwartału? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że określenie stawek miesięcznych spowodowałoby konieczność 

zatrudnienia w księgowości dodatkowego pracownika, co podniosłoby koszty, a to że 

wskazano środkowy miesiąc kwartału bierze się głównie z tego, żeby te opłaty nie 

nakładały się z innymi opłatami (np. rata podatku). 

Innych uwag nie zgłoszono. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w tym temacie. 

Uchwała Nr 111/XVII/2013 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 

radnych – podjęta została 14 głosami, 1 radny wstrzymał się od głosowania. 

ad . 12 . Wójt Gminy - na Prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt Uchwały w 

              sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów. 

Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w tym temacie. 

Uchwała Nr 112/XVII/2013 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 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Przyrów. 

Dodał, że projekt tego Regulaminu został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez 

SANEPID. 

Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w tym temacie. 

Uchwała Nr 113/XVII/2013 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 

radnych – podjęta została jednomyślnie. 

ad . 14 . Komunikaty i wolne wnioski : 

 Wójt Gminy zapoznał obecnych ze sprawozdaniem o wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (sprawozdanie 

wpłynęło do biura rady 1 lutego br.) 



 Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady Gminy,  

i tak : 

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia 

   nieważności uchwały (w części) Nr 103/XVI/2013 i Nr 104/XVI/2013 

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia 

   nieważności uchwały Nr 102/XVI/2013. 

 - wezwania do podjęcia uchwał z zakresu gospodarki odpadami, które na 

   dzisiejszej sesji zostały uchwalone 

 Wójt Gminy dodał, że wpłynęło również rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące 

uchylenia uchwały o nadaniu nazwy ulicy Źródlanej w Sygontce 

 radny Stanuchiewicz zgłosił wniosek o przygotowaniu i rozpropagowaniu wśród 

mieszkańców ulotek informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami. 

Wniosek został przyjęty do realizacji. 

 Przewodniczący Rady nawiązał do ustaleń z poprzedniej sesji, aby radni 

przemyśleli czy, a jeśli tak to jaki zakres materiałów informacyjnych o odbytych 

sesjach należy przekazać sołtysom. 

Ustalono, że ponieważ informacje (protokoły, uchwały) są ogólnie dostępne na 

stronie internetowej Urzędu, a ponadto każdy może wziąć udział w obradach 

sesji, nie ma potrzeby dodatkowego rozsyłania takich materiałów. 

 Przewodniczący Rady przypomniał o konieczności złożenia przez radnych 

oświadczeń majątkowych za rok 2012. Termin ich złożenia upływa z dniem 30 

kwietnia br. 

ad . 15 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował zebranym 

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

 

 

Protokołowała : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


