
 

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2013  
      sesji Rady Gminy w Przyrowie 
  odbytej w dniu 28 marca 2013 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 
Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora-Migalska 
Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska 

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu). 
            Następnie poprosił o dokonanie poprawki błędu pisarskiego w punkcie 19 gdzie 
wpisano „Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a winno być : Gminnego Ośrodku Kultury. 
Wójt Gminy wniósł o wprowadzenie 2 dodatkowych punktów porządku obrad : jako punkt 20  
„Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2013 rok”, jako punkt 21 
„Pojęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na 
lata 2013-2025”, a następnym punktom nadanie nowej, kolejnej numeracji. 
Porządek obrad z uwzględnieniem zgłoszonych zmian przyjęty został jednomyślnie. 

ad . 3 . Do Protokołu poprzedniej – XVII sesji Rady Gminy – uwag nie zgłoszono. 
            Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie. 

ad . 4 . Wójt Gminy poinformował, że Pan Kasiura nie może wziąć udziału w obradach sesji i 
            prosił Wójta, by w jego imieniu Wójt złożył życzenia świąteczne – co Wójt uczynił. 
Wójt przekazał także informację od Pana Kasiury, że przyznane zostało 7,5 mln PLN na 
drogę Przyrów-Drochlin i że 8 kwietnia nastąpi otwarcie ofert w przetargu na budowę tej 
drogi oraz, że budowa tej drogi obejmuje także wykonanie chodników. 
             Następnie Wójt Gminy przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, w której 
poinformował o bieżących wydarzeniach zaistniałych w okresie od ostatniej sesji, i tak : 

� 18 marca zorganizowany przez Zespół Szkół w Przyrowie z okazji rocznicy lokacji 
Przyrowa, 

� 19 marca odbyła się Rada Partnerstwa Północnej Jury, na posiedzeniu której 
oceniano złożone w ramach ostatniego konkursu wnioski. Pozytywnie zaopiniowany 
został nasz wniosek dotyczący budowy oświetlenia ulicznego, 

� 21 marca nastąpiło rozstrzygnięcie przeprowadzonego przez GOK konkursu na 
„Pisankę Wielkanocną”, 

� 23 marca Wójt uczestniczył we Mstowie w Wystawie Stołów Wielkanocnych. Naszą 
Gminę reprezentowały Panie z KGW w Przyrowie, 

� 23 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Wiercica, 
� 26 marca Wójt uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Jurajskich, 

którego jesteśmy członkiem, 



� 26 marca w godzinach popołudniowych uczestniczył w walnym zgromadzeniu 
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów, na którym udzielano 
absolutorium Zarządowi oraz przyjęcia bilansu, 

� podpisana została umowa na wykonanie drogi w Zarębicach. Po świętach prace 
powinny się rozpocząć, 

� rozstrzygnięty został przetarg na zagospodarowanie stawu w Woli Mokrzeskiej, 
umowa będzie podpisana w pierwszych dniach po świętach, 

� na finiszu jest rozstrzygnięcie przetargu na docieplenie świetlicy w Sygontce, umowa 
zostanie podpisana po świętach, 

� otrzymaliśmy z WFOŚ i GW pożyczkę na budowę wodociągu w Kniei – jednakże Wójt 
wacha się czy rozpoczynać tą inwestycję w tym roku. Prawdopodobnie złożymy 
wniosek do funduszu o przesunięcie terminu realizacji na jesień 2014 roku z nadzieją, 
że uda nam się poprzez to wpisać w nowe programy unijne po 1 stycznia 2014 roku, 

� w piątek ukazał się wykaz na stronach WFOŚ, z którego wynika, że otrzymaliśmy 
całkiem niezłą dotację na termomodernizację szkoły w Woli Mokrzeskiej – kwota 110 
tys. zł., 

� odbyła się weryfikacja na drodze dojazdowej do pól w Bolesławowie, która w ramach 
Funduszu Rekultywacji Dróg Polnych ma być w tym roku robiona, 

� ciągle realizowany jest nasz wniosek dotyczący CAF-u. W ramach tego projektu 
zakupione zostało za 9.700,-zł urządzenie wielofunkcyjne do małej poligrafii. W tej 
chwili pracownicy urzędu uczestniczą w szkoleniach organizowanych w ramach tego 
projektu, 

� wystąpiliśmy do PKP z prośbą o urządzenie drogi między Bolesławowem a drogą 
dojazdową do pól w Zarębicach. 

ad.  5 . Interpelacji i wniosków nie zgłoszono. 

ad . 6 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt Uchwały 
             w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki. 
Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
Uchwała Nr 114/XVIII/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

ad . 7 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt Uchwały 
             w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie zadania, realizowanego przez Gminę Przyrów w ramach 
PROW na lata 2007-2013, działanie: ”Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej”. 
 Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
Uchwała Nr 115/XVIII/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

ad . 8 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt Uchwały 
             w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono. 



Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
Uchwała Nr 116/XVIII/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

ad . 9 . Pan Robert Deska – Kierownik Referatu Rolnictwa – na prośbę Przewodniczącego 
            Rady – omówił projekt Uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przyrów. 
Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
Uchwała Nr 117/XVIII/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

ad . 10 . Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 
               oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2012 (w załączeniu) została radnym 
przekazana w materiałach sesyjnych. Wobec powyższego Przewodniczący Rady poprosił o 
zgłaszanie uwag i pytań w zakresie objętym informacją. 
Pytań nie zgłoszono. Sprawozdanie bez uwag przyjęte zostało jednomyślnie. 

ad . 11 . Pani Iwona Kremblewska – Przewodnicząca Komisji Przeciwdziałania 
              Alkoholizmowi i Narkomanii – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt 
Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 104/XVI/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 
stycznia 2013 roku 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 118/XVIII/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

ad . 12 . Pani Iwona Kremblewska – Przewodnicząca Komisji Przeciwdziałania 
              Alkoholizmowi i Narkomanii – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt 
Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 103/XVI/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 
stycznia 2013 roku 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 119/XVIII/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

ad . 13 . Pani Iwona Kremblewska – Kierownik GOPS - na prośbę Przewodniczącego Rady 
              – omówiła projekt Uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Przyrowie. 
Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
Uchwała Nr 120/XVIII/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 



ad . 14 . Pani Iwona Kremblewska – Kierownik GOPS - na prośbę Przewodniczącego Rady 
              – omówiła projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny w Gminie Przyrów na lata 2013 – 2015. 
Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
Uchwała Nr 121/XVIII/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

ad . 15 . Pani Iwona Kremblewska – Kierownik GOPS -  przedstawiła sprawozdanie z 
              działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie za 2012 r. 
(w załączeniu). 
Sprawozdanie bez uwag przyjęte zostało jednomyślnie. 

ad . 16 . Pani Iwona Kremblewska – Przewodnicząca Komisji Przeciwdziałania 
              Alkoholizmowi i Narkomanii – przedstawiła Informację z realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Przyrów za rok 
2012 (w załączeniu). 
Informacja powyższa - bez uwag - przyjęta została jednomyślnie. 

ad . 17 . Pani Iwona Kremblewska – Przewodnicząca Komisji Przeciwdziałania 
              Alkoholizmowi i Narkomanii – przedstawiła Informację o realizacji Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Przyrów za rok 2012 (w załączeniu). 
Informacja ta, bez uwag, przyjęta została jednomyślnie. 

ad . 18 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia 
              rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 
2012 rok. 
Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w tym 
temacie. 
Uchwała Nr 122/XVIII/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

ad . 19 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia 
              rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 
2012 rok. 
Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w tym 
temacie. 
Uchwała Nr 123/XVIII/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

ad . 20 . Pan Robert Deska – 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 poddał pod głosowanie projekt uchwały w tym 
temacie. 
Uchwała Nr 124/XVIII/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 



ad . 21 . 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 poddał pod głosowanie projekt uchwały w tym 
temacie. 
Uchwała Nr 125/XVIII/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

ad . 22 . Komunikaty i wolne wnioski : 

• Kierownik GOPS przedstawiła Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla 
gminy Przyrów. 
Ocena ta bez uwag przyjęta została jednomyślnie. 

• Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady wpłynęła Informacja 
dotycząca działalności oraz stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2012 
roku na terenie działania Komisariatu Policji w Koniecpolu. Radni szczegółowo mogą 
się zapoznać z treścią tej informacji w biurze Rady. 

• Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady wpłynęło Zarządzenie Wójta 
Gminy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012, 
sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 r. i 
informacji o stanie mienia Gminy Przyrów. Komplet dokumentów dostępny jest do 
wglądu w biurze Rady. 

• Przewodniczący Rady przedstawił treść e-maila z ofertą zakupu publikacji dla 
radnych. Ustalono, że publikacja nie zostanie zakupiona. 

Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady złożyli obecnym życzenia z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych. 

ad . 23 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował zebranym 
              za uczestnictwo w obradach i zamknął XVIII sesję Rady Gminy w Przyrowie. 

 

 

 

Protokołowała : 

 

 

 

 

 

 
 


