
                                            PROTOKÓŁ Nr XIX/2013 
                                     sesji Rady Gmi ny w Przyrowie 
                               odbytej w dniu 14 cz erwca 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 
Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska 
oraz Radny Rady Powiatu Częstochowskiego Pan Henryk Kasiura 

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu). 
            Wójt Gminy poprosił o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 12 projektu 
uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Propozycja Wójta zyskała jednomyślną akceptację radnych. Wobec powyższego pozostałe 
punkty porządku obrad otrzymały nową kolejną numerację. 

ad . 3 . Do Protokołu poprzedniej –XVIII 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: 

� 11-12 kwietnia uczestniczył w Pszczynie w konwencie Wójtów i Burmistrzów, 
� 3-4 maja obchodzone były na terenie gminy Dni Ochrony Przeciwpożarowej, 
� 7 maja odbyło się zebranie wiejskie w Bolesławowie dla wyboru sołtysa, w związku z 

rezygnacją złożoną przez dotychczasowego sołtysa. Wobec braku kandydatów sołtys 
nie został wybrany. Kolejne zebranie odbyło się przedwczoraj (12 czerwca) i również 
nie dokonano wyboru nowego sołtysa. Ustalono, że jeszcze jedno zebranie odbędzie 
się na przełomie lipca i sierpnia,  

� od 8 maja do 7 czerwca było wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Przyrów, 

� 15 i 16 maja odbyło się posiedzenie stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury, na 
którym rozpatrywano wnioski złożone do programu LEADER. Wnioski OSP 
Staropole, Zarębice i Przyrów zostały zaakceptowane, również wniosek gminy o 
poprawę oświetlenia dotyczący budowy małych punktów oświetleniowych oraz 
poprawy bezpieczeństwa – budowa parkingu dla Urzędu Gminy na placu po Panu 
Nabiałku, 

� 23 maja odbył się przetarg na termomodernizację szkoły w Woli Mokrzeskiej, został 
już wyłoniony wykonawca, w przyszłym tygodniu podpisana zostanie z nim umowa, 

� 25 maja na naszym terenie odbyła się wizyta Wójtów z powiatu kaliskiego, 
� Wójt omówił planowane działania w ramach PROW, które były omawiane w czasie 

posiedzenia grupy roboczej powołanej przez Ministra Rolnictwa – Wójt wchodzi w 
skład tej grupy, 



� w zakresie gospodarowania odpadami: 1) Wójt poinformował, że we wtorek będzie 
podpisywana umowa na odbiór odpadów z firmą Remondis, ponieważ SITA, która 
wygrała przetarg nie podpisała tej umowy, 2) rozpoczęliśmy cykl szkoleń w zakresie 
zbiórki odpadów zleconych firmie „Czysta gmina”. Z planowanych 8 odbyło się już 6 
szkoleń, 3) do zrealizowania pozostało zbudowanie Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów. Planujemy je wykonać koło oczyszczalni ścieków, 

� zakończyło się badanie ewaluacyjne w szkole podstawowej w Przyrowie, 
� pracujemy na zmianą studium uwarunkowań, do 28 czerwca jest termin na składanie 

uwag i wniosków, 
� została wykonana i odebrana droga gminna w Zarębicach 
� rozpoczyna się realizacja drogi Przyrów – Podlesie, 
� jesteśmy w trakcie odbywania szkoleń w ramach CAF-u, 
� w trakcie realizacji są obecnie 3 inwestycje : - budowa kanalizacji w Zalesicach, 

- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sygontce, - zagospodarowanie 
terenu wokół stawu w Woli Mokrzeskiej – prace postępują opieszale, 

� został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs „Odnowa i rozwój wsi”, chcemy 
tutaj zgłosić remont i wyposażenie świetlicy w Sierakowie oraz budowę placu zabaw, 

� otrzymaliśmy pieniądze z FOGR-u na drogę polną w Bolesławowie, będzie 
utwardzona tłuczniem, a jej realizacja zlecona została zakładowi komunalnemu, 

� rezygnujemy w tym roku z rozpoczęcia inwestycji budowy wodociągu w Kniei, 
� przez Izby Rolnicze organizowane są kolonie dla dzieci. Pełną ofertę tego 

wypoczynku i sprawy organizacyjne, na prośbę Wójta, przedstawiła radna Barbara 
Wierciochowicz. 

ad . 5 . Interpelacje i wnioski radnych: 

•  radna Różycka złożyła wniosek o ustawienie w Woli Mokrzeskiej na „Skałce” znaku 
Uwaga na zwierzęta domowe, 

• radny Nowak wskazał, że na drodze powiatowej od Przyrowa do Św. Anny jest 
nierówność gdzie po opadach zbiera się dużo wody na jezdni, a w pobliżu jest rów 
melioracyjny, do którego można byłoby wykonać jej odprowadzenie, 

• radny Kolan zapytał czy na drodze od Zalesic do Żurawia będzie robiona nakładka na 
jezdni, 

• radny Wiśniewski wnioskuje o zlikwidowanie niedrożnych przepustów na drodze od 
Janowa w kierunku Przyrowa, ponadto wskazał, że niedrożne są również przepusty 
przy drodze Wiercica –Staropole, 

• radna Magiera zgłosiła konieczność usunięcia wyrwy na drodze powiatowej w 
Sierakowie koło Pani Rajs, 

• Wójt widzi konieczność utwardzenia poboczy w miejscowościach Wola Mokrzeska i 
Smyków przy drodze Nr 786 

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przez radnego powiatowego Pana Kasiurę. 
Pan Kasiura omówił sprawy związane z budową drogi Przyrów-Podlesie. Poinformował, że 
termin zakończenia tej inwestycji ustalony jest na koniec września br.. 
Następnie poinformował, że w ramach łagodzenia skutków bezrobocia podejmowane są 
działania skierowane głównie dla grupy bezrobotnych do 25 roku życia, oraz powyżej 50 roku 
życia. 
Zadeklarował, że wszystkie zgłoszone dzisiaj wnioski odnośnie dróg przekaże skieruje do 
zarządu dróg do realizacji. 

Ad . 6 .  Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawił i omówił  
             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 projekt Uchwały w tej sprawie i 
poddał go pod głosowanie. 
Uchwała Nr 126/XIX/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie.  

Ad . 7 .  Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawił i omówił 
             projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 
Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w tej sprawie i 
poddał go pod głosowanie. 
Uchwała Nr 127/XIX/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie.  

Ad . 8 .  Radni zapoznani zostali ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 
             2012 rok, sprawozdaniami rocznymi z wykonania planu finansowego instytucji kultury 
za 2012 rok i informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Przyrów według stanu na 15 
marca 2013 roku, które to sprawozdania przekazane zostały do biura Rady Gminy w dniu  
28 marca 2013 roku. Radni zapoznani zostali także ze sprawozdaniem finansowym  Gminy 
Przyrów za 2012 rok , które wpłynęło do biura Rady Gminy w dniu  29 kwietnia 2013 roku. 
Powyższe sprawozdania szczegółowo omawiane i dyskutowane były na posiedzeniach 
poszczególnych Komisji Rady Gminy. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących 
poszczególnych Komisji Rady o przedstawienie, wypracowanych podczas odbytych przed 
sesją posiedzeń, opinii na temat przedstawionych sprawozdań i Informacji o stanie mienia. 
Wszystkie Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdania oraz 
Informację o stanie mienia. 
Następnie Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawił Uchwałę Nr 
4100/VII/82/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego  - wydana opinia jest pozytywna.  
Innych uwag i pytań do przedstawionych sprawozdań i opinii radni nie zgłosili. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy 
Przyrów za 2012 rok. 
Do projektu Uchwały Uwag nie zgłoszono. 

Uchwała Nr 128/XIX/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie.  

 

Ad . 9 . Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
             udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy został przesłany do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach, Zespół w Częstochowie  w dniu 20 maja br. 
Przewodnicząca Komisji rewizyjnej – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawiła 
radnym treść wysłanego do zaopiniowania przez RIO wniosku Komisji. 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił treść Uchwały Nr 4100/VII/112/2013 z dnia   
28 maja 2013 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przyrowie – wydana 
opinia jest pozytywna. 
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących poszczególnych Komisji 
Rady o przedstawienie, wypracowanych podczas odbytych przed sesją posiedzeń, opinii na 
temat realizacji budżetu i zadań z niego wynikających. 



Wszystkie Komisje Rady Gminy pozytywnie oceniły realizację budżetu i opowiedziały się za 
udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium za 2012 rok.  
Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Przyrów za 2012 rok. 
Do projektu Uchwały Uwag nie zgłoszono. 

Uchwała Nr 129/XIX/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

Ad . 10 .  Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w sprawie odstąpienia od 
              sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie 
Gminy Przyrów – dla części sołectwa Wiercica. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej 
sprawie. 
Uchwała Nr 130/XIX/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

Ad . 11 .  Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do 
              sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie 
Gminy Przyrów – dla fragmentu sołectwa Wiercica. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej 
sprawie. 
Uchwała Nr 131/XIX/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

Ad . 12 .  Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawił i omówił projekt 
               Uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej 
sprawie. 
Uchwała Nr 132/XIX/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

Ad . 13 . Komunikaty i wolne wnioski : 

• Przewodniczący Rady zapoznał z zawiadomieniami o wszczęciu postępowania oraz 
decyzjami w sprawach postępowań nadzorczych w odniesieniu do Uchwał Rady 
Gminy podjętych od 30 stycznia do 28 marca 2013 roku. Pisma te do wglądu są w 
biurze Rady Gminy, 

• Wójt Gminy przedstawił pismo Wicewojewody Śląskiego dotyczące pomocy w 
repatriacji do kraju rodaków zamieszkałych obecnie na wschodnich terenach byłego 
ZSSR. 
Niestety nasza gmina nie jest w chili obecnej w stanie włączyć się w proces repatriacji 
zarówno ze względu na trudności na rynku pracy jak i problemy lokalowe, 

• Wójt poinformował, że wpłynął protest mieszkańców z sołectwa Zalesice w sprawie 
wysokości opłat za odbiór odpadów. Wójt poinformował, że do protestu odniósł się w 
trakcie zebrania wiejskiego wyjaśniając przebieg uzgodnień i metodę jaką 
zastosowano się przy ustalaniu wysokości tych opłat. Poinformował mieszkańców i 
obiecał im, że pod koniec roku stawki te będą zmieniane, 

• Wójt poinformował także, że na tych zebraniach, które się odbyły w związku z 
gospodarką odpadami w sołectwach, w których planowana jest lokalizacja turbin 



wiatrowych uczestniczył przedstawiciel firmy Conerga omawiając podejmowane 
aktualnie przez firmę działania w tym zakresie, 

• Przewodniczący Rady przedstawił do rozważenia propozycję aby wszystkie kosze z 
posegregowanymi odpadami odbierane były w jednym dniu. 

Ad . 14 .  Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował zebranym 
               za uczestnictwo w obradach i zamknął XIX sesję Rady Gminy w Przyrowie. 

 

 

 

 

 

 

 
 


