
PROTOKÓŁ Nr XXVII/2014
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 23 czerwca 2014 roku

Ad.1.  Sesję Rady Gminy 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

Ad.2. Przewodniczący  Rady  przedstawił  proponowany  porządek  obrad  (w  załączeniu). 
Wójt  Gminy  zaproponował,  aby  jako  pkt  14  wprowadzić  do  porządku  obrad  przyjęcie 
uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego „Wiedza kluczem do 
sukcesu”  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  –  Poddziałanie  9.1.2 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 
Radni  jednomyślnie  opowiedzieli  się  za  przyjęciem  porządku  obrad  z  uwzględnieniem 
wnioskowanych zmian.

Ad.3.  Do protokołu poprzedniej – XXVI 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  maja  2014  roku  –  miało  miejsce  otwarcie  ofert  na  przebudowę  chodników  w 
miejscowości Staropole, została już podpisana umowa z wykonawcą i ma się odbyć 
przekazanie placu budowy ;

− 11 maja 2014 roku – uroczystość 100-lecia jednostki OSP Przyrów;
− 20  maja  2014  roku  –  została  podpisana  umowa  z  Urzędem  Marszałkowskim  na 

realizację inwestycji w Staropolu;
− 27  maja  2014  roku  –  udział  w  spotkaniu  z  Prezydentem  RP  Bronisławem 

Komorowskim z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego;
− 3 czerwca 2014 roku – zebranie Sołectwa Sygontka poświęcone budowie kanalizacji;
− 5  czerwca  2014  roku  –  udział  w  Klubie  Wójtów  i  Burmistrzów 

w Częstochowie, był to Klub poświęcony kolejnej konsultacji nowego Regionalnego 
Programu Operacyjnego oraz nowego zarysu Europejskiego Funduszu Społecznego;

− 6  czerwca  2014  roku  –  odbył  się  Śląski  Związek  Gmin  i  Powiatów  w  Gminie 
Czerwionka – Leszczyny;

− 7 czerwca 2014 roku – odbył się przegląd Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich z gmin: 
Przyrów, Janów, Dąbrowa Zielona, Olsztyn;

− 9  czerwca  2014  roku  –  rozpoczęła  się  kompleksowa  kontrola  regionalnej  Izby 
Obrachunkowej, która potrwa do 31 lipca br.;

− odbył się przetarg i został przekazany plac budowy pod remont  mostu w Smykowie, 
zostały dostarczone w terminie dokumenty do  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
ponieważ ta inwestycja jest finansowana w ramach usuwania skutków powodzi 2010 
roku. Będzie zmieniona technologia tego mostu, nie będzie on miał kształtu takiego 
typowego mostu,   będzie to duży przepust  rurowy,  jakie są  np. pod autostradami. 



Pozwoliło  to  na zmniejszenie  kosztów inwestycji  o  ok.  50%,  przepustowość  tego 
mostu została dopasowana do ilości wody, jezdnia zostanie poszerzona do szerokości 
5 metrów po to, aby w przyszłości te dwa mosty nie stanowiły żadnego „wąskiego 
gardła”. Wystąpili śmy z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o wyrażanie zgody , na 
wykorzystanie zaoszczędzonej kwoty  na remont odcinka drogi, która biegnie w ciągu 
tego mostu. Nie mamy jeszcze pozytywnej odpowiedzi;

− 30 czerwca  2014  roku  nastąpi  otwarcie  ofert  na  termomodernizację   świetlicy  w 
Sierakowie;

− 24 lub 25 czerwca 2014 roku zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę parkingu i 
ul.  Częstochowskiej  jeśli  chodzi  o  chodniki.  Niedawno  dopiero  uzyskaliśmy 
pozwolenie od Wojewody Śląskiego na dwa wjazdy na ten parking, nie mamy jeszcze 
w  dalszym  ciągu  podpisanej  umowy  z  Marszałkiem  na  realizację  tego 
przedsięwzięcia,  w najbliższych  dniach  zostaną  do Marszałka dostarczone ostatnie 
dokumenty i możliwe, że w przyszłym tygodniu uda się tą umowę podpisać;

− wystąpiły pewne problemy z odbiorem oświetlenia nowo wybudowanych punktów, 
ponieważ  są  pewne  niedoróbki,  które  w  dniu  dzisiejszym  mają  zostać  usunięte. 
Chodziło tam głównie o to, że pomiary uziemienia wykazały, że jest ono zbyt słabe;

− 18  czerwca  2014  roku  –  miała  miejsce  wizyta  u  Dyrektora  PKS  Częstochowa 
w  związku  ze  zgłaszanymi  uwagami  przez  mieszkańców  Sygontki,  Julianki, 
Sierakowa w kwestii braku połączenia z Przyrowem i Janowem;

−  przetarg  na  Staropole  przebiegł  dobrze,  w  związku  z  czym  zwolniły  się  środki 
tj. kwota ok. 109 tys. zł w ramach Programu Lider i dlatego należało wymyślić nowy 
projekt,  żeby  do  lipca  złożyć  wniosek.  Po  przeanalizowaniu  kilku  propozycji 
możliwych  w  tym  terminie  do  przygotowania  Wójt  zdecydował  się  na  projekt 
przebudowy chodników przy ul. Słonecznej w Woli Mokrzeskiej; postanowiono tak 
dlatego, że mało prawdopodobne są pieniądze na kolejne miejscowości, jeśli chodzi o 
programy unijne, na budowanie kanalizacji sieciowych jeżeli nie uzyska się wskaźnika 
120 osób na kilometr sieci (takiego wskaźnika już nie mamy Sierakowie i Sygontce), 
chyba że przy tworzeniu aglomeracji  Sejmik Województwa Śląskiego weźmie pod 
uwagę  coś  takiego, jak obszary ochronne głównych zbiorników wód podziemnych. 
Stoi więc pod dużym znakiem zapytania kwestia budowy dalej kanalizacji sieciowych 
zwłaszcza w Woli Mokrzeskiej, Smykowie, w Kniei i Kopaninach, które są oddalone 
od oczyszczalni o co najmniej 4 km. Można dyskutować o Staropolu  i Sierakowie, bo 
tutaj  odległość  do przepompowni  nie  jest  duża i  możliwe,  że na te miejscowości 
będzie można się w przyszłości zdecydować. Jeżeli natomiast chodzi o tamtą stronę 
Gminy, to jeśli nie będzie dodatkowych pieniędzy, to zostają nam rozwiązania albo 
oczyszczalni przydomowych, albo pójście w jakieś inne rozwiązanie,  dotyczące np. 
montażu szczelnych szamb i zakupienia przez GZK wozu, który będzie to wszystko 
odbierał w ramach obsługi bieżącej.  Powstaje więc pytanie, które się z tym wiąże, 
a dotyczy kwestii  pieniędzy,  które Gmina ma do wykorzystania w nowym okresie 
programowania w ramach tzw. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w wysokości 
3 600 000,00 zł . W pierwszej wersji Gmina zarezerwowała sobie kwotę 1 mln zł na 
działania wodno – kanalizacyjne, z myślą o kanalizacji w Kniei, która aktualnie jest 
budowana. Pytanie dotyczy więc polityki, jaką należałoby tu przyjąć, czy zostawić ten 
1 mln zł na działania wod.-kan., przy założeniu, że  wtedy byłoby to na przydomowe 
oczyszczalnie ścieków.
Wójt  poinformował,  że  odbył  rozmowę  w  Urzędzie  marszałkowskim  na  temat 
wiatraka, chodziło głównie o poziom dofinansowania, na jaki Gmina może liczyć, 
jeżeli ta inwestycja doszłaby do skutku. Odpowiedź była taka, że będzie to spółka z 
udziałem  Gminy,  więc  będzie  traktowana  jako  duże  przedsiębiorstwo,  a  duże 



przedsiębiorstwo  może  liczyć  na  poziom  dofinansowania  45%  kosztów 
kwalifikowanych  i  będzie  jeszcze  jakiś  pomost,  w  którym  się  mieści  całe 
województwo śląskie w postaci  15% ,  czyli  teoretycznie można liczyć,  że Gmina 
może  otrzymać  w  granicach  60%  pomocy.  Jest  to  co  prawda  dopiero  projekt 
rozporządzenia Komisji  Europejskiej,  a po drugie nie jest określony katalog, co to 
będą  koszty kwalifikowane w takim wypadku. Są  więc trzy możliwości:  albo całą 
kwotę  3 600 000,00  zł  zarezerwować  sobie  na  budowę  wiatraka,  istnieje  jednak 
ryzyko,  że  ta  inwestycja  może  jeszcze  nie  wyjść;  drugi  wariant  jest  taki,  żeby 
pozostawić to tak, jak jest, czyli zostawić 2 600 000,00 zł plus 1 mln zł na wod. – kan. 
i  próbować  to  jakoś  wykorzystać  i  trzeci  wariant  jest  taki,  aby  te  kwoty  jeszcze 
pozmieniać,  zostawić  np.  na  tych  dwóch  działaniach,  ale  je  jeszcze  zbilansować. 
Ustawienie się na tych dwóch działaniach spowoduje zamknięcie Gminie ścieżki do 
wszystkich innych działań, które nie będą w trybie konkursowym, czyli takie zadania, 
jak  solary,  o  których  kiedyś  myśleliśmy.  Gmina będzie mogła  startować,  ale  pod 
warunkiem,  że  będzie  ogłoszony  konkurs.   Trzeba  wziąć  pod  uwagę,  że  projekt 
wiatrakowy wygeneruje w przyszłości dla Gminy dochody. Dlatego należy się więc 
dobrze zastanowić  i  podjąć decyzję w jaki sposób wykorzystać te środki. 

Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady, który stwierdził, że mając na uwadze 
to, co przez parę lat próbuje się domykać  w Gminie, to pod względem kanalizacji, 
najbardziej słuszne geograficznie jest w tej chwili Staropole i południe, gdzie jest w 
fazie  projektowania  Sygontka.  Zdaniem  Przewodniczącego  Rady  te  pieniądze  w 
ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, jeżeli mamy bezpiecznie ryzykować, 
to powinny zostać podzielone pół na pół i część tych pieniędzy powinno się zostawić 
na wod. – kan. Jeżeli nawet uda się zdobyć inne pieniądze, to zawsze ten wod. – kan. 
zostaje na Wolę Mokrzeską i Smyków, gdzie mija się z celem ciągnięcie kanalizacji 
do Przyrowa. Druga połowa tych pieniędzy powinna zostać przeznaczona na wiatraki. 

Wójt wyjaśnił, że po wielu przeprowadzonych dyskusjach, wstępna propozycja jest 
taka, żeby 1 mln zł zostawić na wod. – kan., a resztę na turbinę wiatrową. Wójt uważa, 
żeby  mimo  wszystko  zaryzykować  i  postawić  na  wiatrak,  bo  jeżeli  zostanie  on 
wybudowany  nawet  w  ciągu  4  lat,  to  później  jakieś  dochody  będzie  Gminie 
generował. 

Ad.5.    Interpelacje i wnioski zgłosili:

− Radna Magiera  Beata  – kiedy zostanie  naprawiona ścieżka rowerowa rozjeżdżona 
przez ciężarówki

− Wójt  Gminy  poinformował,  że  w  najbliższych  dniach  będzie  w  Nadleśnictwie 
i wyjaśni tą sprawę;

− Radna  Magiera  Beata  zapytała  również,  czy  policja  zakupiła  już  nieoznakowany 
radiowóz

− Wójt Gminy wyjaśnił, że dopiero została podpisana umowa o przekazanie środków na 
zakup radiowozu;

− Radna Ślęzak Elżbieta zgłosiła, że na ustawionej koło Szkoły w Woli  Mokrzeskiej 
tablicy informującej o realizacji projektu wystąpił błąd literowy;

− Radna  magiera  Beata  zapytała,  czy  punkt  selektywnej zbiórki  odpadów  koło 
oczyszczalni jest czynny i czy jest tam jakiś pracownik

− Wójt wyjaśnił, że są ustalone godziny i wystarczy zadzwonić do GZK, wtedy ktoś 
jedzie, otwiera bramę i odpady są przyjmowane;  



− Radny  Stanuchiewicz  Wiesław  podziękował  za  skuteczne  doprowadzenie  do 
wyrównania dziur na ul. Rolniczej i poinformował, że mieszkańcy docelowo jednak 
oczekują wybudowania chodników lub nakładki;

− Radny Hamerla Mirosław  zadał pytanie odnośnie drogi polnej do Bolesławowa
− Wójt wyjaśnił,  że nie ma jeszcze pisemnej odpowiedzi i  na chwilę  obecną  nie ma 

pieniędzy na tego typu inwestycje. Gmina nie dostała pieniędzy na drogę w Kniei, tak 
jak to było w planie, bo wtedy przy okazji można by było wywieźć  tłuczeń również 
na tą drogę. Trzeba by było uruchomić w tym celu jakieś pieniądze z budżetu gminy, 
ale na chwilę obecną wszystko jest podookreślane i jest to niemożliwe;

− Radna Wierciochowicz Barbara  zapytała,  czy przyszła odpowiedź  z Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych w Rynku

− Wójt wyjaśnił, że przyszła odpowiedź informująca, że po wykonaniu wizji lokalnej 
Zarząd widzi zasadność  utworzenia przejścia dla pieszych w Rynku na wysokości 
domu Pani Żmudy, to wymaga jednak wykonania projektu, na którzy Zarząd nie ma 
teraz pieniędzy, więc jeżeli Gmina chce, to może taki projekt wykonać we własnym 
zakresie.  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  neguje  natomiast  utworzenie  przejścia  dla 
pieszych na środku Rynku ze względu na parking po drugiej stronie. Koło kościoła, 
zdaniem Zarządu, przejście dla pieszych nie jest możliwe, ponieważ  w niedalekiej 
odległości, naprzeciwko Urzędu, znajduje się przejście i to byłoby za blisko. 

− Radny Stanuchiewicz Wiesław zwrócił  uwagę,  że w Janowie w Rynku na krótkim 
odcinku znajdują się trzy przejścia dla pieszych

− Wójt  odpowiedział,  że będzie  jeszcze rozmawiał  na  ten  temat  w  Zarządzie  Dróg 
Wojewódzkich . 

Ad.6. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad udzielania 
stypendiów Wójta Gminy Przyrów za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 

Uchwała Nr  180/XXVII/2014 w powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w obecności  14 
radnych – została podjęta jednomyślnie. 

Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie przyjęcia  do 
realizacji  jako partner  Stowarzyszenia  Na Rzecz  Rozwoju Gminy Przyrów projektu  p.n.: 
Popatrzmy  w  przyszłość  w  ramach  Priorytetu  IX,  Działanie  9.1.  Wyrównywanie  szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty,  Poddziałanie  IX  1.2.  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, 
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego 
Funduszu społecznego. Nr wniosku WND-POKL.09.01.02-24-062/14.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 

Uchwała Nr  181/XXVII/2014 w powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w obecności  14 
radnych – została podjęta jednomyślnie. 



Ad.8. Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej 
na  zadanie  drogowe  pn.:  „Modernizacja  ciągu  drogowego  DK-1-Częstochowa-Srocko-
Małusy Wielkie-Kobyłczyce-Żuraw-Lipnik-Zalesice-DW793”
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 

Uchwała Nr  182/XXVII/2014 w powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w obecności  14 
radnych – została podjęta jednomyślnie. 

Ad.9. Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 

Uchwała Nr  183/XXVII/2014 w powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w obecności  14 
radnych – została podjęta jednomyślnie. 

Ad.10. Skarbnik  Gminy – na prośbę  Przewodniczącego  Rady Gminy – omówiła projekt 
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 

Uchwała Nr  184/XXVII/2014 w powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w obecności  14 
radnych – została podjęta jednomyślnie. 

Ad.11. Radni zostali zapoznani ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, 
sprawozdaniami rocznymi z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok i 
informacją  o stanie mienia komunalnego Gminy Przyrów według stanu na 14 marca 2014 
roku, które to sprawozdania przekazane zostały do biura Rady Gminy w dniu 25 marca 2014 
roku. Radni zapoznani zostali także ze sprawozdaniem finansowym Gminy Przyrów za 2013 
rok, które wpłynęło do biura Rady Gminy w dniu 25 kwietnia 2014 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 Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawiła Uchwałę Nr 
4100/VII/73/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów 
sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  za  2013  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 2013 rok.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. 

Uchwała Nr  185/XXVII/2014 w powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w obecności  14 
radnych – została podjęta jednomyślnie. 

Ad.12.  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 23 maja 2014 r.
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/113/2014 
z dnia 05 czerwca 2014 r.  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 2013 rok. 

Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  Uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium 
Wójtowi Gminy Przyrów za 2013 rok.
Do projektu uwag nie wniesiono.

Uchwała Nr  186/XXVII/2014 w powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w obecności  14 
radnych – została podjęta jednomyślnie. 

Ad.13. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił sprawozdanie z realizacji 
„Programu  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  gminy  w  latach  2008  –  2013”. 
Sprawozdanie (w załączeniu) zostało radnym przekazane w materiałach sesyjnych. Wobec 
powyższego Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag  i pytań w tym zakresie. Pytań 
nie zgłoszono.
Sprawozdanie bez uwag zostało przyjęte jednomyślnie.

Ad.14. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy – omówił projekt uchwały w 
sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego „Wiedza kluczem do sukcesu” w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w 
jakości usług edukacyjnych”. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 

Uchwała Nr  187/XXVII/2014 w powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w obecności  14 
radnych – została podjęta jednomyślnie. 



Ad.15. Komunikaty i wolne wnioski:

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady,  i tak:
− pismo Partnerstwa Północnej  Jury w sprawie możliwości zaprezentowania na Sesji 

Rady Gminy informacji o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, tj. o zrealizowanych 
projektach  w  gminach  członkowskich  i  osiągniętych  rezultatach  –  Rada  wyraziła 
zgodę na przedstawienie prezentacji na następnym posiedzeniu; 

− pismo Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego informujące  o  udzieleniu 
Parafii  Rzymskokatolickiej  p.w.  św.  Doroty  w  Przyrowie  dotacji  w  wysokości 
100 000,00 zł,  przeznaczonej  na pokrycie  kosztów zadania pn.:  „Przyrów,  kościół  
p.w. św. Mikołaja (XVI w): konserwacja polichromii w prezbiterium na ścianach (XVI  
w.) – II etap”;

− decyzja  Wojewody  Śląskiego  dotycząca  umorzenia  postepowania  nadzorczego 
wszczętego  w  dniu  17  kwietnia  2013  roku  w  sprawie  stwierdzenia  nieważności 
uchwały  Nr  112/XVII/2013  rady  Gminy  Przyrów  z  dnia  15  marca  2013  roku  w 
sprawie określenia szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów.

Ad.16. Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  Gminy  podziękował 
zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XXVII sesję Rady Gminy w Przyrowie.

Protokółowała:  

Dorota Wojciechowska


