
    PROTOKÓŁ Nr III/2015 

   sesji Rady Gminy w Przyrowie 

         odbytej w dniu 25 lutego 2015 roku 

 

  Nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Przyrowie o godzinie 14-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 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego – Mirosław Czarnecki 

Przewodniczący Rady poinformował, że nadzwyczajna sesja zwołana została dla podjęcia 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Przyrów do współpracy w 

ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa 

Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Przyrów a pozostałymi powiatami i 

gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz 

rozpatrzenia wniosku Gminnego Zakładu Komunalnego o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Wójt Gminy zaproponował także dyskusję na temat proponowanych rozwiązań w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku. 

Na prośbę Przewodniczącego Rady Wójt Gminy przedstawił omówił projekt uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Przyrów do współpracy w ramach 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego  

i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Przyrów a pozostałymi powiatami i gminami 

wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. 

-  radny Stanuchiewicz zapytał jakie inwestycje są ujęte w tym porozumieniu i czy 

   zaplanowane są do realizacji inwestycje na drogach wojewódzkich 

Wójt Gminy odpowiedział, że wcześniej ustalone zostało, że RIT-ach uwzględniona będzie: 

budowa turbiny wiatrowej 2,5 mln i budowa kanalizacji sanitarnej 1 mln. Z wpisaniem 

kanalizacji może być problem, bo w tym programie są inne obwarowania. Inwestycje 

drogowe nie są w nim zapisane. Zmiany przeznaczenia środków na realizację innych 

inwestycji odbywać się będą w drodze zamiany między partnerami tego porozumienia. 

            Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w tym temacie. 

Uchwała Nr III/13/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 

jednomyślnie. 

 Pan Czarnecki przedstawił i omówił sporządzoną kalkulację w sprawie ustalenia ceny 

za wodę i ścieki jaka miałaby obowiązywać od 1 kwietnia br.. Według propozycji opłata 

wzrośnie nieznacznie – o 5 groszy woda, a o 8 groszy ścieki. 

Radni nie zgłosili uwag i zaakceptowali zaproponowane stawki opłat. 



Wójt Gminy przedstawił informację finansową z zakresu funkcjonowania gospodarki 

odpadami komunalnymi za 2014 oraz prognozę dochodów i wydatków w 2015 roku. 

Omówił też proponowane do przyjęcia w roku bieżącym warianty rozwiązań w zakresie 

dysponowania pojemnikami na odpady (sprzedaż lub dzierżawa). 

Przeprowadzona dyskusja w tym temacie nie wskazała na wybór konkretnego wariantu. 

Wobec powyższego Wójt poprosił radnych o przemyślenie tych kwestii bowiem na następnej 

sesji przedstawione zostaną projekty uchwał z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. 

 Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował zebranym 

za uczestnictwo w obradach i zamknął III – nadzwyczajną – sesję Rady Gminy w Przyrowie. 

 

 

Protokółowała : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


