
PROTOKÓŁ  Nr V/2015
    sesji Rady Gminy w Przyrowie
         odbytej w dniu 09 czerwca 2015 roku

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 12-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 zaproszeni do udziału w obradach Radny Rady Powiatu Częstochowskiego 
Henryk Kasiura, podinspektor Marek Widawski z Komisariatu Policji w Koniecpolu,
a także Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie 
ppłk dypl. inż. Krzysztof Tarapacz wraz z dwiema pracownicami WKU i mieszkanki
gminy Przyrów, którym wręczone zostaną medale „Za zasługi dla obronności kraju”.

Ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad 
             (w załączeniu).
Wójt Gminy wniósł o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał:
1) w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
    w Przyrowie,
2) w sprawie wspólnego wykonywania z Gminą Dąbrowa Zielona zadania własnego
    w zakresie odbioru ścieków z terenu miejscowości Święta Anna z wykorzystaniem
    urządzeń stanowiących własność Gminy Przyrów.
Przewodniczący Rady zaproponował rozpatrzenie projektów tych uchwał kolejno 
jako punkt 15 i 16 porządku obrad, a następnym punktom nadanie nowej kolejnej 
numeracji.

Radni jednomyślnie opowiedzieli się za poszerzeniem porządku obrad o obydwa 
projekty uchwał. Również jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem porządku 
obrad po przyjętych zmianach.

Ad . 3 . Do Protokołu poprzedniej – IV 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 :

 17 kwietnia odbyło się – jedno z wielu - spotkanie w sprawie RIT-ów, 
dotyczące porozumienia się samorządów regionu północnego odnośnie 
możliwości realizacji inwestycji,

 23 kwietnia odbyło się z przedstawicielami PKP spotkanie w sprawie 
wyremontowania dróg dojazdowych do pól (po obydwu stronach torów) 
w miejscowościach Zarębice, Bolesławów i Staropole po przeprowadzonych 
przez PKP remontach linii kolejowych, oraz w sprawie planowanego 
zamknięcia przejazdu kolejowego w Staropolu (koło Państwa Borowiczów)

 25 kwietnia odbyła się kolejna Gala rozdania nagród Wójta Roku – laureatem 
została Pani Maria Włodarczyk - Wójt Gminy Dąbrowa Zielona,



 29 kwietnia odbyło się w RIO w Katowicach szkolenie dotyczące głównych 
błędów popełnianych przez gminy oparte na przykładach nieprawidłowości 
ujawnionych w gminach,  w trakcie prowadzonych przez RIO kontroli,

 29 kwietnia odbyło się także posiedzenie komitetu monitorującego RPO, gdzie
decydowały się kryteria oceny poszczególnych wniosków zgłoszonych do tego
Programu,

 1 maja odbył się capstrzyk OSP,
 8 maja odbyło się kolejne spotkanie w sprawie Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych,
 10 maja odbyły się wybory prezydenckie, przebiegły sprawnie i bez zakłóceń,
 12 maja odbyło się otwarcie ofert na zagospodarowanie śmieci. Jutro zostanie

podpisana umowa z tego przetargu. Nie rozstrzygnęliśmy natomiast II części 
tego przetargu tj. na transport naszych odpadów bowiem cały czas trwa 
procedura oceny ofert,

 12 maja odbyło się święto powiatowe Związku OSP,
 14 maja odbyło się spotkanie w gminie Dąbrowa Zielona z prezesem PKS 

Częstochowa w sprawie organizacji transportu zbiorowego,
 15 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 

– było to zebranie wyborcze – Wójt został powołany do składu zarządu 
Związku,

 28 maja nastąpiło wręczenie sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Częstochowie,

 31 maja odbyły się wybory do Izb Rolniczych, była bardzo niska frekwencja,
 1 czerwca odbył się turniej tenisa stołowego zorganizowany z okazji Dnia 

Dziecka, połączony z uroczystym otwarciem siłowni zewnętrznej przy szkole 
niepublicznej  w Zalesicach,

 6 czerwca odbył się drugi turniej tenisa stołowego, tym razem zorganizowany 
dla dorosłych,

 wczoraj – 8 czerwca – odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Lokalnej 
Grupy Rybackiej, który zajmie się pisaniem strategii rozwoju tej grupy,

 trwa przetarg na projektowanie dróg gminnych pod konkurs w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, w przyszłym tygodniu będzie składanie ofert na
to zadanie, tym przetargiem objęte jest również projektowanie części drogi 
wojewódzkiej w sprawie, której podejmowana będzie dziś uchwała,

 wójt omówił działania jakie są podejmowane w zakresie zbiórki odpadów, 
ponieważ znacznie zwiększyła się ich liczba – prowadzone są kontrole 
segregowania śmieci przez mieszkańców ponieważ do pojemników wrzucane 
są np. kamienie, stare ziemniaki, popiół itp., co znacząco wpływa na wagę 
odpadów. Przy okazji tych kontroli podpisywane są również umowy użyczenia 
na pojemniki,

 do Urzędu wpłynęła petycja mieszkańców Sierakowa (skierowana również do 
wiadomości Rady Gminy) w sprawie budowy kanalizacji. Wójt poinformował, 
że na zebraniu wiejskim informował mieszkańców jak wygląda sytuacja w tym 
temacie. Nic się w tej kwestii na dzień dzisiejszy nie zmieniło jeśli chodzi o 
sposób finansowania, bo żeby otrzymać pieniądze z RPO to trzeba mieć 
stworzoną aglomerację. Jeżeli się pojawią inne możliwości finansowania to 
wtedy będziemy przystępować do projektowania i ewentualnej realizacji tego 
zadania,

 odbyły się zebrania wiejskie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich. 
Zostało jeszcze tylko do odbycia zebranie w Woli Mokrzeskiej,



 była przeprowadzona kontrola w ramach PROW-u na naszej inwestycji 
termomodernizacji i remontu świetlicy wiejskiej w Sierakowie – kontrola 
wypadła pozytywnie i w tej chwili poszedł już wniosek o płatność,

 spodziewamy się w najbliższym czasie kontroli na projekcie modernizacji 
oświetlenia i parkingu naprzeciw Urzędu, kontrola miała się odbyć 10-go, ale 
ze względu na nieobecność Pani Szymonik wnioskowaliśmy o przesunięcie 
tego terminu,

 wnioski wypracowane i zgłoszone na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw 
Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego przekazane zostały do realizacji 
do odpowiednich komórek organizacyjnych.

Ad . 5 . Przewodniczący rady zaproponował, aby przewidziane w tym punkcie
             porządku obrad interpelacje i wnioski radnych zgłoszone i omówione zostały 
w punkcie Komunikaty i wolne wnioski. W tym miejscu natomiast zaproponował aby 
umożliwić przedstawicielom WKU dokonanie wręczenia medali , a następnie 
udzielenie głosu Radnemu Rady Powiatu Częstochowskiego i funkcjonariuszowi 
Komisariatu Policji w Koniecpolu. Propozycja Przewodniczącego uzyskała 
akceptację Radnych.
             Komendant WKU przywitał obecnych oraz podziękował za zaproszenie do 
udziału w sesji. Następnie poprosił pracownicę WKU o odczytanie pisma Ministra 
Obrony Narodowej dotyczącego nadania medali „Za zasługi dla obronności kraju”.
Zgodnie z powyższym pismem Ministra srebrne medale przyznane zostały 
następującym osobom:
- Kolan Danuta,
- Majczak Janina,
- Marianna i Roman Mizgała,
- Zych Regina
Odznaczone osoby kolejno otrzymały z rąk Komendata WKU medale oraz listy 
gratulacyjne. W imieniu Pani Marianny i Pana Romana Mizgały medale odebrane 
zostały przez Panią Lidię i Stanisława Mizgałów.
Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady złożyli gratulacje wszystkim odznaczonym 
oraz wręczyli im kwiaty.
            Przewodniczący Rady udzielił głosu wicestaroście Panu Henrykowi Kasiurze.
Pan Kasiura złożył w imieniu własnym oraz Rady Powiatu Częstochowskiego 
gratulacje wszystkim odznaczonym .
Następnie omówił realizację zadań własnych powiatu, a szerzej zadania własne 
powiatu, które planowane są do realizacji na terenie naszej gminy. Omówił przebieg 
ustaleń dokonanych w zakresie organizacji transportu publicznego i wyboru 
przewoźnika (wybór ten nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu na zasadzie wydania 
koncesji). Aktualnie trwają konsultacje z Wójtami odnośnie ustalenia nowej sieci 
transportu publicznego. Poinformował następnie o ogłaszanych konkursach 
w ramach RPO, wskazał też, że na przełomie 2015/2016 roku spodziewane jest 
uruchomienie środków przeznaczonych na budowę kanalizacji sanitarnej.
Kolejna omawiana przez radnego sprawa dotyczyła zakończonego już cyklu 
remontów cząstkowych na drogach powiatowych. Poprosił , jeśli są jakieś uwagi, 
o zgłaszanie uwag i pytań w tym zakresie. Po czym odniósł się do inwestycji 
dotyczącej remontu drogi Przyrów-Staropole-Sieraków – wniosek w tej sprawie 
został zweryfikowany i odcinek  2,1 km tej drogi zostanie wykonany ze środków na 
usuwanie skutków powodzi.
Poinformował także o rozdysponowaniu środków z Funduszu Pracy, wskazując, że w
roku bieżącym o około 10 mln zł więcej przeznaczone zostanie na aktywne formy 
łagodzenia skutków bezrobocia (staże, roboty publiczne).
Na koniec poinformował, że 30 sierpnia w gminie Lelów zorganizowane zostaną XVI 



Dożynki Powiatowe.
- radny Kolan zwracając się do Pana Kasiury zapytał czy planowana jest budowa
  (remont) drogi na odcinku Zalesice – Żuraw
Pan Kasiura odpowiedział, że ten odcinek drogi jest zweryfikowany i zakwalifikowany
do realizacji ze środków na usuwanie skutków powodzi, ale nie zna szczegółów więc 
odpowie na to pytanie na kolejnej sesji.
- radny Stanuchiewicz zapytał, który odcinek drogi Przyrów-Staropole-Sieraków
  będzie remontowany
Pan Kasiura odpowiedział, że wykonywany będzie odcinek od strony przejazdu 
kolejowego w Staropolu w kierunku Sierakowa.
- radna Miedzińska zgłosiła :

1. konieczność remontu przepustu w Sierakowie (w lesie pod Sierakowem, jadąc
od strony Julianki), bo poprzednio tylko jeden przepust został wykonany. 
Informowano wówczas, że drugi będzie wykonany przy okazji remontu drogi. 
Jednakże skoro tylko ok 2 km drogi będą robione, to oznacza, że przepust 
nadal będzie niezrobiony

2. konieczność zabezpieczenia rowu melioracyjnego (barierki) na początku
Sierakowa koło Pana Frukacza – rów jest bezpośrednio przy drodze

3. w Sierakowie przy drodze powiatowej przez Zarząd Dróg wykonany został 
(nieodpłatnie) rów odwadniający biegnący wzdłuż  2 posesji, natomiast za 
wykonanie dalszego odcinka rowu przy kolejnej posesji jedna z mieszkanek 
Sierakowa poniosła całkowity koszt tych prac . Dlatego też wystąpiła do 
Zarządu Dróg o zwrot poniesionych kosztów  i dotychczas nie dostała 
odpowiedzi w tej sprawie. Ponadto w chwili obecnej skarpa tego rowu 
wymaga naprawy (wzmocnienia np. kratami ażurowymi),

4. konieczność remontu odcinka drogi powiatowej w Sierakowie biegnącej przez 
las w kierunku Skrajniwy

Pan Kasiura odpowiedział, że odcinek drogi w Sierakowie został pozytywnie 
zweryfikowany i  jego remont zostanie wykonany, jednakże remonty te 
realizowane będą sukcesywnie w miarę posiadanych środków. Odnośnie 
pozostałych spraw poinformował, że rozezna temat i odpowiedzi udzieli na 
kolejnej sesji.
Wójt Gminy poinformował o zgłoszonym przez Komisję Ładu wniosku dotyczącym
podcięcia konarów topoli rosnącej przy ul. Zarębskiej w Przyrowie. Poprosił Pana 
Kasiurę  o rozeznanie, czy nie można by tego w miarę szybko zrealizować 
w ramach cięć pielęgnacyjnych wykonywanych przy drogach powiatowych.
Następnie Wójt – nawiązując do rozmów odnośnie organizacji transportu 
drogowego – skierował do Pana Kasiury prośbę by w ostatecznych ustaleniach 
jakie dokonywać będzie starostwo wyważyć odpowiednio decyzje tak, aby 
uwzględniała ona także interesy (możliwości zorganizowania dowozu) gmin.
Pan Starosta odpowiedział, że przy okazji jutrzejszego pobytu Wójta w Starostwie
może on zapoznać się z protokółem ustaleń w tej kwestii i wnieść swoje uwagi 
i sugestie, które zostaną rozważone.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przez przedstawiciela 
Komisariatu Policji w Koniecpolu.
Pan Podinspektor Marek Widawski przedstawił prośbę o rozważenie możliwości 
dofinansowania zakupu samochodu na potrzeby działania Komisariatu Policji.
Po dyskusji w tym temacie ustalono, że decyzja podjęta zostanie na kolejnej sesji,
najprawdopodobniej w miesiącu wrześniu. 
- radny Stanuchiewicz wskazując, że na poprzedniej sesji z udziałem
  Komendanta Komisariatu Policji w Koniecpolu zgłaszane i omawiane były 



sprawy zamontowania na drogach - w rejonie szkoły i przedszkola – progów 
zwalniających oraz oznakowania miejsc newralgicznych. Minęły 3 miesiące i nie 
mamy w tej kwestii żadnej odpowiedzi. Podinspektor Widawski odpowiedział, że 
nie jest zorientowany w tym temacie, ale Komendant Struski wraca w 
poniedziałek z urlopu więc przekaże mu przypomnienie w tej sprawie i zapewne 
niezwłocznie nadejdzie informacja w tym temacie.
- radna Miedzińska zgłosiła wniosek aby Komisariat Policji podjął działania
  zmierzające do ograniczenia handlu obwoźnego na terenie poszczególnych
  miejscowości na terenie gminy
Inspektor Widawski odpowiedział, że podjęte zostaną działania w tym zakresie.

Ad . 6 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia
             pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego a wykonanie 
dokumentacji projektowej na zadanie drogowe pn. „Projekt budowy chodnika w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowości Wola Mokrzeska i Smyków”.
Równocześnie poprosił o naniesienie w przesłanym projekcie poprawki w treści 
§ 1 i zamiast „Powiatowi Częstochowskiemu” wpisanie „dla Województwa 
Śląskiego”.
Wójt dodał, że gdyby po przetargu okazało się, że ta kwota będzie niższa, to 
Urząd Wojewódzki zwróci nam tę różnicę.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Uchwała Nr V/32/2015 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 przyjęcia zadania od Województwa Śląskiego.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr V/33/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad . 8 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt
             uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr V/34/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad . 9 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt
             uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr V/35/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie

Ad. 10 . Radni zostali zapoznani ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za
               2014 rok, sprawozdaniami rocznymi z wykonania planu finansowego 



instytucji kultury za 2014 rok i informacją o stanie mienia komunalnego Gminy 
Przyrów według stanu na 15 marca 2015 roku, które to sprawozdania przekazane 
zostały do biura Rady Gminy w dniu 26 marca 2015 roku. Radni zapoznani zostali 
także ze sprawozdaniem finansowym Gminy Przyrów za 2014 rok, które wpłynęło do 
biura Rady Gminy w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

Powyższe  sprawozdania  szczegółowo  omawiane  i  dyskutowane  były  na
posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy. 
Wszystkie Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały przedstawione 
sprawozdania oraz Informację o stanie mienia. 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr 4200/VII/59/2015 z dnia 
21 kwietnia 2015 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 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 2014 rok.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. Uchwała Nr V/36/2015 w powyższej 
sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – została podjęta 13 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się. 

Ad.  11  . 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  
04 maja 2015 r.
Przewodniczący Rady przedstawił radnym treść wysłanego do zaopiniowania przez
RIO wniosku Komisji. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  przedstawił  treść  Uchwały  Nr  4200/VII/76/2015
z dnia 12 maja 2015 r.  VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach w sprawie  zaopiniowania  wniosku Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy w
Przyrowie  - wydana opinia jest pozytywna. 
Po czym 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 2014 rok. 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2014 rok.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała  Nr  V/37/2015  w powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w obecności  
15 radnych – została podjęta 13 głosami przy 2 głosach wstrzymujących się. 

Ad . 12 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania
                 zespołu oceniającego kandydatów na ławników. Poprosił o zgłaszanie 
radnych, którzy wejdą w skład tego zespołu. Zgłoszeni zostali : Maria Wiśniewska, 
Wiesław Stanuchiewicz, Ryszard Kolan, Władysław Nowak, Rajmund Michalik.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr V/38/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie



Ad . 13 . Ocena zasobów pomocy społecznej przekazana została radnym 
               w materiałach sesyjnych i omawiana była szczegółowo na posiedzeniach 
poszczególnych Komisji Rady Gminy. Wobec powyższego Przewodniczący Rady 
poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag i pytań w tym zakresie.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Ad . 14 . 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.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr V/39/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad . 15 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały

               w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wstępnie 
zaproponował, by spółka funkcjonowała pod nazwą EKO-ENERGIA PRZYRÓW, lub 
PRO-ENERGIA PRZYRÓW.
Radni opowiedzieli się za nazwą EKO-ENERGIA PRZYRÓW.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie
utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą EKO-ENERGIA 
PRZYRÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyrowie.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr V/40/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych - podjęta została 13 głosami, przy 2 głosach przeciw.

Ad . 16 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały
               w sprawie wspólnego wykonywania z Gminą Dąbrowa Zielona zadania 
własnego w zakresie odbioru ścieków z terenu miejscowości Święta Anna z 
wykorzystaniem urządzeń stanowiących własność Gminy Przyrów. Wniósł też 
poprawki do przekazanego radnym projektu uchwały polegające na : 1) wpisaniu 
w treści § 1 właściwej nazwy gminy – chodzi o Gminę Dąbrowa Zielona, 
2) wykreślenie w całości punktu 2 w § 1.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr V/41/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad . 17 . Komunikaty i wolne wnioski:

Przewodniczący Rady przekazał życzenia z okazji 25-lecia samorządności, które 
przekazane zostały Radzie  przez : Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Marszałka 
Senatu RP, Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim oraz Wójta Gminy 
Brenna.
Następnie odczytał pismo, skierowane w imieniu mieszkańców przez Radna Bożenę 



Miedzińską, dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej 
w Sierakowie.
Wójt wyjaśnił, że budowa kanalizacji sanitarnej jest drogą inwestycją, której budżet 
gminy bez wsparcia środków zewnętrznych nie jest w stanie udźwignąć. Aktualnie 
nie ma możliwości pozyskania środków na to zadanie, co wyjaśniane było także 
mieszkańcom w trakcie zebrania wiejskiego. Zlecenie wykonania dokumentacji 
kanalizacji sanitarnej bez zabezpieczonych środków finansowych na jej wykonanie 
byłoby zbędnym wydatkiem, bo dokumentacja z czasem by się zdezaktualizowała. 
Jeżeli z czasem pojawią się inne źródła finansowania, z których gmina będzie mogła 
skorzystać to wtedy można będzie powrócić do koncepcji budowy kanalizacji 
sanitarnej w Sierakowie, ponieważ zadanie to nie zostało wykreślone z Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2029.
- radna Dors zapytała kiedy wywożone będą kosze w Sygontce ?
Wójt odpowiedział, że w tej sprawie zlecenie  zostało już podpisane i pewnie w tym 
tygodniu zostanie wykonane.
- radna Dors zgłosiła konieczność wykonania tablic z nazwą  miejscowości bo
  obecne są zniszczone i nieczytelne
Przewodniczący Rady wskazał, że tablice powinny zostać wykonane ze środków 
funduszu sołeckiego, tak jak to było w innych miejscowościach
- radna Ślęzak prosiła o zwrócenie uwagi firmie, która odbiera odpady, żeby
  pojemniki nie były zostawiane przy samej jezdni, bo są niszczone przez samochody
Wójt odpowiedział, że firma zostanie o tym poinformowana.

Ad . 18 . Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował
               zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął V sesję Rady Gminy
w Przyrowie.

Protokółowała :


