
PROTOKÓŁ Nr VIII/2015
sesji Rady Gminy w Przyrowie

       odbytej dnia 27 października 2015roku.

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 14.00 otworzył Przewodniczący Rady 
Gminy Rajmund Michalik, witając przybyłych i stwierdzając prawomocność obrad. 
Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 12 radnych, co stanowi 
80 % składu Rady.

Radni nieobecni :

Alicja Bożek
Małgorzata Różycka
Ryszard Kolan
Wszyscy usprawiedliwili przyczynę swojej nieobecności.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli:

Wójt Gminy- mgr inż. Robert Nowak
Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora- Migalska
oraz przedstawiciele firmy, opracowującej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu 
gminy- pan Wojciech Brudzian i pan Piotr Stańczuk.

Ad. 2 .

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu). 
Wójt Gminy wniósł o wprowadzenie,  jako autopoprawki, w punkcie 5: projekt uchwały 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, a w punkcie 6: projekt uchwały 
w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015. 
Jednocześnie przypomniał o konieczności wyrażenia opinii w sprawie Planu 
Transportowego Powiatu Częstochowskiego, do dnia 7 listopada br.
Radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem proponowanej autopoprawki.
 
Za przyjęciem proponowanego porządku obrad z uwzględnieniem zgłoszonej zmiany radni
głosowali jednomyślnie.

Ad. 3 .

Wójt przypomniał, że zbliża się termin rozliczenia z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, w sprawie gospodarki niskoemisyjnej. Następnie zwrócił
się z prośbą do zaproszonych gości, pana Wojciecha Brudziana i pana Piotra Stańczuka,
o dokonanie przygotowanej przez nich prezentacji związanej z planem gospodarki 
niskoemisyjnej dla gminy Przyrów, na lata 2015-2020. 
Prezentacja uwzględniała szczegółową charakterystykę obecnego stanu gminy 
w  obszarach jej funkcjonowania, oraz diagnozowała główne problemy w sektorach 
budowlano- mieszkalnych, transportu, jakości powietrza, związane z użytkowaniem paliw 
i energii oraz emisją do powietrza.

Po dokonanej prezentacji Wójt zapytał o możliwość dofinansowania kosztów 
wymiany  kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych. 
W odniesieniu do tematu, pan Stańczuk zaznaczył, iż należy śledzić nabory na stronach 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , który ma otwarte 



programy w zakresie niskoemisyjności. Najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby 
dofinansowanie w ramach programu "KAWKA". Gmina Przyrów nie spełnia jednak 
warunku projektu – jej wielkość (określona jako liczba ludności) stanowiąca podstawową 
kwalifikację do dofinansowania, jest niewystarczająca.

Kolejnym rozwiązaniem jest projekt – Prosument – warunkiem bycia beneficjentem są 
tu odnawialne źródła energii. W pierwszym etapie projektu trzeba się zdecydować na 
tzw. system fotowoltaiczny (przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną)
w kolejnym - na wymianę kotłów. Nie wszystkie środki na wymianę kotłów będą miały swo-
je źródła w dotacjach, część dodatkowo, trzeba będzie pozyskać z funduszu wojewódzkie-
go i krajowego. Dokładne możliwości dofinansowania stanowią załącznik 
do przygotowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Wobec braku dodatkowych pytań, przewodniczący zaznaczył, że Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przyrów dostępny jest do wglądu u pana Roberta Deski.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia       
do wdrażania „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przyrów 2015-2020”. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały 
w tym temacie.
Uchwała Nr VIII/55/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
12 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad. 4 .

Na wstępie pani Skarbnik poinformowała, że dla sołectwa Wola Mokrzeska i Smyków, 
obowiązki sołtysa pełnić będzie pani Elżbieta Ślęzak.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady 
Gminy Przyrów nr IV/17/2015 z dn.10 marca 2015 w sprawie ustalenia inkasentów oraz 
prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od nieruchomości.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały 
w tym temacie.
Uchwała Nr VIII/56/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
12 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad. 5 .

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany dotyczące planu wieloletniej prognozy finansowej. 

Następnie, Wójt podkreślił, że ilość odpadów zawierających azbest znacznie przekroczyła 
wartości podane we wnioskach, złożonych przez mieszkańców. Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska, w drodze rozmów telefonicznych i po złożeniu dodatkowego 
wniosku, zadeklarował zwiększenie dotacji dla gminy na usunięcie nadprogramowego 
azbestu. 
Dla zapobiegania zaistniałej sytuacji w przyszłości, Wójt zaproponował by każdy 
z mieszkańców z podpisanej umowy rozliczany był indywidualnie i po przekroczeniu ilości 
podanych we wniosku, ponosił dodatkowe koszty. 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej



prognozy finansowej.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały 
w tym temacie.
Uchwała Nr VIII/57/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
12 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad. 6 .

Skarbnik Gminy omówiła zmiany w budżecie na 2015r.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
na rok 2015.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały 
w tym temacie.
Uchwała Nr VIII/58/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
12 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad. 7 .

Komunikaty i wolne wnioski:

Wójt przypomniał, iż w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie konsultacyjne w powiecie 
częstochowskim, dotyczące zmian kwestii transportu publicznego, od 1 stycznia 2017r.
Zgodnie z zapisami prawa, organizatorem odpowiedzialnym za transport publiczny, 
w zależności od zasięgu przewozów, na terenie gminy – będzie gmina, na terenie powiatu 
– powiat a województwa – marszałek. Ustawa nakłada obowiązek opracowania planu 
transportowego i w związku z tym, powiat zlecił opracowanie Planu Zrównoważonego 
Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Częstochowskiego. 
Plan zakłada 19 linii/tras na terenie powiatu ( w miejscu dotychczasowych ponad 500). 
Na każdą trasę przewoźnikowi wydana zostanie oddzielna koncesja, w drodze przetargu. 
Trasy będzie można łączyć w sieć komunikacyjną (obszar) z gminami sąsiadującymi: 
Dąbrową Zieloną, Lelowem, Koniecpolem. Każda z tras będzie miała określoną ilość 
kursów, uzależnionych od dochodowości ( od 12, dla tras najczęściej uczęszczanych, 
do 4- dla tras najmniej). Do linii nierentownych gmina będzie musiała dopłacać. 
Po dyskusji w tym temacie ustalono, aby wnioskować o następujące zmiany 
w proponowanych trasach: 

 zastąpienie trasy VII.1 A przez wariant dodatkowy przebiegu trasy VII.1B 
z jednoczesnym przedłużeniem tej trasy do miejscowości Koniecpol.

 zmiana trasy VII.1 na odcinku Julianka – Przyrów w taki sposób, aby przebiegała 
ona przez miejscowości Julianka, Sieraków, Staropole, Wiercica, do Przyrowa  
(wzdłuż drogi powiatowej 1098S i 1095S)

 zmiana trasy IX.1A poprzez dodanie wjazdu szufladowego do miejscowości 
Przyrów.

Wójt odczytał pismo prezesa PKS, pana Pawła Stolarskiego, nawołujące o zabezpieczenie
w budżecie na 2016r. dopłat do nierentownych kursów.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,          
z dnia  2 października br. dotyczące, złożonych w terminie, oświadczeń majątkowych 
Wójta gminy i Przewodniczącego, nie stwierdzające żadnych nieprawidłowości.



Przewodniczący Rady odczytał pismo jednostki OSP z Przyrowa, z prośbą o podwyżkę 
ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 
pożarniczych i ujęcie tej kwoty w budżecie na rok 2016. W uzasadnieniu podano, że kwota
nie ulega zmianie od 6 lat i jest nieadekwatna do wysiłku i wkładu pracy fizycznej podczas 
akcji ratowniczo- gaśniczych oraz coraz większych wymagań z tym związanych.

W odpowiedzi Wójt zaznaczył, że zrobiono już wstępne rozeznanie w wynagradzaniu 
jednostek strażackich gmin sąsiadujących, przed najbliższą sesją ten materiał będzie 
radzie udostępniony. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Gminnej Spółce Wodnej udało się pozyskać dwa 
zestawy komputerowe, które wyszły z użytku w Agencji Restrukturyzacji, dodatkowo na 
prośbę zarządu Gminnej Spółki Wodnej, po zaakceptowaniu przez Wójta, udało się 
zakupić program na 1500 członków. W tym roku do Gminnej Spółki przystąpił Bolesławów 
i na zebraniu wiejskim Kopaniny.  Zakupiony program pozwala na utworzenie 
samodzielnej bazy, jej wyregulowanie, ułatwia także przystąpienie do projektu unijnego i 
złożenie wniosku z programu dofinansowania obszarów wiejskich, w celu utworzenia 
samodzielnej spółki wodnej i odłączenia się w przyszłości od częstochowskiego związku 
spółek. 
Jednak takie działania będą możliwe dopiero po bardzo dokładnej weryfikacji. 

Pani Miedzińska poruszyła problem pomnika przyrody ( grupa czterech lip i dębu), 
na terenie gminy. 
Pan przewodniczący wyjaśnił, że pomnik został zinwentaryzowany przez Agencję Rolną, 
a dalsze rozmowy, w tym temacie, będzie prowadził pan Robert Deska.
W związku z koniecznością gromadzenia popiołu, przez mieszkańców na terenach 
gospodarstw domowych, do przełomu marca i kwietnia, pani Żmuda zapytała o worki 
do jego magazynowania.
Wójt odpowiedział, że każdy z mieszkańców powinien je nabyć we własnym zakresie. 
Przypomniał również, że istnieje możliwość dostarczenia popiołu do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów przy oczyszczalni ścieków. 
Zgodnie z umową przedmioty wielkogabarytowe będą odbierane od mieszkańców dwa 
razy w roku.

Ad. 8 .

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

Protokołowała:


