
PROTOKÓŁ Nr IX/2015
   sesji Rady Gminy w Przyrowie
      odbytej w dniu 07 grudnia 2015 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
Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora- Migalska

Ad. 2 .

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu). 
Wójt Gminy wniósł o uzupełnienie porządku obrad poprzez wprowadzenie w punkcie:
20. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wola 
Mokrzeska i Smyków oraz w punkcie 21. projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu 
rozwoju lokalnego Gminy Przyrów na lata 2016-22.
Radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego uzupełnienia do 
porządku obrad.
Za przyjęciem rozszerzonego porządku obrad radni głosowali jednomyślnie.

Ad. 3 .

Do Protokołów poprzednich – VII i VIII sesji Rady Gminy – uwag nie zgłoszono. 
Za ich przyjęciem radni głosowali jednomyślnie.

Ad. 4 .

Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, w której poinformował o 
bieżących wydarzeniach zaistniałych w okresie od sesji z dnia 23 września br. :

 24 września w Urzędzie Gminy w Przyrowie, odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy 
Rybackiej w sprawie analizy SWOT dla strategii, która jest w trakcie 
opracowywania,

 27 września odbyło się zebranie wiejskie w Zarębicach, poświęcone podziałowi 
funduszu sołeckiego,

 28 września odbyły się zebrania w Zalesicach i Wiercicy, również poświęcone 
podziałowi funduszu sołeckiego,

 29 września zebrania w Staropolu i Woli Mokrzeskiej, dotyczące podziału funduszu 
sołeckiego,

 30 września na terenie Urzędu i Gminy Przyrów, miały miejsce ćwiczenia w 
zakresie akcji kurierskiej,

 1 października odbyło się spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, poświęcone 
kwestii omawiania projektu na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej nr 786 
Wola Mokrzeska, Smyków,

 14-15 października – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim. Marszałek dokonał 
corocznego podsumowania konkursów i forum sołtysów województwa śląskiego 



( w tym spotkaniu brała udział również delegacja z gminy),
 19 października szkolenie dla rolników organizowane przez Śląską Izbę Rolniczą, 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Gminy Przyrów dotyczące składania 
wniosków na modernizację gospodarstw rolnych,

 20 października spotkanie w powiecie w sprawie powiatowej strategii transportowej,
 23 października odbyło się spotkanie w Partnerstwie Północnej Jury w sprawie 

strategii rozwoju dla partnerstwa,
 25 października miały miejsce wybory do sejmu. Wójt zwrócił uwagę na niską 

frekwencję wyborczą i wskazał na konieczność pracy nad jej podniesieniem,
 27 października - sesja nadzwyczajna,
 28 października odbyło się spotkanie z okazji Europejskiego Dnia Seniora. Wójt 

poinformował, że na terenie gminy istnieje zarejestrowane i sformalizowane Koło 
Seniora, które zaczyna realizować swoje projekty. Dotychczasowe spotkania 
odbywają się w GOK-u, w przyszłości trzeba pomyśleć nad wygospodarowaniem 
konkretnej sali, przeznaczonej na spotkania Koła,

 6 listopada -Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
 9 listopada w Katowicach, dla przedstawicieli okolicznych gmin, odbyła się 

Konferencja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, poświęcona nowym 
działaniom dla samorządu,

 10 listopada odbyło się spotkanie z prezesem PKS Częstochowa, panem 
Stolarskim. Wójt przypomniał pismo (odczytane już na Komisji Oświaty i Komisji 
Rewizyjnej), w którym PKS, w związku z przyszłymi zmianami w transporcie, 
występuje do Urzędu Gminy z prośbą o dofinansowanie do linii transportowych 
funkcjonujących w 2016r. Wójt zaznaczył, że nie ma jeszcze formalnego obowiązku
na dofinansowanie transportu publicznego ( dopiero od 1 stycznia 2017) i należy 
poczekać na ustosunkowanie się innych gmin do tego tematu,

 13 listopada -odbiór drogi w miejscowości Kopaniny. Projekt realizowany 
z Funduszu Rekultywacji Dróg Polnych. Droga została odebrana i rozliczona, 
łącznie ze zwrotem pieniędzy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

 14 listopada, odbyło się podsumowanie sezonu piłkarskiego, połączone z balem 
sportowym, który organizował Piast Przyrów,

 16 listopada odbyła się konferencja w Urzędzie Marszałkowskim, dla Lokalnych 
Grup Rybackich, poświęcona kwestii trwającego naboru wniosków, jak również  
pisania strategii na ten cel,

 17 listopada Wójt Gminy został odznaczony przez Ministra Administracji i Cyfryzacji:
Honorową Odznaką Zasłużony dla Samorządu Terytorialnego. Odznaczenia 
wręczał pan Wojewoda w sali Sejmu Śląskiego,

 18 listopada odbyła się konferencja w ODR w Częstochowie, poświęcona 
trwającemu naborowi wniosków na drogi lokalne. W konferencji brał udział również 
pracownik Urzędu Gminy – Tomasz Korgól,

 24 listopada, w Urzędzie Gminy, odbyło się spotkanie z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich, dotyczące uwzględnienia Projektu Dróg Gminnych, łączących się 
z drogami wojewódzkimi, jak i Projektu - Drogi Wojewódzkie. Wójt zaznaczył, że 
współpraca z Zarządem Dróg Wojewódzkich nie należy do łatwych przedsięwzięć
 i w związku z tym mogą wystąpić pewne trudności z wywiązaniem się 
z konieczności zakończenia prac nad projektem do18 grudnia br.,

 28 listopada,  na hali sportowej Zespołu Szkół w Przyrowie, odbył się Duży Turniej 
Piłki dla grup dziecięcych. Turniej zorganizowany dzięki współpracy z GOK-iem, 
szkołą, Piastem Przyrów oraz księdzem tutejszej parafii. Na wręczenie nagród 
przyjechali zaproszeni goście: pani europoseł Jadwiga Wiśniewska, pan poseł 
Zbigniew Girzyński, a także prezydent Sieradza, pan Paweł Osiewała ( w związku 
z grupami z Sieradza uczestniczącymi w turnieju). W tym miejscu Wójt złożył 



podziękowania, wszystkim, którzy włączyli się w organizację,
  2 grudnia odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące kończących się prac nad 

strategią dla Lokalnej Grupy Rybackiej. Konkurs trwa do końca roku, 16 grudnia 
odbędzie się walne zgromadzenie, które będzie przyjmowało strategię,

 3 grudnia- spotkanie z Jurajskim Ośrodkiem Wsparcia Społecznego, z możliwością 
ubiegania się o środki,

 4 grudnia w Starostwie w Częstochowie, odbyło się kolejne spotkanie dotyczące 
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, podczas, którego omówiono na  jakich 
etapach konkursów znajdują się uczestnicy i jakie konkursy w najbliższym czasie 
będą realizowane,

 4 grudnia, w Zespole Szkół w Przyrowie, odbyły się Mikołajki, zorganizowane przy 
współpracy z GOK – iem. Wójt uczestniczył również w Mikołajkach organizowanych
6 grudnia w Wiercicy. W tym miejscu złożył podziękowania za włączenie 
w organizację panu sołtysowi, radnemu Jackowi Wiśniewskiemu i pani Edycie 
Gajewskiej,

 Wójt poinformował o zakończeniu i odebraniu budowy wodociągu w Kopaninach. 
Koszt całej inwestycji, w roku ubiegłym i bieżącym, wyniósł 466 tys. zł. netto
( łącznie od ul. Częstochowskiej do Smykowa, poprzez Knieję i Kopaniny, przy 
czym tegoroczny koszt tylko w Kopaninach to 143 tys. zł. netto). Obecnie trwa 
rozliczanie pożyczki w kwocie 72 tys. zł. zaciągniętej na ten cel,

 w związku ze scaleniem gruntów i projektem złożonym przez Starostę 
Częstochowskiego, podjęto działania przekonania właścicieli gruntów miejscowości 
Zarębice, Bolesławów, Stanisławów do ich scalenia. W Bolesławowie te 
postępowania się nie powiodły, natomiast w Zarębicach i Stanisławowie udało się 
uzyskać minimalną wymaganą wielkość powierzchni. Decydującą rolę, w przypadku
scalania, odegrały dwa czynniki: pierwszy – zgodę musiała wyrazić przynajmniej 
połowa właścicieli , drugi – zgodę musieli wyrazić właściciele, którzy posiadają 
przynajmniej połowę ogólnej powierzchni. Obręb Zarębic ma 1250 ha, obręb 
Stanisławowa- 250 ha. Zebrane informacje zostały przekazane Staroście, który 
następnie ma wystąpić do Marszałka Województwa Śląskiego o przygotowanie 
założeń do scalania i dopiero w dalszej kolejności, może zgłosić udział w konkursie,
który będzie organizowany przez Urząd Marszałkowski w połowie albo w drugiej 
połowie przyszłego roku,

 Rozliczone zostały wszystkie projekty, które Gmina realizowała z PROW-u
 2007-2013. Otrzymano zwroty środków. Rozliczony został również FOGR dla 
Kopanin. Jedyna rzecz pozostała do rozliczenia to Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska / Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i wodociąg, gdzie trzeba przedstawić
dokumenty do pożyczki oraz informujące, że została wydana zgodnie z wnioskiem,

 trwają prace nad wnioskami dotyczącymi dróg lokalnych. Początkowo gmina 
zakładała złożenie wniosków do połowy grudnia, termin może ulec przesunięciu. 
Ostatecznie upływa 5 stycznia. W sumie planuje się złożenie 6 wniosków,

 Wójt zaproponował, aby projekt budżetu był omawiany przy punkcie dotyczącym 
uchwalenia budżetu,

 Wójt poinformował, że mieszkaniec terenu gminy – Marek Chybiński, został 
mistrzem Polski w tenisie stołowym osób niepełnosprawnych, jednocześnie 
zasugerował możliwość zorganizowania w jakiejś formie pomocy dla niego.

Ad. 5 .

Interpelacje i wnioski radnych:

 radna Dors złożyła wniosek w sprawie postawienia tablicy z nazwą miejscowości 



(Sygontka)  i nazwą ulicy ( Leśna) koło pana Domagały, celem uzupełnienia 
dotychczasowego braku prawidłowego oznakowania miejsca, zaproponowała 
również konieczność zamontowaniu lustra na skrzyżowaniu ulic: Konopnickiej, 
Kościelnej, Krótkiej i Szkolnej. Mieszkańcy skarżą się, że jest utrudniony wyjazd z 
ulicy Szkolnej z Ośrodka Zdrowia. W miejscu zburzonego budynku powstaje nowy i 
to znacznie ogranicza widoczność,

 radna Miedzińska powróciła do wniosków złożonych do Zarządu Dróg w sprawie 
uszkodzonych dróg i mostków w Sierakowie. Wspomniała, że w rowie 
melioracyjnym w Sierakowie został częściowo położony ażur, ale prace zostały 
przerwane i pozostawione. Chciała poznać odpowiedź na wnioski złożone w tej 
sprawie przez Urząd Gminy do Zarządu. 

Wójt potwierdził, że otrzymał dwa pisma w tej sprawie, jednocześnie poprosił Skarbnik 
Gminy, panią Ewelinę Migalską, o wyjaśnienie tej kwestii z panem Tomaszem 
Korgólem, zajmującym się tym tematem i odczytanie odpowiedzi do końca posiedzenia
Rady. Radna Wierciochowicz poinformowała, że wykonano naprawy na ul. Zarębskiej, 
położono kostkę przy posesji pani Szydy
 radna Żmuda zwróciła uwagę na problem topoli na ul. Zarębskiej i potrzebę pomocy

właścicielowi posesji, przy jej wycięciu. 
Wójt odpowiedział, że bez udziału TAURON-u żadne podejmowane prace w tym temacie 
nie będą możliwe. Do prac potrzebne będą linki i zwyżki. Właściciel musiałby wszystko 
wynająć na własny koszt. Jedyną formą pomocy, która nie narusza przepisów o finansach 
publicznych jest możliwość wynajęcia strażaków. Istnieje również możliwość, ponieważ 
drzewo jest duże i okazałe, odszukania kogoś zainteresowanego, kto na własny koszt,
w zamian za drzewo, zajmie się jego wycięciem.
Wójt zobowiązał się do zajęcia tematem.

 radny Stanuchiewicz zapytał o przygotowanie dekoracji świątecznych Rynku. 
Zapytał, dlaczego zostały zdjęte flagi. Podkreślił, konieczność ich ponownego 
powieszenia.  W odpowiedzi radna Żmuda przyznała, że flagi były brudne, nie 
nadawały się do pozostawienia, zaczął się sezon grzewczy, który dodatkowo 
utrudnia utrzymanie ich w prawidłowym stanie i musiały zostać zdjęte. 
Przewodniczący zasugerował konieczność zakupu nowych flag, zarówno, 
narodowych jak i unijnych, i wymianę w razie konieczności na nowe,

 radny Kolan zgłosił, że na drodze Zalesice- Lipnik potrzebna jest nowa 
nawierzchnia. Wójt wspomniał, że zgodnie z rozmową prowadzoną z panem 
Kasiurą ten odcinek został zweryfikowany powodziowo. Starostwo czeka na 
promesy, dopiero później podejmie dalsze działania.

Ad. 6 .

Podjęcie Uchwały w sprawie Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2016.
Przewodniczący zaznaczył, że zanim rozpoczną się dyskusje nad projektem Uchwały, 
nastąpi mała część uroczysta. Organizatorzy akcji: Zachowaj Trzeźwy Umysł, Fundacja 
Trzeźwy Umysł, Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych przy współpracy 
z patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Sportu i 
Turystyki, Komendy Głównej Policji , przyznało za rok 2015 Złote Certyfikaty XV edycji tej 
akcji mianowicie dla Gminy Przyrów, wójta Gminy pana Roberta Nowaka, pana Wiesława 
Stanuchiewicza, pani Iwony Kremblewskiej oraz Przewodniczącej Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemy Alkoholowych oraz pani Małgorzaty Janickiej – Pełnomocnika 
do Spraw  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przewodniczący poprosił uhonorowanych o wystąpienie, następnie zwrócił się z prośbą do
pana Przewodniczącego Komisji Oświaty i pana Wójta o wręczenie wyróżnień.



Wójt otrzymał wyróżnienie z rąk pana Przewodniczącego.
Przewodniczący odczytał słowa wyróżnienia: Wójt Gminy Robert Nowak- składamy wyrazy
najwyższego uznania za zaangażowanie we wdrażanie najlepszych praktyk 
profilaktycznych w szkołach i na terenie samorządu. 
Pan Wójt został poproszony o wręczenie dyplomów pozostałym osobom.
Przewodniczący zapytał czy ktoś z wyróżnionych chciałby zabrać głos.
Wobec odpowiedzi odmownych, przeszedł do realizacji porządku obrad.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016. 
Zaproponował,  by ewentualne pytania kierować do pani Małgorzaty Janickiej. 
Do projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały w tym 
temacie.

Uchwała Nr IX/59/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych –podjęta została jednomyślnie.

Ad. 7 .

Podjęcie Uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2016.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały w sprawie Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Jednocześnie zaznaczył, że istnieje możliwość 
kierowania pytań do pani pełnomocnik.
Do projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały w tym 
temacie.

Uchwała Nr IX/60/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad. 8 .

Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej.
Pan Przewodniczący poprosił o kierowanie pytań do pani Skarbnik.
Do projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały w tym 
temacie.

Uchwała Nr IX/61/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad. 9 .

Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowych.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały w sprawie uchwalenia dotacji 
przedmiotowych.



Pan Przewodniczący ponownie poprosił o kierowanie pytań do pani Skarbnik.
Do projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały w tym 
temacie.

Uchwała Nr IX/62/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad. 10 .

Podjęcie Uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości.
W tym miejscu Wójt zwrócił się do pani Skarbnik z wyjaśnieniem kwestii skutków 
budżetowych i poprosił o podanie cyfr.
Uchwała o podatku rolnym, ministerialny wskaźnik- 53,75% w stosunku do roku 
ubiegłego- było 59%. To jest 10% mniej. Skutki tej obniżki to 44 tys. zł. w skali budżetu , 
skutki podwyżki podatku od nieruchomości - 21 tys. zł. To jest podwyżka o 1-1,5%. Wójt 
dopowiedział, że na ogłaszaną przez GUS stawkę Gmina nie ma wpływu, można ją 
jedynie przyjąć lub obniżyć, a podatek zaplanowano na poziomie 1% lub 1,5% 
w niektórych przypadkach, co wynikało z zaokrąglenia groszy, argumentowane to jest 
również tym, że ostatnia podwyżka była w 2013r.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały w sprawie uchwalenia podatku 
od nieruchomości.
Do projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały w tym 
temacie.

Uchwała Nr IX/63/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad. 11 .

Podjęcie Uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy i deklaracji, informacji 
podatkowych.
Pan Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy i 
deklaracji, informacji podatkowych.
Do projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały w tym 
temacie.

Uchwała Nr IX/64/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad. 12 .

Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego 
zobowiązania pieniężnego podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz 
prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od nieruchomości.



Do projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały w tym 
temacie.

Uchwała Nr IX/65/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad. 13 .

Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków
transportowych.
Do projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały w tym 
temacie.

Uchwała Nr IX/66/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad. 14 .

Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przyrów, którzy uczestniczyli w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 
lub Gminę Przyrów.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 
Przyrów, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Przyrów.
Zgodnie z  § 1 Ustala się ekwiwalent pieniężny wypłacany z budżetu Gminy Przyrów dla 
członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Przyrów: 8 zł. za każdą godzinę 
uczestnictwa w działaniach ratowniczych, 3 zł. za każdą godzinę uczestnictwa w 
szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwowa Straż Pożarną lub Gminę 
Przyrów.
Do projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały w tym 
temacie.

.Uchwała Nr IX/67/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Zarządzono przerwę. W trakcie przerwy radny Stanuchiewicz – za zgodą 
Przewodniczącego Rady – opuścił obrady.
Po przerwie obrady wznowiono.

Ad. 15 .

Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
Przewodniczący Rady  przedstawił projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy



 na 2015 rok.
Do projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały w tym 
temacie.

Uchwała Nr IX/68/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
14 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad. 16 .

Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Pan Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały w sprawie ustalenia wieloletniej 
prognozy finansowej.
Do projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały w tym 
temacie.
2 osoby wstrzymały się od głosu.

Uchwała Nr IX/69/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
14 radnych – podjęta została większością głosów, stosunkiem: 12 za i 2 
wstrzymujących się od głosu.

Ad. 17 .

Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia budżetu na rok 2016r.
Głos zabrał pan Wójt.  
Na wstępie zaznaczył, że budżet został przygotowany na podstawie planowanych 
wpływów podatkowych. Skalkulowano wg przepisów określone kwoty, które ten budżet 
będą zasilać, dodatkowo w przypadku sprzedaży mienia, w związku z problemem ze 
sprzedażą nieruchomości- została przyjęta kwota 20 tys. zł. Budżet po stronie dochodów 
ma ponad 12 mln. 600 tys. zł., w tym- wprowadzono 3 mln. podpisane na podstawie 
porozumienia  z Samorządem Województwa Śląskiego, z przeznaczeniem na budowę 
chodników w miejscowościach  Wola Mokrzeska, Smyków. 
Zaplanowano również dotację z FOGR-u w kwocie 100 tyś zł. na przebudowę drogi polnej 
i zwrot z tytułu funduszu sołeckiego na kwotę ponad 40 tys. zł. 
Budżet został oparty również o dochody przekazane przez Ministerstwo Finansów. 
Jeśli weźmie się pod uwagę udział Gminy w podatku dochodowym i subwencje ogólną, 
wyrównawczą, oświatową, to zawsze ostateczna weryfikacja kwot, następuje na początku 
marca, zgodnie z pojawiającymi się wtedy wytycznymi i wtedy ewentualnie może nastąpić 
korekta budżetu.
Budżet z uwagi na konkursy został na rok przyszły zaplanowany bez kredytu. Konkursy, 
zarówno te w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak i te, do których Gmina mogłaby
startować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, biorąc pod uwagę min. 
tempo oceny wniosków, procedurę przetargową, przeciągają się w czasie. Projekt Dróg 
Lokalnych zaplanowany na jesień przyszłego roku, przesunie płatności na rok 2017. 
Każde dodatkowe koszty będą radnym prezentowane w ciągu roku budżetowego, łącznie 
ze źródłami dochodu. Wójt poinformował również, że rośnie wskaźnik dochodów na 
jednego mieszkańca. 
Skarbnik dodała, że z nowych wydatków bieżących, ponoszonych od września- zwiększyły
się wydatki na oświatę-pensję nauczycieli uczących w podwójnych klasach I  i II i transport
publiczny. 



Przewodniczący poinformował, że do biura Rady Gminy w Przyrowie i Regionalnej Izby 
Obrachunkowej wpłynęło zarządzenie Wójta Gminy Przyrów Nr OR0050782015 
z dnia 10 listopada w sprawie projektu budżetu na rok 2016.  
Pani Skarbnik została poproszona o odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta 
budżecie na 2016r. Opinia RIO jest pozytywna.

Pan przewodniczący zapytał czy wszystkie komisje wypracowały wnioski na temat  
budżetu na rok 2016. Po uzyskaniu twierdzących odpowiedzi poprosił o przedstawienie 
opinii w tym względzie. Wszystkie Komisje wyraziły pozytywną opinię o budżecie. 

Do projektu Uchwały w sprawie ustalenia budżetu na rok 2016r.pytań i uwag nie 
zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały 
w tym temacie.

Uchwała Nr IX/70/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
14 radnych – podjęta została większością głosów, stosunkiem: 12 za 
i 2 przeciw.

Wójt podziękował w imieniu swoim i pani Skarbnik. 
Pan Przewodniczący życzył powodzenia w realizacji zamierzeń budżetowych.

Ad. 18 .

Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Przyrów do realizacji Projektu 
Partnerskiego pod nazwą Drużyna Powiatu, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działania 9.1 Aktywna 
Integracja. Poddziałania 9.1.6 Programy Aktywnej Integracji Osób i Grup Zagrożonych 
Wykluczeniem Społecznym, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wójt zaproponował, że w razie pytań można zaprosić do dyskusji panią Iwonę 
Kremblewską.
Pan Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Przyrów 
do realizacji Projektu Partnerskiego pod nazwą Drużyna Powiatu, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działania 9.1 
Aktywna Integracja. Poddziałania 9.1.6 Programy Aktywnej Integracji Osób i Grup 
Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym, współfinansowanego przez Unię Europejską, w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały w tym 
temacie.

Uchwała Nr IX/71/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
14 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad. 19 .

Podjęcie Uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli.



Do projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały w tym 
temacie.

Uchwała Nr IX/72/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
14 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad. 20 .

Wójt zasugerował aby pkt 20 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu odnowy 
miejscowości Wola Mokrzeska i Smyków  i pkt 21 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia 
planu rozwoju lokalnego Gminy Przyrów na lata 2016-20 omawiane były jednocześnie.

Pan Wójt przedstawił projekt uchwał: pierwszy projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia 
planu odnowy miejscowości Wola Mokrzeska i Smyków  i drugi Projekt Uchwały w sprawie
uchwalenia planu rozwoju lokalnego Gminy Przyrów na lata 2016-20.

Do projektów uchwał uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekty uchwał w tym 
temacie.

Uchwała Nr IX/73/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
14 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 21 .

Uchwała w sprawie uchwalenia planu rozwoju lokalnego Gminy Przyrów na lata 2016-
2022.

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały w tym temacie.

Uchwała Nr IX/74/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
14 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad. 21 .

Komunikaty i wolne wnioski:

 Starosta przesyła informację o nominacji do nagród Starosty. Termin zgłoszenia 
upływa 15 grudnia br. Pan Przewodniczący zapytał radnych o propozycje. Wobec 
ich braku, przeszedł do kolejnych komunikatów.

 Informacja do Biura Rady Gminy z 1 grudnia 2015r. Zgodnie z Ustawą o 
samorządzie gminnym, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownicy
jednostek organizacyjnych, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego 
Gminą, osoby wydające decyzje w imieniu wójta zobowiązani byli do 30 kwietnia 
złożyć oświadczenie majątkowe wraz z kopią za rok poprzedni.Wszystkie 
wymienione osoby złożyły oświadczenia. Na wezwanie II Urzędu w Częstochowie  
korekty złożyła dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Halina Trojak, kierownik 
Referatu Rolnictwa a także kierownik GOK-u. Wobec braku dalszych 
nieprawidłowości nie zachodziła potrzeba wszczęcia kolejnych działań.

 Zarząd Klubu Sportowego Piast zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe. Środki 



będą przeznaczone na zakup kompletu dresów dla najmłodszych drużyn klubu 
sportowego.

 Elżbieta Ślęzak, zaprosiła wszystkich zgromadzonych na ślub dnia 30 stycznia.
 radna Wierciochowicz rozdała obecnym  kartki świąteczne wykonanych przez dzieci

i panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich.

 Wójt zaznaczył, że planowane jest pod koniec roku spotkanie opłatkowe z 
sołtysami.

Ad. 23 .

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

Protokołowała :


