
PROTOKÓŁ Nr XI/2016
    sesji Rady Gminy w Przyrowie
odbytej w dniu 04 lutego 2016 roku

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 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
Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora-Migalska
Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu).
           Wójt Gminy wniósł o uzupełnienie porządku obrad poprzez wprowadzenie jako punkt:
20 – projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły 
podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których Gmina Przyrów jest organem 
prowadzącym oraz w punkcie 21 – projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu 
aglomeracji „Przyrów”.

Przewodniczący Rady wniósł o wprowadzenie, jako punkt 22 – ustalenie Planów 
Pracy Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy na rok 2016.
Radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego uzupełnienia do 
porządku obrad.
Za przyjęciem rozszerzonego porządku obrad radni głosowali jednomyślnie. 

ad . 3 . Do Protokołów poprzednich – IX i X 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 w dniu 07 grudnia 2015 

roku, i tak:

 10 grudnia Wójt podpisał akt notarialny z Marszałkiem Województwa Śląskiego 
przekazując Mu część działki przy ulicy Św. Anny ( na łuku drogi) celem złagodzenia 
zakrętu,

 11 grudnia odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Gmin Jurajskich. Wójt otrzymał 
prezentację dotyczącą podsumowania 20 - lecia działalności Związku z prośbą 
o przekazanie jej Przewodniczącemu Rady i Radnym. Ustalono, że na kolejnej sesji 
materiały te zostaną zaprezentowane, a materiały dostępne są do wglądu w biurze 
Rady,

 18 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
 12 grudnia odbyła się w gminie Rędziny prezentacja stołów wigilijnych. 

Reprezentowało nas KGW Przyrów,
 4 i 5 stycznia składaliśmy wnioski do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

w temacie rozbudowy dróg lokalnych. Złożyliśmy w sumie 9 wniosków : 
1) przebudowa drogi w miejscowości Kopaniny (odcinek od Kopanin II do III),  
2) przebudowa drogi w Smykowie ul. Miła i Przyrów ul. Filtrowa,
3) przebudowa pasa drogowego ul. Zielonej, Kolejowej i Nadrzecznej w Zalesicach,
4) przebudowa ul. Ogrodowej w Przyrowie (koło cmentarza, w kierunku
    Stanisławowa),



5) przebudowa ul. Nadrzecznej w Przyrowie,
6) przebudowa drogi gminnej ul. Stroma, Sportowa i Leśna w Przyrowie (Brzózki),
7) przebudowa ul. Prostej w Smykowie,
8) przebudowa ul. Słonecznej i ul. Rolniczej w Przyrowie, ul. Stawowej w Smykowie
    oraz ul. Rzecznej w Woli Mokrzeskiej
9) przebudowa chodników wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Woli
    Mokrzeskiej.
Nie złożyliśmy wniosku o przebudowę ul. Częstochowskiej w Przyrowie, bo występują
problemy z prawem własności. Nawierzchnia na tej ulicy wykonana zostanie ze 
środków finansowych gminy

 6 stycznia w remizie OSP w Przyrowie odbyło się zorganizowane przez księdza 
prefekta, GOK i Klub Sportowy wspólne śpiewanie kolęd,

 8 stycznia odbyły się obchody 71 rocznicy mordu mieszkańców Przyrowa – odbyła 
się msza święta, a następnie z udziałem pocztu sztandarowego OSP Przyrów pod 
pomnikiem złożone zostały wiązanki kwiatów,

 15 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin 
i Powiatów – odbyło się w Częstochowie,

 18 stycznia odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy,
 25 stycznia Wójt uczestniczył w Prezydium Konwentu Wójtów, Burmistrzów 

i Prezydentów Miast przy Śląskim Związku Gmin w Katowicach,
 trwa rozpatrywanie wniosku złożonego wspólnie przez 9 gmin dotyczącego 

„Jurajskiej Ryby”,
 czekamy na pozwolenie i pracujemy nad dokumentacją dotyczącą budowy kanalizacji

w Sygontce, Juliance i części Zalesic,
 trwają prace nad projektem budowy kanalizacji w Staropolu,
 rozpoczęły się prace nad przygotowaniem wstępnej koncepcji dotyczącej scalania 

gruntów Zarębice i Stanisławów,
 na 24 lutego na godz. 17-tą w GOK-u ustalono termin konsultacji nad mapą zagrożeń

opracowywaną przez komendę policji,
 czekamy na nowe wskaźniki do budżetu, powinny zostać podane na początku marca.

ad . 5 . Interpelacje i wnioski radnych:

 radna Miedzińska zgłosiła wniosek – wcześniej zgłoszony na posiedzeniu Komisji 
Zdrowia – w sprawie naprawy nawierzchni drogi gminnej „Na osiedle” w Sierakowie, 
która została uszkodzona przez przejeżdżający ciężki sprzęt. Wnioskuje także 
o ustawienie na wjeździe od Sierakowa (od drogi powiatowej) znaku ograniczającego
wjazd pojazdów o dużej masie
Wójt Gminy poinformował, że droga ta nie jest ujęta w wykazie dróg gminnych nie 
mogła więc zostać ujęta jako wniosek do PROW-u, tym bardziej, że póki co nikt tak 
nie zamieszkuje. Co do kwestii znaku ograniczającego, to rzecz ma się podobnie, bo 
skoro drogi nie ma wykazie, to nie jest również dla niej opracowany program 
organizacji ruchu, na podstawie którego ustawia się określone znaki. Co do stanu 
technicznego, to Wójt po zimie, na przełomie marca-kwietnia pojedzie obejrzeć stan 
tej drogi i wówczas możliwe będzie określenie, jakie są możliwości działania w tym 
zakresie.

 radny Nowak wnioskuje o realizację wniosku przyjętego na posiedzeniu Komisji 
Zdrowia dotyczącego wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu użytkowników 
dróg.
Wójt odpowiedział, że wniosek przekazane zostanie do realizacji.

ad . 6 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
            w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na wykonanie 



dokumentacji projektowej na zadanie drogowe pn. „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 786 w miejscowościach Wola Mokrzeska i Smyków”.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.

Uchwała Nr XI/77/2016 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 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.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.

Uchwała Nr XI/78/2016 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 XI/79/2016 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 2016 rok.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.

Uchwała Nr XI/80/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.

ad . 10 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały
               w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2016 rok”.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.

Uchwała Nr XI/81/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.

ad . 11 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały
               w sprawie określenia wymagań,  jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.



Uchwała Nr XI/82/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.

ad . 12 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zniesienia
              pomnika przyrody.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w tym 
temacie.

Uchwała Nr XI/83/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.

ad . 13 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały
               w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Wójta Gminy Przyrów w sprawie 
obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.

Uchwała Nr XI/84/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności
15 radnych – podjęta została 13 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się.

ad . 14 .  Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały
               w sprawie ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.

Uchwała Nr XI/85/2016 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 poparcia działań zmierzających do utworzenia województwa 
częstochowskiego.
Po dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o niepodejmowanie w dniu 
dzisiejszym tej uchwały.
Za wnioskiem głosowało 10 radnych, przeciw 3 radnych, 2 radnych wstrzymało się od 
głosowania.

ad . 16 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
              rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie 
za rok 2015.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w tym 
temacie.

Uchwała Nr XI/86/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności
15 radnych – podjęta została jednomyślnie

ad . 17 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
              rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie 
za rok 2015.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w tym 
temacie.



Uchwała Nr XI/87/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności
15 radnych – podjęta została jednomyślnie

ad . 18 . Informacja o realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy
              Przyrów za rok 2015 została radnym przekazana w materiałach sesyjnych.
Radni nie wnieśli uwag i nie zgłosili pytań w tym zakresie.

ad . 19 . Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania
              Problemów Alkoholowych dla gminy Przyrów za rok 2015 została radnym 
przekazana w materiałach sesyjnych.
Radni nie wnieśli uwag i nie zgłosili pytań w tym zakresie.

ad . 20 . Sekretarz Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały
              w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej
i publicznego gimnazjum, dla których Gmina Przyrów jest organem prowadzącym.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.

Uchwała Nr XI/88/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.

ad . 21 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały
               w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Przyrów”.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.

Uchwała Nr XI/89/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.

ad . 22 . Ustalenie planów pracy Rady Gminy i poszczególnych Komisji Rady
             Gminy na 2016 rok

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił plan pracy Rady Gminy na 2016 rok. Uwag 
odnośnie planu nie zgłoszono.

 Radna Barbara Wierciochowicz przedstawiła plan pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju 
Gospodarczego i Finansów na 2016 rok.
Uwag w stosunku do przedstawionego planu nie zgłoszono

 Radny Wiesław Stanuchiewicz przedstawił plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw 
Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2016 rok.
Uwag w stosunku do przedstawionego planu nie zgłoszono.

 Radna Ślęzak Elżbieta przedstawiła plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury 
Fizycznej na 2016 rok. 
Uwag w stosunku do przedstawionego planu nie zgłoszono.

 Radna Maria Wiśniewska przedstawiła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 
oraz Harmonogram kontroli. 
Uwag w tym względzie nie zgłoszono.

ad . 23 . Komunikaty i wolne wnioski:

 Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr 4200/VII/2016 z dnia 5 stycznia br. 
VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości 
planowanej kwoty długu Gminy Przyrów, wynikającej z planowanych i zaciągniętych 
zobowiązań – wydana opinia jest pozytywna,



 Przewodniczący Rady odczytał pismo i sprawozdanie z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez Gminę.
Wójt szerzej omówił dane zawarte w powyższym sprawozdaniu.

 Pani Deska Elżbieta przedstawiła pismo Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 
Jaworznie informujące o terminach sprawdzianu dla uczniów klas VI oraz egzaminu 
dla uczniów klas III gimnazjum. Stosownie do pisma organ prowadzący szkołę może 
zgłosić swoich przedstawicieli w charakterze obserwatorów sprawdzianu i egzaminu.
Ustalono, że:
- Radna Renata Dors będzie obserwatorem sprawdzianu w dniu 05 kwietnia br,
- Radna Ewa Żmuda będzie obserwatorem egzaminu w dniu 18 kwietnia br.
- Radny Grzegorz Adamus będzie obserwatorem egzaminu w dniu 19 kwietnia br.
- Radna Barbara Wierciochowicz będzie obserwatorem egzaminu w dniu 
  20 kwietnia br.

 przybyła na obrady kierownik GOPS poinformowała o przygotowaniach do wejścia 
w życie Programu Rodzina 500+. Omówiła główne zasady jego obowiązywania
i bieżącego funkcjonowania.
Poinformowała także, że od 1 stycznia 2016 roku GOPS-y wypłacać będą przez 
okres 1 roku (52 tygodnie) świadczenie rodzicielskie dla osób bezrobotnych nigdzie 
nie pobierających świadczenia macierzyńskiego.

 Radna Żmuda poruszyła następujące kwestie:
- poprosiła o przygotowanie pism informacyjnych dla mieszkańców dotyczących
  bieżącego utrzymywania porządku przed posesjami oraz pism w sprawie właściwej
  opieki nad zwierzętami, głownie chodzi o wałęsające się po ulicach psy,
- poprosiła również w imieniu mieszkańców, aby Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
  Komunalnych miał dłuższe godziny otwarcia i żeby czynny był także w soboty
       Wójt gminy odpowiedział, że dłuższe godziny otwarcia możliwe będą wówczas,
gdy w ramach robót publicznych zostaną w GZK zatrudnieni dodatkowi pracownicy.

 Wójt Gminy poinformował, że przygotowywany jest projekt zagospodarowania terenu 
rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym w Przyrowie. Na stronie internetowej 
zamieszczona jest wizualizacja zagospodarowania tego terenu. Wójt poprosił 
o kierowanie uwag w tym temacie, a także zgłaszanie propozycji nazwy tego terenu.
Poinformował, że na posiedzeniu Komisji Oświaty zgłoszona została propozycja 
nazwy Komorowo.

 Radny Rajmund Michalik poinformował, że z dniem dzisiejszym został odwołany 
z funkcji Kierownika Biura Powiatowego Oddziału Regionalnego ARiMR.

ad . 24 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował zebranym
              za uczestnictwo w obradach i zamknął XI sesję Rady Gminy w Przyrowie.

Protokółowała :


