
    PROTOKÓŁ Nr XII/2016 
       sesji Rady Gminy w Przyrowie 
           odbytej w dniu 07 czerwca 2016 roku   
 
 
 Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 8 – mej 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 
Wicestarosta Powiatu Częstochowskiego – Henryk Kasiura 
Projektant mgr inż. Andrzej Banach 
oraz mieszkańcy gminy zgodnie z załączoną listą obecności. 
 
ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu). 
   Wójt Gminy wniósł o uzupełnienie porządku obrad poprzez wprowadzenie, jako 
punkt 15 – projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego przy ul. Długiej w miejscowości Zalesice w gminie 
Przyrów oraz w punkcie 16 – projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Przyrów do 
Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego 
Województwa Śląskiego. 
Radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego uzupełnienia do 
porządku obrad. 
Za przyjęciem rozszerzonego porządku obrad radni głosowali jednomyślnie.  
 
ad . 3 . Do Protokołu poprzedniej – XI sesji Rady Gminy – uwag nie zgłoszono. 
 Za jego przyjęciem Radni głosowali jednomyślnie. 

ad . 4 . Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, w której poinformował 
 o bieżących wydarzeniach zaistniałych w okresie od ostatniej sesji, i tak: 

� 6 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Zarębice, 
� 16 lutego w sali OSP w Przyrowie odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki 

Wodnej, na którym przyjęto sprawozdania z działalności za rok 2015 i ustalono 
wysokości składek na rok 2016, 

� 19 lutego w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy odbyło się Walne Zgromadzenie 
Jurajskiej Grupy Rybackiej – otrzymaliśmy dofinansowanie na funkcjonowanie tej 
Grupy w kwocie 2 milionów euro (grupę tworzy 9 gmin). W chwili obecnej trwa 
organizacja biura Grupy, którego siedziba będzie w budynku po GS-ie w Rynku, 
pierwsze konkursy rozpisywane będą na początku przyszłego roku, 

� 20 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Staropole, 
� 22 lutego podpisywany był akt notarialny na działkę w Zarębicach, która będzie 

przeznaczona na drogę transportu lokalnego, 
� 24 lutego odbyło się spotkanie konsultacyjne z policją w ramach wyznaczania tak 

zwanych stref zagrożenia, 
� 27 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP w Wiercicy, 



� 2-4 marca w Szczyrku odbył się konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, 
który był poświęcony nowemu okresowi programowania. Tam również uczestnicy 
poznali nowego Wojewodę Śląskiego. Omawiane były również kwestie związane  
z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich i zadaniami oświatowymi, 

� 5 marca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Zalesice, 
� 12 marca w Nowej Brzeźnicy odbyła się prezentacja stołów Wielkanocnych, 

odbyło się także zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Wola Mokrzeska, 
� 15 marca odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na rzecz rozwoju 

Gminy Przyrów, 
� 18 marca odbyło się posiedzenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 
� 22 marca w Gminie miał miejsce finał konkursu plastycznego na pisankę 

wielkanocną, 
� 23 marca odbyło się spotkanie z posłem Jaskółą z Ruchu Kukiz 15, w wyniku tego 

spotkania powstał materiał, z którym radni zapoznani zostali na posiedzeniach 
poszczególnych Komisji, 

� między 30 marca, a 1 kwietnia odbyło się szkolenie Wójtów i Komendantów 
Gminnych OSP (uczestniczył wójt i pan Możyłowski Jerzy) organizowane przez 
Państwową Straż Pożarną, 

� 14 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące organizacji dożynek 
powiatowych, które odbędą się 28 sierpnia w naszej gminie, 

� 16 kwietnia w Dąbrowie Zielonej odbyło się coroczne spotkanie Kół Gospodyń 
Wiejskich z 5 sąsiadujących z nami gmin, 

� 23 kwietnia wójt wziął udział w Gali rozstrzygającej Konkurs na Wójta Roku 2015, 
� 29 kwietnia wójt uczestniczył w Żarkach w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin  

i Powiatów, 
� 30 kwietnia w kościele w Przyrowie odbyła się uroczysta akademia związana  

z obchodami rocznicy chrztu Polski, 
� 30 kwietnia – 1 maja na terenie gminy odbywały się obchody Dni Ochrony 

Przeciwpożarowej, 
� 9 maja w sołectwie Zarębice i Stanisławów odbyło się zebranie poświęcone 

przygotowaniu założeń do scalania gruntów w tych sołectwach. Mieszkańcy 
Bolesławowa nie zadeklarowali chęci przeprowadzenia scalenia gruntów na ich 
terenie, 

� 10 maja odbył się finał konkursu historycznego, który organizowała szkoła, 
� 12 maja w Katowicach odbyły się uroczyste obchody 20-lecia Śląskiego Związku 

Gmin i Powiatów. Odbyła się konferencja poświęcona Związkowi, uczestniczyli  
w niej także zaproszeni goście z zagranicy, 

� 1 czerwca odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Jurajskiej Ryby, na którym 
dostosowywano Strategię do wymogów przyznanej kwoty 2 mln euro, 

� odbył się finał ogólnopolskiego konkursu historycznego, w którym brali udział 
uczniowie z naszej szkoły – Wójt poprosił, aby o szczegółach w tym temacie 
poinformował radny Stanuchiewicz (opiekun uczestników) w punkcie komunikaty  
i wolne wnioski, 

� czekamy na zatwierdzenie listy rankingowej złożonych przez nas 9 wniosków na 
przebudowę dróg lokalnych w ramach RPO, 

� oczekujemy na informację związaną z dofinansowaniem remontu dróg z Funduszu 
Rekultywacji Dróg Polnych, 



� trwają prace remontowe w naszych budynkach – budynek po GS-ie w Rynku, 
budynek Urzędu oraz prace porządkowe po pożarze budynku starego GS-u, 

� musimy czekać z ogłoszeniem przetargów na drogi, ponieważ zmienia się ustawa 
o zamówieniach publicznych, 

� został przekazany plac budowy pod przebudowę drogi powiatowej pomiędzy 
Staropolem, a Przyrowem, 

� wnioski zgłoszone przez radnych w trakcie odbytych przed sesją posiedzeń 
Komisji Rady zostaną przekazane do realizacji do Zarządu Dróg Powiatowych. 

Ad . 5 .  Interpelacje i wnioski Radnych : 

Wójt Gminy – realizując wnioski radnych – poprosił Pana Banacha o przedstawienie 
opracowanej koncepcji dotyczącej ustalenia przejść dla pieszych na terenie Przyrowa. 
 Pan Banach omówił – przedstawiając na mapach – zakres i przebieg prac nad 
opracowaniem koncepcji dotyczącej ustalenia przejść dla pieszych na ulicach  
w Przyrowie. 
-  radny Nowak zapytał czy na drodze powiatowej w Staropolu na skrzyżowaniu drogi 
   Staropole-Sieraków – jest możliwe ustawienie znaku ograniczające prędkość do 30 km? 
Pan Banach stwierdził, że tak, bowiem dla takich miejsc Zarządy dróg powinny mieć 
opracowane koncepcje strategiczne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
             Wicestarosta zobowiązał się, że odnośnie tego znaku, podejmie działania, aby 
wniosek ten został zrealizowany przy okazji aktualnie prowadzonego remontu odcinka 
drogi Staropole-Sieraków. 
Pan Banach stwierdził, że tak, można nawet ograniczyć prędkość do 20 km., 
a generalnie dla takich miejsc Zarządy dróg powinny mieć opracowane koncepcje 
strategiczne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
            Wójt Gminy wyraził opinię, że z przedstawionym opracowaniem wraz z częścią 
opisową należy teraz – wspólnie z przedstawicielami mieszkańców – pojechać do Urzędu 
Marszałkowskiego i przedstawiając nasze racje wnioskować o ustalenie przejść dla 
pieszych na drogach wojewódzkich. Jeżeli to nie odniesie skutku to proponuje zaprosić do 
udziału w sesji dyrektora Tabora z Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby radni sami mogli 
wywrzeć nacisk na wykonanie tych przejść. 
              Wicestarosta Kasiura nawiązując do opracowanej koncepcji poinformował, że 
Starostwo Powiatowe miało 2 kontrole NIK-u w zakresie organizacji ruchu, między innymi 
w zakresie bezpieczeństwa pieszych. Aktualnie w związku z tym cały czas na 
budowanych odcinkach dróg realizowane są wnioski i zalecenia wynikające z tych 
kontroli. Realizowany jest też na bieżąco Program bezpieczeństwa na drogach 
powiatowych. 
Następnie Wicestarosta poinformował o bieżących zadaniach aktualnie realizowanych 
przez powiat, a między innymi: 
-  Gmina Przyrów realizuje – w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program 
    „Drużyna Powiatu”. Łącznie 10 gmin powiatu częstochowskiego przystąpiło do tego 
    Projektu partnerskiego. To jest przedsięwzięcie, którego wartość wynosi 4,5 mln zł.,  
    w tym docelowo 20 beneficjentów (osób, które korzystają ze świadczeń pomocy 
    społecznej) będzie mogło znaleźć zatrudnienie. Projekt ten realizowany będzie w latach 
    2016-2017, 
Wskazał także, iż aktualnie przy realizacji zadań coraz trudniej jest pozyskać środki 
zewnętrzne co w znacznym stopniu ogranicza możliwości realizacji przedsięwzięć. 



-   radna Miedzińska zapytała Pana Kasiurę czy coś jest wiadomo w sprawie remontu 
    drogi łączącej Sieraków i Konstantynów ? 
Pan Kasiura odpowiedział, że jest złożony w tej sprawie wniosek (droga od Lelowa  
w kierunku Konstantynowa). Nie może jednak odpowiedzieć kiedy i w jakim zakresie 
odbędzie się jego realizacja.  
-  radny Wiśniewski zapytał czy przy okazji remontu drogi Staropole-Przyrów drzewa przy 
   drodze – te ponumerowane – zostaną usunięte? 
Wójt odpowiedział, że złożone zostały wnioski o ich usunięcie, ale pewnie nie będzie 
zgody na usunięcie wszystkich . 
-   radny Wiśniewski zgłosił też wniosek o ustawienie w Wiercicy (od Wiercicy w kierunku 
    Przyrowa ) znaku ograniczającego prędkość. 
-   radny Stanuchiewicz ponowił wniosek o przejście dla pieszych u zbiegu ulic Zarębska  
    i Lelowska, o wyznaczeniu którego zapomniano przy realizacji inwestycji przebudowy 
    drogi powiatowej. 

Ad. 6 .  Radni zostali zapoznani ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 
               2015 rok, sprawozdaniami rocznymi z wykonania planu finansowego instytucji 
kultury za 2015 rok i informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Przyrów według 
stanu na 15 marca 2016 roku, które to sprawozdania przekazane zostały do biura Rady 
Gminy  
w dniu 29 marca 2016 roku. Radni zapoznani zostali także ze sprawozdaniem 
finansowym Gminy Przyrów za 2015 rok, które wpłynęło do biura Rady Gminy w dniu  
07 kwietnia 2016 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/58/2016 z dnia  
07 kwietnia 2016 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów sprawozdaniu  
z wykonania budżetu za 2015 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 2015 rok. 
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.  

Uchwała Nr XII/90/2016 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści  
15 radnych – została podj ęta 13 głosami, przy 2 głosach wstrzymuj ących si ę.  
 
Ad. 7 .  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 14 kwietnia 2016 roku. 
Przewodniczący Rady przedstawił radnym treść wysłanego do zaopiniowania przez RIO 
wniosku Komisji.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił treść Uchwały Nr 4200/VII/84/2016                  
z dnia 26 kwietnia 2016 roku  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 2015 rok.  
Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Przyrów za 2015 rok. 
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. 
 
Uchwała Nr XII/91/2016 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści  
15 radnych – została podj ęta 13 głosami przy 1 głosie przeciw i 1 głosie 
wstrzymuj ącym si ę.  
 
Ad . 8 .  Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
             w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej na 
rzecz Województwa Śląskiego. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
 
Uchwała Nr XII/92/2016 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 
15 radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 
 
Ad . 9 .  Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego rady – omówiła projekt uchwały 
             w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
-   radny Stanuchiewicz wnioskuje aby zabezpieczyć środki na opracowanie 
    kompleksowego projektu organizacji ruchu na drogach 
Wójt wyjaśnił, że dla wszystkich wniosków z PROW-u (w sumie 9 dróg) została 
opracowana organizacja ruchu wraz z uzupełnieniem oznakowania. Uważa, że zlecenie – 
sukcesywnie, w miarę potrzeb – projektów organizacji ruchu na pozostałe drogi również 
zapewni realizację zgłoszonego wniosku, a kosztować będzie mniej. 
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
 
Uchwała Nr XII/93/2016 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 
15 radnych – podj ęta została 13 głosami, przy 2 głosach wstrzymuj ących si ę. 
 
Ad . 10 .  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 XII/94/2016 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 
15 radnych – podj ęta została 13 głosami, przy 2 głosach wstrzymuj ących si ę. 

Ad . 11 .  Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka 
              Pomocy Społecznej w Przyrowie za 2015 rok (w załączeniu). 
Radni nie zgłosili uwag. Informacja przyjęta została jednomyślnie. 

 
Ad . 12 .  Radni zapoznali się z Oceną zasobów pomocy społecznej według stanu 



               na 31 grudnia 2015 roku. 
Nie zgłoszono uwag i pytań w tym temacie. 
 
Ad . 13 .  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – na prośbę 
               Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia  
i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej „Program Aktywności Lokalnej dla 
mieszkańców Gminy Przyrów na lata 2016-2017”. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
 
Uchwała Nr XII/95/2016 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 
15 radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

Ad . 14 .  Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy  
               z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Pożytku Publicznego za rok 
2015 (w załączeniu). 
Radni nie zgłosili uwag. Informacja przyjęta została jednomyślnie. 

Na obrady przybyli przedstawiciele Firmy Zielona-energia.com Pan Michał Klimczyk 
i Pan Łukasz Fonfara. 
 
Ad . 15 .  Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały  
               w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego przy ul. Długiej w miejscowości Zalesice w gminie Przyrów. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
 
Uchwała Nr XII/96/2016 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 
15 radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 
 
Ad . 16 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały  
               w sprawie przystąpienia Gminy Przyrów do Stowarzyszenia ds. Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. 
Wskazał zmiany wprowadzone w projekcie uchwały, które zostały dokonane już po 
przekazaniu radnym materiałów, a mianowicie : - wykreślenie w całości § 4, 
- w § 6 zapis będzie brzmiał : uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
 
Uchwała Nr XII/97/2016 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 
15 radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 
 
Ad . 17 .  Komunikaty i wolne wnioski: 
 
              Przewodniczący Rady przedstawił pismo posła Jaskóły nawiązujące do 
spotkania z Wójtami i Burmistrzami w dniu 23 marca br.. Następnie poprosił Panią 
Sekretarz Gminy o omówienie działań, jakie zostały podjęte w tym temacie. Pani Deska 
poinformowała, że nadesłana przez posła prezentacja zawierająca porównanie podatków 
lokalnych  
z naszego regionu została radnym przekazana i poddana pod dyskusję w trakcie 
posiedzeń komisji odbytych przed sesją. Ponadto prezentacja ta została – zgodnie  
z prośbą pana posła – zamieszczona na stronie internetowej oraz w BIP Urzędu. 



           Przewodniczący Rady poinformował o nadesłanych do wiadomości kilkunastu 
uchwałach organów stanowiących gmin i powiatów województwa śląskiego w temacie 
poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii 
w Gliwicach. Ponieważ jednak sprawa ta doczekała się już pozytywnego załatwienia 
wobec tego nie ma dziś potrzeby podejmowania przez Radę uchwały w tej sprawie. 
           Następnie Przewodniczący Rady zapoznał z nadesłaną uchwała Rady Powiatu 
Częstochowskiego w sprawie stanowiska w zakresie przeciwdziałania szkodom 
wyrządzanym przez bobry. 
Wójt Gminy poinformował, że w kontekście tego wniosku, na Walnym Zebraniu Koła 
Łowieckiego „Słonka” wystąpił z wnioskiem o redukcyjny odstrzał bobrów. Koło łowieckie 
uznając jego zasadność złożyło wniosek w tej sprawie do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska. Sprawa jest w trakcie załatwiania. 
             Kolejna sprawa przedstawiona przez Przewodniczącego Rady to apel Wojewody 
Śląskiego o włączenie się w proces repatriacji Polaków ze wschodu. 
Wójt Gminy w nawiązaniu do powyższego apelu wskazał, że prośby tego typu cyklicznie 
są kierowane. Wiąże się to jednak z zapewnieniem przez gminę zarówno warunków 
mieszkaniowych jak i zatrudnienia. Nasze wcześniejsze zaangażowanie w tym zakresie, 
gdy deklarowaliśmy przyjęcie i zatrudnienie w naszym ośrodku zdrowia lekarza, nie 
przyniosły efektu. W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie zapewnić tym osobą pełnego 
zaplecza socjalno-bytowego na terenie gminy. 
             Przewodniczący Rady poprosił radnego Stanuchiewicza o szersze omówienie 
przebiegu udziału naszych uczniów w konkursie historycznym. 
Pan Stanuchiewicz poinformował, że uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Przyrowie pod jego opieką merytoryczną uczestniczyli w etapie centralnym XXI 
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego  
w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczypospolita Obojga Narodów”, który 
odbył się w Warszawie w dniach 2 – 4 czerwca br.. W konkursie wzięło udział 15 tysięcy 
uczniów z całej Polski. 
Krystian Stanuchiewicz zajął II miejsce w kategorii szkół podstawowych, a Filip 
Kaczmarzyk III miejsce w kategorii gimnazjów.  
Pan Stanuchiewicz poprosił, aby informację o tym konkursie zamieścić na stronie 
internetowej gminy. 
             Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik i Pani Sekretarz za 
zaangażowanie przy organizacji przeprowadzonego remontu Sali konferencyjnej. 
Jego zdaniem zwieńczeniem remontu byłby zakup nowego sztandaru. Koszt sztandaru 
oscyluje w granicach 4 tys. zł.. Zaproponował – jeśli ktoś z radnych będzie chętny – by 
radni włączyli się w jego zakup. Radni wyrazili poparcie dla tej inicjatywy. Ustalono, że 
chętni mogą wnieść dobrowolne wpłaty do końca września br.. 
-   radna Miedzińska zgłosiła konieczność wykoszenia drogi od strony rzeki i drogi na 
    osiedle, zgłosiła też konieczność poprawy jej nawierzchni 
           Panowie Klimczyk i Fonfara z firmy Zielona-energia przedstawili i omówili zasady 
działania urządzeń fotowoltaicznych stosowanych w gospodarstwach domowych.  
Wskazali na korzyści płynące z zastosowania takich rozwiązań oraz poinformowali  
o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego przy ich zakupie. 
Rozdali ulotki reklamujące to przedsięwzięcie, aby radni upowszechnili je wśród 
mieszkańców. 
 
Ad . 18 .  Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował 
               zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XII sesję Rady Gminy 
w Przyrowie. 
 
 
Protokółowała : 
 
      


