
 PROTOKÓŁ Nr XIV/2016
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 26 października 2016roku.

   Sesję Rady Gminy o godz. 8-ej otworzył Przewodniczący Rady Gminy 
Rajmund Michalik, witając przybyłych i stwierdzając prawomocność obrad. 
Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 13 radnych, co stanowi
77 % składu Rady.

Radni nieobecni : Renata Dors, Mirosław Hamerla – radni usprawiedliwili przyczynę
                               swojej nieobecności

Spoza Rady w obradach uczestniczyli:

Wójt Gminy – mgr. inż. Robert Nowak
Skarbnik Gminy – mgr. inż. Ewelina Sikora – Migalska
Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska
oraz mieszkańcy gminy zgodnie z załączoną listą obecności.

Ad. 2. Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu).
           Uwag nie zgłoszono. Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie

Ad. 3. Do Protokołu poprzedniej – XIII 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 :

 15 lipca – uczestniczył w Święcie Policji na Placu Daszyńskiego 
w Częstochowie, 

 18 lipca – odbył się odbiór drogi powiatowej: Staropole, Wiercica, Przyrów. Remont 
tej drogi został wykonany przez Powiat w ramach usuwania skutków powodzi. 
Wartość tej inwestycji to ponad 900 tys. zł.,

 30 lipca – odbył się festyn w Sierakowie zorganizowany przez Radę Sołecką,
 6 sierpień – odbyły się Gminne Zawody Strażackie zorganizowane przez OSP 

Wiercica. Zawody wygrało OSP Staropole,
 26 sierpnia – odbyło się w Starostwie Powiatowym w Częstochowie spotkanie

z Marszałkiem Stanisławem Dąbrową. Omawiano kwestie związane z dalszym 
rozwojem subregionu północnego. Poruszano między innymi sprawy budowy 
i remontów dróg, podnoszono, że bardzo mało jest środków na rozbudowę 
kanalizacji sanitarnej ,

 28 sierpień – odbyły się Dożynki Powiatowe w Przyrowie. Starostwo oceniło ich 
organizację jako bardzo udaną, 

 6 wrzesień –  uczestniczył w spotkaniu w  Ozimku z Lokalną Grupą Rybacką (Sieć 
Południowa LGR). Na spotkaniu nastąpiło podpisanie porozumienia.

 9 wrzesień – odbył się Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej w Przyrowie,
 9 wrzesień – odbyło się pierwsze – z cyklu zebrań – zebranie wiejskie 

w Bolesławowie w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego
na rok 2017,

 11 wrzesień –  uczestniczył w Dożynkach Prezydenckich w Spale,



 17 wrzesień – odbyły się Powiatowe Zawody Strażackie OSP w Blachowni. 
Reprezentowało nas OSP Przyrów,

 22 wrzesień – uczestniczył w spotkaniu Komitetu Monitorującego Regionalnego 
Programu Operacyjnego, były na nim uchwalane kolejne zmiany tego Programu
jak również zmiany kryteriów wyboru dla niektórych zadań,

 20 października- – odbyło się ostatnie zebranie zatwierdzające założenia zlecone 
przez Marszałka Województwa Śląskiego odnośnie scalania gruntów obrębu 
Zarębic i Stanisławowa. Przygotowane założenia scalania są podstawą zgłoszenia 
tych obiektów do konkursu o dofinansowanie,

 zakończyła się przebudowa ul. Częstochowskiej  w Przyrowie wykonana w 100 %
z naszych  środków,

 zakończenie przebudowy ul. Słonecznej w Woli Mokrzeskiej ( finansowane w 50%
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych),

 zakończenie kwestii przygotowania dokumentacji technicznej na drogę wojewódzką
786 w Woli Mokrzeskiej dot. budowy chodników, odwodnienia, poszerzania jezdni.
Rozpisany został przetarg z terminem składania ofert do 7 listopada b. r.

 zakończenie pracy nad projektem budowy kanalizacji w Staropolu. W czwartek 
złożony zostanie wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,

 podpisaliśmy 3 umowy na przebudowę dróg lokalnych, dotyczące ul. Sportowej, 
Stromej, Leśnej na Osiedlu Brzózki, ul. Nadrzecznej, Filtrowej w Przyrowie oraz 
ul. Miłej w Smykowie,

 w szkołach na terenie gminy odbyły się inauguracje nowego roku szkolnego, 
 odbył się przetarg na dowóz uczniów do szkół.

Przewodniczący Rady przywitał i przedstawił, przybyłego na obrady, Zastępcę 
Komendanta Komisariatu Policji w Koniecpolu pana komisarza Ryszarda Czyża.

Ad. 5. Interpelacje i wnioski radnych. 
           Wniosków i interpelacji nie zgłoszono.

Ad. 6. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawił informację 
           o stypendiach przyznanych uczniom zgodnie z Uchwałą Rady Gminy powołującą 
fundusz stypendialny. W roku bieżącym jest 13 stypendystów, w tym 2 laureatów olimpiady
na szczeblu centralnym : Krystian Stanuchiewicz i Filip Kaczmarzyk oraz 
11, którzy otrzymali stypendia za bardzo dobre oceny w nauce: Rafał i Patryk Wiśniewski, 
Natalia Kustal, Jakub Nowakowski, Oliwia Rajca, Wiktor Mendakiewicz, Kacper 
Kapkowski, Wiktoria Lara, Julia Muszczak, Agnieszka Sikorska, Julia Kotecka.
Następnie Wójt Gminy wspólnie z Przewodniczącym Rady dokonali wręczenia laureatom 
dyplomów oraz złożyli gratulacje zarówno wyróżnionym uczniom jak i ich rodzicom, którzy 
również zostali zaproszeni do udziału w obradach sesji. 
            Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach i Woli Mokrzeskiej Pani 
Regina Deska i Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie Pani Halina Trojak
również złożyły gratulacje dla wszystkich uczniów i ich rodziców.
Ponadto Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie zaprosiła obecnych 
na obchody Święta Niepodległości, które odbędą się 11 listopada 2016 roku o godz. 10,45
w kościele pw. Św. Doroty w Przyrowie.  

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu komisarza Ryszarda 
Czyża Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Koniecpolu. 
Komisarz przedstawił prośbę dotyczącą pomocy finansowej w zakupie samochodu 
hybrydowego dla Komisariatu Policji w Koniecpolu (pismo w tej sprawie skierowane 



zostało na ręce Wójta w miesiącu sierpniu br.). Dodał, że z podobną prośbą Komisariat 
wystąpił również do pozostałych gmin znajdujących się w rejonie działania komisariatu. 
Wstępnie zakładana kwota dofinansowania przypadająca na Gminę Przyrów miałaby 
wynosić 4.700 zł. 
Wójt podniósł, że nasza gmina już kilkakrotnie udzielała wsparcia finansowego dla policji.
Wskazał, że przyszłorocznym budżecie gmina będzie musiała przeznaczyć znaczne środki
na realizowane inwestycje i trudno będzie znaleźć wolne środki, nie mniej jednak wyraził 
przekonanie, że radni uchwalając budżet poprą tę inicjatywę. Budżet uchwalany będzie 
w miesiącu grudniu, tak więc o decyzji w tej sprawie Komisariat poinformowany zostanie
w miesiącu styczniu.
Korzystając z obecności Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji radni poruszyli 
następujące kwestie:
- radna Ślęzak-Zawadzka  poprosiła aby policjanci zwrócili większą uwagę na to co dzieje
  się wieczorem w Rynku w Przyrowie (chodzi głównie o budynek po byłym GS-ie).
  Komisarz Czyż obiecał zwiększenie liczby patroli, a ponadto zaapelował do radnych aby
   – w związku z tworzeniem „mapy zagrożeń” – zgłaszali wszystkie takie newralgiczne
  miejsca na terenie gminy.  
- radny Wiśniewski poruszył kwestie utrudnionego wyjazdu na krzyżówce w miejscowości
  Wiercica (kierowcę bardzo często przekraczają dozwoloną prędkość).
  Komisarz Czyż odpowiedział, że najlepszym rozwiązaniem tego problemu będzie
  skierowanie pisma do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w tym
  temacie.
- radna Miedzińska wskazała na błędne oznakowanie ustawione na wjeździe do Wiercicy
  od strony Sierakowa (na znaku nazwa miejscowości jest przekreślona, natomiast
  oznaczenie terenu zabudowanego pozostawiono).
  Komisarz obiecał sprawdzenie tej informacji i wówczas wystąpienie do zarządcy drogi 
  o właściwe oznakowanie.

Ad. 7. Przewodniczący Rady przedstawił Zarządzenie Wójta Gminy Przyrów w sprawie
           informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów 
finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku. Zarządzenie wpłynęło do biura 
Rady w dniu 28 sierpnia br.. Wskazał, że informacje w nim zawarte szeroko omawiane 
i dyskutowane były na posiedzeniach Komisji Rady odbytych przed sesją.
Następnie Przewodniczący Rady zapoznał radnych z Uchwałą Nr 4200/VII/161/2016
z dnia 29 września 2016 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Przyrów informacji 
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
Wydana opinia jest pozytywna.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.
Za pozytywną oceną realizacji zadań społeczno-gospodarczych i budżetu za I półrocze 
2016 roku głosowało 12 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.

Ad. 8.  Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały 
           w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 
gminy Przyrów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku 
budżetowego.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XIV/107/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
13 radnych – podjęta została jednomyślnie.



Ad. 9.  Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały 
            w sprawie udzielenia, rozliczenia, trybu i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół 
podstawowych, oddziałów przedszkolnych  niepublicznych szkół podstawowych 
prowadzonych na terenie  Gminy Przyrów przez podmioty nienależące do sektora 
finansów publicznych.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XIV/108/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
13 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad. 10. Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały
             w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Wskazała, że zmiana dotyczy 
głównie zmiany załącznika Nr 2 na potrzeby wniosku do RPO w sprawie budowy 
kanalizacji sanitarnej w Staropolu.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XIV/109/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
13 radnych – podjęta została 12 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 11. Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały
             w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok, przedstawiając zakres zmian 
wskazanych w projekcie.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XIV/110/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
13 radnych – podjęta została 12 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 12. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego rady omówił projekt uchwały 
             w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Przyrów 
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2017.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XIV/111/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
13 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad. 13. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego rady omówił projekt uchwały 
             w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Wskazał, że konieczność uchwalenia tej uchwały w zaproponowanej formie 
(załącznik Nr 1 w formie papierowej, a załącznik Nr 2 w formie elektronicznej)  wynika 
z zaleceń organu nadzoru.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Uchwała Nr XIV/112/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
13 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad. 14. Komunikaty i wolne wnioski:

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał z pismami, które w ostatnim okresie wpłynęły do 
biura Rady Gminy, i tak:



 zaproszenie przekazane przez Panią poseł Lidię Burzyńską na spotkanie z Panią 
Urszulą Bauer – Śląskim Kuratorem Oświaty w sprawie zmiany w systemie oświaty.
Wójt poinformował, że nadszedł kolejny e-mail, którym spotkanie to zostało 
odwołane,

 informację Wójta Gminy o złożonych przez Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy 
i kierowników jednostek organizacyjnych oraz inspektora ds. wymiaru podatków 
oświadczeniach majątkowych,

 informację Wojewody Śląskiego dotyczącą złożonych przez Wójta Gminy 
i Przewodniczącego Rady Gminy oświadczeniach majątkowych

 informację o złożonych przez radnych gminy oświadczeniach majątkowych 
 pismo ZNP w Przyrowie do Wójta o zaplanowanie środków finansowych na 

waloryzacje płac dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych w gminie Przyrów na rok 2017.
Wójt poinformował, że dyrektorzy szkół nie złożyli jeszcze projektów budżetu dla 
szkół i trudno dziś dyskutować o złożonym przez Związek wniosku. Będzie on 
rozpatrywany przy konstruowaniu budżetu na przyszły rok,

 wniosek  Fabryki Aktywności Młodych z Gorzowa Wielkopolskiego do Wójta 
o uwzględnienie w budżecie kwestii wspomagania finansowania promocji
 i organizacji lokalnego wolontariatu,

 informację z Biura Poselskiego Pana Tomasza Jaskóły opracowaną wraz 
z Częstochowskim oddziałem KoLiber Częstochowa zawierającą ranking radnych 
wszystkich gmin w 28 okręgu wyborczym. Biuro poselskie zwraca się 
o umieszczenie tej informacji na stronie internetowej Urzędu.
Przewodniczący Rady odnosząc się do powyższej informacji wyraził opinię, że ona 
w żaden sposób nie odzwierciedla aktywności naszych radnych. Mamy bowiem już 
od 1998 roku wypracowany model pracy, w którym większość wniosków, zapytań,
opinii, uwag i interpelacji jest przekazywanych przez radnych przy każdej 
sposobności tzn. zarówno podczas bezpośrednich spotkań i kontaktów z Wójtem 
czy też pracownikami Urzędu jak i podczas posiedzeń Komisji Rady, a nie tylko 
w trakcie obrad sesji. Uważa, że takie właśnie podejście umożliwia szybsze 
reagowanie, a co za tym idzie szybszą realizację nurtujących społeczeństwo spraw
i rozwiązywanie bieżących problemów.
Ustalono, że informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu, 

 Radna B. Wierciochowicz przekazała Wójtowi wnioski Komisji Rolnictwa dotyczące 
zapewnienia w budżecie gminy  na 2017rok środków na ich realizację.
Podziękowała w imieniu własnym i Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich z Przyrowa 
za dofinansowanie do wycieczki w postaci sfinansowania kosztów autokaru,

 Radna B. Miedzińska zapytała czy podjęte zostały jakieś działania w kwestii 
ustalenia właścicieli niezagospodarowanych pól i łąk w miejscowości Sieraków, 
celem ich uporządkowania . Stwarzają one zagrożenie przeciw pożarowe dla 
mieszkańców  w czasie suszy. 
Wójt odpowiedział, że z wstępnego rozeznania wynika, że działki te stanowią 
w większości własność Skarbu Państwa i jedyne co możemy zrobić to wystosować 
do Agencji Rolnej Skarbu Państwa pismo w tej sprawie, ale musimy też mieć pełną 
ewidencję pozostałych zaniedbanych działek, które stanowią własność prywatną, 
aby również od właścicieli wyegzekwować uporządkowanie nieruchomości. 

 Radna E. Ślęzak- Zawadzka poinformowała, że Lokalna Grupa Rybacka ogłosiła 
konkurs na  logo Grupy . Wygrała praca Pana Mieczysława Kremblewskiego. 
Przedstawiła także pozostałe prace nadesłane na ten konkurs. 

 Radna na koniec poruszyła temat fatalnego stanu technicznego mostu na rzece 
Wiercicy w Woli Mokrzeskiej, który należy do Gminy Dąbrowa Zielona. Wnioskuje 



aby w kwestii jego naprawy wystosować pismo do Wójta Gminy Dąbrowa Zielona.

ad . 15 .  Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował
               zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XIV sesję Rady Gminy
w Przyrowie.
 
 
Protokółowała :


