
    PROTOKÓŁ Nr XVI/2017  
        sesji Rady Gminy w Przyrowie 
   odbytej w dniu 26 stycznia 2017 roku 
 
 
 
 Nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 11-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 
Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego – Mirosław Czarnecki  
 
ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad  
            (w załączeniu). 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Przyjęty został jednomyślnie. 
 
ad . 3 . Wójt Gminy – tytułem wprowadzenia – wyjaśnił, że zwołanie sesji w trybie 
            nadzwyczajnym spowodowane było koniecznością podjęcia uchwały  
w sprawie zmiany w statucie GZK. Jednakże w międzyczasie od Kierownika GZK 
wpłynął wniosek o zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki, gdzie obowiązuje 40 dniowy 
termin wypowiedzenia się przez Radę Gminy, co do wielkości zaproponowanych 
stawek, więc projekt uchwały w tej sprawie dołączony został dzisiejszego porządku 
obrad. 
Na prośbę Przewodniczącego Rady Kierownik GZK omówił i przedstawił wniosek  
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. Zakładany wzrost cen ma wynieść : 10 groszy więcej na 
1m³ wody oraz 15 groszy na 1 m³ ścieków. Nowe stawki:  3,30 zł netto, a  3,56 zł. 
brutto za 1 m³ wody oraz netto –  3,74 zł, brutto – 4,03 zł za 1m³ ścieków zaczną 
obowiązywać od 1 kwietnia 2017 roku. Na wzrost cen głównie ma wpływ wzrost 
koniecznych opłat ponoszonych na rzecz ochrony środowiska, a także wzrost cen 
energii elektrycznej i koszty niezbędnych badań sanitarno-epidemiologicznych. 
Wskazał, że zakładany zysk (około 8 tys. zł.) przeznaczony zostanie na 
doinwestowanie zakładu (zakup zamrażarki do rur, wymianę niezbędnych,  
a zużytych już części urządzeń, zakup środków dezynfekujących). 
Dla porównania podał także ceny, jakie w tym zakresie obowiązują w sąsiednich 
gminach. 
- radny Stanuchiewicz zapytał co udało się ustalić w kwestii modernizacji 
  oczyszczalni, aby ograniczyć  nieprzyjemne zapachy w kratek ściekowych 
Wójt odpowiedział, że z wszystkich prowadzonych w tym temacie rozmów wynika, że 
jedynym sposobem jest gruntowna przebudowa oczyszczalni, więc – ponieważ 
wyniki oczyszczania wody są dobre i jeszcze 9 lat ważne jest pozwolenie na 
funkcjonowanie – póki co, musi ona funkcjonować na dotychczasowych zasadach. 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie ustalenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę  



i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr XVI/130/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności – 
15 radnych podjęta została 13 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się. 
 
ad . 4 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
            w sprawie zmiany Uchwały nr 10/III/2010 Rady Gminy w Przyrowie 
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu 
Komunalnego w Przyrowie. Wójt poinformował, że występują bardzo duże problemy 
z wyłonieniem firmy, która zajmowała by się transportem odpadów komunalnych –  
tzn. są chętne firmy do wykonywania tego zadania, ale proponowane stawki są 
bardzo wygórowane i trzeba byłoby znacząco podnieść cenę dla mieszkańców za 
odbiór odpadów. Do tej pory unieważnione zostały 2 przetargi, bo ceny były 
znacząco wyższe (miesięczna rozpiętość wzrostu w zgłoszonych ofertach wynosi  od 
14500 zł do 23800 zł w stosunku do dotychczas wypłacanych firmie Pana Karonia), 
mimo, że zakres tych przetargów był mniejszy niż dotychczasowo. Obejmował tylko 
transport odpadów bez ich zagospodarowania. Wójt poinformował, że podejmował 
też rozmowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunalnym w Koniecpolu, ale również 
zaproponowana przez nich stawka była znacznie wyższa niż przewiduje to nasz 
budżet. W tej chwili w ramach „zamówienia z wolnej ręki” przez styczeń i luty wywóz 
odpadów zapewniony jest przez firmę Pana Karonia. Planujemy, aby od marca 
zadania te przejął Gminny Zakład Komunalny.  To się wiąże z tym, że trzeba Zakład 
doposażyć w odpowiedni samochód lub dwa, chociaż na razie 1 wystarczy. 
Aktualnie próbujemy załatwiać niezbędne dokumenty i pozwolenia, które są 
wymagane przy zbiórce i transporcie odpadów. Żeby móc się ubiegać w Starostwie  
o takie zezwolenia to musimy wykazać, że Zakład komunalny może realizować takie 
zadania w ramach działalności statutowej. Właśnie dla tego przygotowany został 
projekt tej uchwały. Jeśli uchwała zostanie podjęta, to w poniedziałek do Starostwa 
zostanie złożony wniosek o uzyskanie wymaganych zezwoleń dla Zakładu 
Komunalnego. Jeżeli to przedsięwzięcie się powiedzie to będziemy w stanie zmieścić 
się z kosztami w ramach dotychczas pobieranych od mieszkańców opłat. 
- radna Ślęzak-Zawadzka zapytała jak długo – w przypadku nie uzyskania 
  wymaganych zezwoleń dla GZK – można zlecać realizację tego zadania na 
  podstawie „zamówienia z wolnej ręki” ? 
Wójt odpowiedział, że trzeba będzie rozpisać kolejny przetarg, a jeśli i on nie dojdzie 
do skutku, to jest to podstawa do kolejnego „zamówienia z wolnej ręki”. Z tym, że 
Pan Karoń powiedział, że już dłużej nie zamierza świadczyć tych usług i trzeba 
będzie znaleźć inną firmę. 
Przewodniczący Rady wskazał, że ogół radnych – uchwalając wcześniej niższe 
stawki opłat – ponosi niejako odpowiedzialność za dzisiejszy stan rzeczy. Gdyby 
wcześniej nie obniżono stawek, to aktualnie ich wzrost nie musiał by być znaczący.  
Teraz gdy nie będzie innej alternatywy to niestety również wszyscy radni będą 
musieli zdecydować o większym wzroście co zapewne nie zostanie przychylnie 
odebrane przez mieszkańców. 
Następnie zapytał czy dokonanie proponowanej zmiany w statucie GZK oznacza, że 
zakład musi to zadanie realizować. 
Wójt odpowiedział, że nie musi, a stwarza to tylko możliwość realizacji. 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10/III/10 Rady Gminy w Przyrowie  
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu 
Komunalnego. 



Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
 
 
Uchwała Nr XVI/131/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności – 
15 radnych podjęta została 14 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się. 
 
ad . 5 .  Komunikaty i wolne wnioski: 
 
Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwały RIO w sprawie opinii o prawidłowości 
planowanej kwoty długu Gminy Przyrów, wynikającej z planowanych i zaciągniętych 
zobowiązań oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.797.964,29 
zł., przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok -  obydwie opinie są 
pozytywne. 
Wójt Gminy poinformował, że dziś o godz. 12 w strażnicy OSP w Przyrowie jest 
spotkanie w sprawie możliwości ubiegania się o dofinansowanie na wymianę  
i montaż kotłów c.o. oraz urządzeń  i paneli fotowoltaicznych w ramach projektu 
Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Drugie spotkanie w tej samej sprawie odbędzie 
się w szkole podstawowej w Zalesicach o godz. 15,  
a kolejne o godz. 17 w szkole w Woli Mokrzeskiej. 
 
ad . 6 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował 
              zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XVI – nadzwyczajną – sesję Rady 
Gminy w Przyrowie. 
 
 
 
 
 
 
Protokółowała : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      


