
      PROTOKÓŁ Nr XXII/2017
sesji Rady Gminy w Przyrowie

      odbytej w dniu 28 grudnia 2017 roku

Ad . 1. Sesję Rady Gminy o godz. 13-tej otworzył Przewodniczący Rady Gminy
           Rajmund Michalik witając przybyłych i stwierdzając prawomocność obrad.

Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93% 
składu Rady.
Radni nieobecni – Wiśniewska Maria – nieobecność usprawiedliwiona.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli:

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

Ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad 
            (w załączeniu). Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Przyjęty został 
jednomyślnie.

Ad . 3 . Do protokołu poprzedniej – XXI sesji Rady Gminy – radna Miedzińska
             zgłosiła 2 uwagi i wniosła o dokonanie poprawek:

1) w Protokole sesji nie znalazł się zapis, że w sołectwach w południowej części gminy 
podczas zebrań wiejskich omawiany był temat budowy elektrowni hybrydowej na 
biomasę rolną i leśną,

2) w pkt 13 Protokołu sesji jest zapis, że przy omawianiu kwestii podatku od 
nieruchomości uwag i wniosków nie zgłoszono, a wnioski w tej kwestii były zgłaszane
na posiedzeniach komisji.

Wójt gminy odnosząc się do zgłoszonych uwag pierwszą z nich uznał za zasadną, natomiast
w odniesieniu do drugiej uwagi stwierdził, że po omówieniu na poprzedniej sesji projektu 
uchwały w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości zadał pytanie czy ktoś wnosi jakieś 
uwagi lub czy zgłasza wnioski w tym zakresie, zwrócił się nawet w tej kwestii bezpośrednio 
do radnej  Miedzińskiej. Żadnych wniosków jednak ani radna Miedzińska, ani pozostali radni 
podczas sesji nie zgłosili. Uważa więc, że Protokół z sesji odzwierciedla rzeczywisty przebieg
obrad. 
          Radna Miedzińska wycofała zgłoszoną przez siebie drugą poprawkę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie pierwszą zgłoszoną poprawkę. Za jej 
przyjęciem radni głosowali jednomyślnie.

Za przyjęciem Protokołu XXI sesji Rady Gminy – uwzględniającym przyjętą poprawkę – radni
głosowali jednomyślnie.

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



 9 listopada odbył się Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 
w Częstochowie,

 10 listopada mieliśmy tutaj w Urzędzie uroczystość wręczenia medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie – 50 lecie zawarcia ślubu,

 16-17 listopada odbyła się konferencja i szkolenie Wójtów ze Starostą powiatu 
częstochowskiego,

 21 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Przyrowie odbyła się debata 
z policją na temat mapy zagrożeń. Mimo tak ważnego tematu frekwencja była bardzo 
niska,

 23-24 listopada odbyło się coroczne Forum Sołtysów w Katowicach. Uczestniczyła 
w nim liczna delegacja naszych sołtysów, za co Wójt złożył im podziękowania. 
W trakcie Forum było rozstrzygnięcie konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” 
i dla zespołu „Cyganeczki” z Sygontki przyznane zostało wyróżnienie za 
przedstawienie obrzędowe „Wykopki”. Zespół otrzymał nagrodę w wysokości tysiąca 
pięciuset złotych, którą Wójt wspólnie z Panią Sołtys odebrali,

 5 grudnia w WFOŚ w Katowicach wspólnie z Panią Skarbnik podpisaliśmy umowę na
umorzenie kwoty 205 tysięcy pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Wiercicy 
(nastąpiło to po spłaceniu przez nas 55% zaciągniętej pożyczki),

 7 grudnia Wójt uczestniczył w organizowanych corocznie „Mikołajkach”
w Wiercicy,

 2 grudnia odbył się ogólnopolski turniej piłki halowej organizowany przez szkołę, 
GOK, Klub Sportowy ”Piast” i Katolickie Stowarzyszenie Sportowe,

 15 grudnia w Pieskowej Skale odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Gmin 
Jurajskich (jesteśmy członkiem tego Związku) – było to statutowe spotkanie związane
z uchwaleniem budżetu i planu pracy na rok 2018,

 16 grudnia po raz pierwszy odbyło się spotkanie opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich 
z terenu naszej gminy zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Koła 
Gospodyń z  poszczególnych miejscowości,

 18 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe Zarządu Gminnego Związku OSP,
 20 grudnia Wójt na zaproszenie komendanta Miejskiego Policji uczestniczył 

w spotkaniu opłatkowym w Komendzie Miejskiej Policji z udziałem Wicewojewody, 
parlamentarzystów, biskupa,
Oprócz powyższego:

 trwają prace na budowie kanalizacji w Staropolu – odebraliśmy pierwszy odcinek 
łączący Staropole z Wiercicą i Zalesice ul. Nadrzeczna i część ulic Kolejowej 
i Zielonej za kwotę ok. 114 tys. zł., prace trwają nadal i jeśli zima nie będzie 
przeszkadzać to tych prac nie będziemy przerywać,

 podobnie w Sygontce – koncentrujemy się na odcinku wzdłuż torów, 
ul. Kolejowej i Zalesic ponieważ musimy przygotować sobie grunt do wejścia 
z inwestycjami na drogi w Zalesicach,

 odbył się przetarg na śmieci, na 3-go mamy wyznaczony termin podpisania umowy, 
o czym radni wiedzą, ale sołtysi nie więc Wójt przedstawił informację odnośnie 
przetargu na zagospodarowanie odpadów – cena wzrosła aż o 28% (do tej pory 
płaciliśmy za odpady zmieszane 215 zł. za tonę, a w tej chwili mamy 297 zł.). 
Większą rangę musimy też nadać segregowaniu odpadów, bo przy ich odbiorze 
płacimy 1 zł. za odbiór tony. Poza tym bardzo dobrze, że realizujemy wywóz odpadów
własnymi środkami - przez własny zakład komunalny, bo w przeciwnym razie cena za
odbiór odpadów płacona przez mieszkańców musiałaby znacząco wzrosnąć,

 został ogłoszony i trwa przetarg na zagospodarowanie terenu przy zbiorniku 
retencyjnym w Przyrowie,



 3 stycznia ogłaszamy przetarg na przebudowę dróg w Zalesicach, czyli
ul. Zielonej, Kolejowej po obydwu stronach torów i ul. Nadrzecznej (od torów, 
w stronę szkoły). Dlatego trzeba szybko skończyć prace kanalizacyjne, żeby firma, 
która wygra przetarg mogła od marca rozpocząć prace na tych ulicach,
bo na 9 czerwca mamy termin zakończenia tych robót, aby do końca czerwca mógł 
być złożony wniosek o płatność w ramach PROW-u,

 w kwestii lokalizacji elektrowni hybrydowej – został złożony Raport oddziaływania na 
środowisko tej inwestycji. Ten Raport został przesłany do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska i do SANEPID-u celem oceny. Mieszkańcy również mieli 
możliwość się z nim zapoznać i  wnieść swoje uwagi. Uwagi wpłynęły, zwłaszcza od 
mieszkańców z terenu Zalesic, Staropola, Sierakowa i Sygontki . Zgłoszone uwagi 
przekazane zostały do wnioskodawcy celem ustosunkowania się do nich. Po ich 
przeanalizowaniu i ewentualnym uwzględnieniu konieczne będzie dokonanie zmian 
w Raporcie, a co za tym idzie jego ponowne przesłanie do RDOŚ-u i SANEPID-u 
do kolejnej oceny.
Jak Raport wróci planowane są dalsze spotkania z mieszkańcami żeby pewne 
sprawy powyjaśniać. Planowany jest także wyjazd na tego typu elektrownię, na który 
już w tym momencie Wójt zaprasza radnych i sołtysów, a zaproszenia dla 
mieszkańców zostaną wysłane. Dziś zostało ustalone, że wyjazd odbędzie się 19 
stycznia 2018 roku,

 w ostatnim okresie przygotowywane i dyskutowane były materiały sesyjne oraz 
odbywały się posiedzenia Komisji.

Ad . 5 . Interpelacje i wnioski radnych:

- radna Miedzińska – odnosząc się do Raportu Oddziaływania na Środowisko 
wskazała, że łącznie wpłynęły 33  uwagi  pod którymi łącznie podpisało się blisko
500 osób. Najistotniejsze uwagi mieszkańców to, że:

 planuje się budowę elektrowni na biomasę leśną i rolną o mocy do 10 MW 
o wydajności 30%, a nie jak przedstawiano na zebraniach wiejskich 5 MW,

 nie uwzględniono walorów przyrodniczych, czy też turystyczno- krajobrazowych 
takich jak ,”Niebieskie źródła "zasilające rzekę Wiercicę, czy też Rezerwat Stawki 
wchodzący w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego,

 w Raporcie założono , że będą używane  wyłącznie filtry mechaniczne 
( workowe ), co budzi największe obawy mieszkańców,

 Raport nie informuje o zagospodarowaniu ciepłej wody , powstałej w procesie 
schładzania pary w procesie produkcyjnym,

 brak informacji o oczyszczaniu spalin z powodu palenia mokrej biomasy, 
 brak wzorów do przeliczenia przewożonej Biomasy , z obliczeń miejscowych 

inżynierów wynika, że transport tirów przewożących biomasę będzie się wahał od 
30 do 35 tirów dziennie, a nie jak wskazuje Raport do 10 tirów dziennie, 

 planowana budowa studni głębinowej z poborem wody 18m³/h zakłóci stosunki 
wodne i spowoduje zmiany ekosystemu w otaczającym elektrownię obszarze. 
Przy tym należy zwrócić uwagę, że latem br. zakazano mieszkańcom używania wody 
z wodociągu do podlewania ogródków,

 według Raportu w Elektrowni ma być zatrudnionych 70 osób , na zebraniach 
wiejskich mówiono o 50 - 60 osobach,

 obserwacja biologiczna terenu przeznaczonego pod inwestycję  trwała tylko 13 
godzin, a opinia na temat spisu zwierzyny łownej na tych terenach jest niemiarodajna,



ponieważ wystawiona jest przez Koło Łowieckie ,, SŁONKA " , gdzie wójt Robert 
Nowak jest jego członkiem .

Radna  Miedzińska zapytała także czy dla takiej inwestycji nie jest potrzebny odrębny 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Wójt odnosząc się do przedstawionych uwag wyjaśnił:

- dla tego typu inwestycji odrębny plan zagospodarowania przestrzennego nie jest 
potrzebny, zwłaszcza, że w istniejącym planie dla tego terenu znajduje się zapis, 
że mogą tam być realizowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na
środowisko. Przy realizacji takich inwestycji wymagane jest opracowanie Raportu
oddziaływania na środowisko. Natomiast planowana inwestycja nie wymaga 
sporządzenia Raportu, jednak mimo to, zaleciliśmy inwestorowi jego wykonanie,

- co do zrzutu ciepłej wody, zabezpieczeń technicznych i oczyszczaniu spalin, to 
niech w tej kwestii wypowiedzą się fachowcy,

- odnośnie opinii Koła  Łowieckiego, to dowiedział się o niej z Raportu bowiem nie 
jest członkiem Zarządu Koła, a tylko członkiem zwyczajnym nie uczestniczącym 
w posiedzeniach organów Koła,

- apel o nie podlewanie ogródków w lecie to nie była wina braku wody w ujęciu, 
tylko wina słabej wydajności naszych pomp i przekroju rur. Nie ma tu więc mowy 
o sytuacji, że gdy firma podłączyłaby się do naszego ujęcia to moglibyśmy zostać
pozbawieni wody do bieżących potrzeb, bo na dzień dzisiejszy nadmiar wody
 z ujęcia w Juliance odprowadzany jest do rzeki. Dla nas byłoby nawet 
korzystniej gdyby firma nie chciała budować własnego ujęcia, a zapłaciła 
Zakładowi Komunalnemu za wykorzystywaną wodę, która nie musiałaby 
zasilać rzeki,

- co do II klasy czystości rzeki, to w raporcie wskazano z jakich opracowań 
zaczerpnięto takie dane,

- jeśli chodzi o kwestie zatrudnienia to Wójt słyszał o 60 osobach i według niego 
taka wielkość zatrudnienia jest jak najbardziej realna, biorąc pod uwagę to, że 
tego typu elektrownia musi pracować w systemie cztero-zmianowym,

- biomasa leśna i rolnicza – jest w raporcie napisane, że  w postaci siana, słomy, 
wierzby energetycznej lub tym podobnych. Nie ma nigdzie zapisu 
o paleniu padłych zwierząt, tłuszczów i tego typu innych rzeczy.
Należy mieć też świadomość, że zapisy z tego Raportu – po pozytywnym 
uzgodnieniu przez RDOŚ i SANEPID – znajdą się w decyzji środowiskowej 
i projektant, który będzie projektował i robił projekt techniczny tego obiektu, to 
musi te zapisy w projekcie wpisać,

- planowany do budowy na naszym terenie obiekt będzie wielkości naszej hali 
sportowej, więc porównywanie go do elektrowni Rybnik   jest nietrafione. Wójt ze 
swej strony też jest zainteresowany, by uzyskać jak najszerszą wiedzę 
o możliwym negatywnym wpływie na środowisko, dlatego też wszystkie 
zgłoszone uwagi zostały przekazane do analizy, chociaż zgłoszone uwagi typu 
„nie wierzę w rzetelność Raportu” siłą rzeczy nie mogą być traktowane jako 
wnioski do analizy. Po otrzymaniu odpowiedzi na zgłoszone uwagi zostaną 
zorganizowane kolejne spotkania z mieszkańcami, w celu ich omówienia.

Radna Miedzińska poinformowała, że dzwoniła do różnych instytucji
i uzyskała informację, że plan zagospodarowania dla takiej inwestycji jest potrzebny. 



Zapytała ponadto dlaczego dla wiatraków takie plany sporządzano?
Wójt odpowiedział, że dla wiatraków sporządzenie planów zagospodarowania było 
konieczne, natomiast jeśli by się okazało, że i w przypadku tej inwestycji będzie to 
niezbędne, to Starosta nie wyda pozwolenia na budowę.

Następnie Radna Miedzińska poruszyła kwestię kursów autobusów, które od 
1 lutego 2018 roku mają być zawieszone na trasie Częstochowa – Przyrów przez 
Sieraków. Zapytała czy Wójt coś w tej sprawie wie?

Wójt odpowiedział, że dwukrotnie rozmawiał w tej sprawie z prezesem PKS.
Raz Wójt był na rozmowie w PKS, drugi raz prezes był na rozmowie 
w Urzędzie. Odpowiedź była taka, że do momentu, do którego nie będzie zmiany 
Rozkładów Jazdy to nic się nie zmienia. Jednak niedługo po tej rozmowie wpłynęło 
pismo z PKS proponujące byśmy partycypowali w kosztach przewozu i dopłacali do 
kursu około 1,50 zł.. Wójt poinformował, że prowadził także rozmowy z innym 
przewoźnikiem, który zgodził się wstępnie, że będzie obsługiwał te trasy, z których 
PKS ewentualnie się wycofa.

Ad . 6 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt
             uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawiając kolejno 
zakres tych zmian.
- radna Miedzińska zwróciła się z prośbą, apelem do radnych by nie
  rozpowszechniali nieprawdziwych informacji typu: że radna głosuje przeciw
  budżetowi gminy i uchwałami z nim związanymi, co oznacza, że jest przeciwna
  budowie kanalizacji w Sierakowie czy Sygontce.
- radny Stanuchiewicz odnosząc się do tej wypowiedzi stwierdził, że on osobiście też
  miał zastrzeżenia co do wysokości podatków, co nie przeszkodziło mu zagłosować
  za budżetem, bowiem spojrzał na to przez pryzmat kompleksowej gospodarki
  finansowej gminy.
Przewodniczący Rady poprosił by tego typu dyskusję kontynuować w punkcie komunikaty 
i wolne wnioski, a teraz zająć się dyskusją nad omawianym projektem uchwały.
Zapytał czy do omawianego aktualnie projektu uchwały są  jakieś wnioski lub uwagi?
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XXII/164/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 
radnych podjęta została 12 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad . 7 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt 
             uchwały w sprawie zmian w budżecie, przedstawiając zakres zmian 
w zakresie zwiększenia dochodów oraz  zmniejszenia wydatków budżetowych.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Uchwała Nr XXII/165/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
14 radnych podjęta została 12 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się.



Ad . 8 . Przewodniczący Rady zapytał czy jest konieczność dodatkowego 
             omawiania projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
Radni stwierdzili, że projekt tej uchwały szczegółowo omawiano na posiedzeniach Komisji 
i nie ma potrzeby omawiania go po raz kolejny.
- radna Miedzińska zgłosiła uwagę odnośnie zapisu w punkcie IV podpunkt 2, za
  niefortunne zredagowanie uważa zapis „Udział w ogólnopolskiej Kampanii
  „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, a przy tym po myślniku „kontrola punktów sprzedaży
  alkoholu w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim oraz reklamy alkoholu”
Po dyskusji ustalono, że zapis zostanie przeredagowany i zamiast myślnika wpisany 
zostanie podpunkt  3, a w następnej kolumnie jako osoba odpowiedzialna za realizację 
w zakresie kontroli wpisana zostanie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.
Innych uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie (z uwzględnieniem przyjętej poprawki).

Uchwała Nr XXII/166/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
14 radnych podjęta została jednomyślnie.

Ad . 9 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
             Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2019 dla gminy 
Przyrów.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej 
sprawie.

Uchwała Nr XXII/167/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
14 radnych podjęta została jednomyślnie.

Radny Kolan za zgodą Przewodniczącego Rady opuścił obrady.

Ad . 10 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt
               uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Następnie zapoznała 
z treścią Uchwały Nr 4200/VII/217/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku VII Składu Orzekającego
RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów projekcie 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wydana opinia jest pozytywna 
(z uwagą zawartą w uzasadnieniu). Opinia ta opublikowana jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej gminy Przyrów.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie 

Uchwała Nr XXII/168/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
13 radnych podjęta została 11 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad . 11 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt
               uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. W ramach 
autopoprawki omówiła i przedstawiła zmiany do projektu uchwały budżetowej, które radnym 
w formie opisowej dostarczone zostały na posiedzeniach Komisji. 



Następnie zapoznała z treścią Uchwały Nr 4200/VII/218/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku 
VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta 
Gminy Przyrów projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz 
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – wydana opinia jest pozytywna
(z uwagami zawartymi w uzasadnieniu). Te uwagi zostały uwzględnione w omawianym 
projekcie uchwały. 

Po czym zapoznała z Uchwała Nr 4200/VII/219/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku 
VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 
deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Przyrów – wydana 
opinia jest pozytywna.
Powyższe opinie opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.
          Wójt Gminy odnosząc się do omawianego projektu budżetu wskazał, że jak widać 
przyszłoroczny budżet rośnie dość mocno – po stronie wydatków z 11 na 18 mln złotych. Ten
wzrost wynika między innymi z wydatków na 500+  (ok. 2,2 mln. zł)
i świadczenia rodzinne ponad 1 milion przez co znacząco rośnie budżet GOPS-u
i będą również środki unijne, które wpłyną tytułem zwrotu wydatków na inwestycje. Zwrócił 
też uwagę na tabelę inwestycji, gdzie wydatki wyniosą  6.480 mln. zł. co stanowi powyżej 
30% wydatków budżetowych, wskazując na trzy najbardziej znaczące inwestycje : 
rozpoczęcie budowy kanalizacji w Sygontce, gdzie wydatki tylko w 2018 roku wyniosą  
2.498.000 zł, a w sumie to jest kwota ok. 3,600 mln. zł, następnie przebudowa ul. Zielonej, 
Kolejowej i Nadrzecznej w Zalesicach, która będzie kosztować według kosztorysu 
inwestorskiego 1,071 mln. zł i kolejna inwestycja, która też będzie sporo kosztować to 
budowa kanalizacji sanitarnej w Staropolu. Oprócz tego mamy kilka drobnych inwestycji, 
wzrastają też bieżące koszty m.in. w zakresie zakupu energii elektrycznej.
Wyraził opinię, że budżet jest realny do wykonania, bo realnie obliczono 
i oszacowano możliwe do uzyskania przychody.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił by Komisje Rady przedstawiły swoje opinie na 
temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy. 
Przedstawiciele Komisji, kolejno: Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych 
i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Rewizyjna, Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju 
Gospodarczego i Finansów oraz Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 
przedstawili wypracowane podczas posiedzeń opinie. Wszystkie Komisje wydały pozytywną 
opinię na temat przyszłorocznego budżetu.
Wniosków i uwag do omawianego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2018 rok nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie 

Uchwała Nr XXII/169/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
13 radnych podjęta została 11 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad . 12 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt
               uchwały w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowej, wskazując, że uchwała w tej 
sprawie podejmowana była w listopadzie ubiegłego roku i w kwestii wysokości stawki tej 
dotacji nic się nie zmienia. Zmiana – stosownie do sugestii organu nadzoru prawnego – 
polega tylko za zmianie w tytule uchwały oraz na usunięciu załącznika do uchwały 
przedstawiającego kalkulację uchwalanej stawki dotacji.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.



Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie 

Uchwała Nr XXII/170/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
13 radnych podjęta została jednomyślnie.

Ad. 13 . Wójt Gminy – za zgodą Przewodniczącego Rady – omówił łącznie dwa
             projekty uchwał (z punktu bieżącego oraz z kolejnego 14). Konieczność podjęcia 
tych uchwał wynika z tego iż weszło w życie nowe prawo dotyczące sposobu segregowania 
odpadów, które niejako wymusza wyłączenie papieru, jako oddzielnej frakcji do niebieskiego 
worka. W związku z tym – pomimo, że w prawie są okresy przejściowe – skoro sami 
realizujemy wywóz to uznaliśmy, że już teraz obydwie uchwały ( tj. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów) powinny zostać podjęte. 
Zgodnie z projektami tych uchwał zbiórka odpadów wyglądać będzie w ten sposób: to co 
teraz zbieramy do żółtego worka (plastik, metal, papier), to teraz do żółtego będziemy 
zbierać  tylko plastik i metal, a papier do niebieskiego, natomiast nadal do zielonego 
zbierane będzie szkło. Żeby jednak nie generować dodatkowych kosztów wywozu 
proponujemy aby papier i szkło zbierać naprzemiennie co 2-gi miesiąc, poczynając od lutego
2018 roku, ponieważ mieszkańcy nie mają informacji o proponowanych zmianach.
3-go stycznia podpisujemy umowę z nowym wysypiskiem śmieci (do tej pory woziliśmy 
odpady na Sobuczynę) w Zawierciu i chcemy sobie omówić z nimi zasady odbioru odpadów 
(czy papier może być w workach, czy też tak jak dotychczas szkło, ma być wysypywany 
luzem). Dopiero jak będziemy mieć pełną wiedzę w tym zakresie mieszkańcy dostaną 
informację w temacie segregacji i terminów odbioru. Przewodniczący Rady zapytał czy są 
pytania do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Przyrów, bo ten projekt uchwały będzie teraz procedowany?
Do projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie 

Uchwała Nr XXII/171/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
13 radnych podjęta została jednomyślnie.

Ad . 14 . Wobec tego, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
               określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów był przez Wójta omawiany w poprzednim punkcie porządku obrad Przewodniczący 
Rady poprosił o zgłaszanie pytań i uwag w tym zakresie.
Pytań i uwag nie głoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie 

Uchwała Nr XXII/172/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
13 radnych podjęta została jednomyślnie.

Ad . 15 . Przewodniczący Rady przedstawił plan pracy Rady Gminy na rok 2018.
              Uwag nie zgłoszono – przyjęty został jednomyślnie.



 radna Wiśniewska przedstawiła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok wraz 
harmonogramem kontroli – przyjęty został jednomyślnie

Przedstawione następnie zostały plany pracy pozostałych, stałych,  komisji Rady Gminy, 
które również przyjęte zostały jednomyślnie.

ad . 16 . Komunikaty i wolne wnioski:

Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady:
1. Biuro organizacyjne Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące przekazania 

informacji dotyczącej funkcjonowania Młodzieżowych Rad w samorządzie gminnym –
Przewodniczący Rady wskazał, że odpowiemy na to pismo negatywnie, ze 
wskazaniem, że młodzież nie występowała z taką inicjatywą i żadne wnioski w tej 
sprawie nie wpłynęły,

2. Pismo Starostwa Powiatowego o uruchomieniu procedury przyjmowania wniosków do
Statuetek Starosty Częstochowskiego –poinformował, że zasady i kategorie 
przyznawania wyróżnienia pozostają bez zmian. Poprosił o przemyślenie i zgłoszenie
ewentualnych kandydatur.

Wójt Gminy zaproponował, żeby przemyśleć – jeżeli pan Przewodniczący wyrazi zgodę – 
zgłoszenie kandydatury Przewodniczącego Rady do  Statuetki w kategorii Samorządność.
Przewodniczący Rady wyraził zgodę, a radni poparli zasadność zgłoszenia przez Wójta tej 
kandydatury do przyznania Statuetki.
- radny Wiśniewski poinformował, że Klub Sportowy „Piast” wydał kalendarz i jeśli
  ktoś z obecnych chciałby wesprzeć działalność Klubu to może nabyć taki kalendarz.
Wójt Gminy poruszył 2 sprawy:

1) Wnioski na fotowoltaikę , solary i wymianę kotłów – nie z naszej winy sprawa się cały 
czas komplikuje i odwleka w czasie. Konkurs, który miał być 
w grudniu, nie został ogłoszony. Teraz przez Urząd Marszałkowski został ogłoszony 
konkurs, gdzie termin składania wniosków jest do końca marca
i na ten konkurs się przygotowujemy,

2) Przymierzamy się do uruchomienia wydawania kwartalnika o aktualnościach
w gminie. Został już powołany wstępnie zespół, który zajmie się jego redagowaniem 
(pracownicy GBP, GOK i pozostałych jednostek organizacyjnych). Pierwszy numer 
planujemy wydać na przełomie stycznia
i lutego.

Następnie Wójt złożył wszystkim obecnym podziękowania za pracę i współpracę 
w mijającym roku, a następnie złożył życzenia świąteczne i noworoczne.
Przewodniczący Rady również złożył podziękowania za współpracę oraz życzenia 
świąteczne i noworoczne. Poprosił także Wójta o przekazanie – w imieniu własnym 
i Radnych – życzeń dla pozostałych pracowników Urzędu Gminy.

ad . 17 . Wobec wyczerpania porządku  obrad Przewodniczący Rady podziękował zebranym 
za uczestnictwo w obradach i zamknął XXII sesję Rady Gminy.

Protokółowała:


