
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2018
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 28 marca 2018 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 – Ryszard Kolan – nieobecność usprawiedliwiona.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli:

Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak 

Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora - Migalska

Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska 

Radny Powiatu Częstochowskiego – Henryk Kasiura 

a  także  mieszkańcy  Gminy  Przyrów  według  załączonej  listy  obecności  oraz  redaktorzy
z telewizji  TVP Katowice. 

Ad.2.  Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu)

Przed przystąpieniem do przyjęcia porządku obrad Radna Bożena Miedzińska zawnioskowała
o to, by w punkcie 5 oddać głos mieszkańcom Gminy. 

Radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem porządku obrad.

Ad.3.  Do protokołu poprzedniej – XXII sesji Rady Gminy – uwag nie zgłoszono.  Za jego
przyjęciem Radni głosowali 12 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

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

 05 stycznia – została podpisana umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych
z  RIPOK Zawiercie;

 10 stycznia – w Urzędzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminy Żydowskiej
w Katowicach celem porozumienia się w kwestii  roszczeń tej  Gminy dotyczących
nieruchomości, na której znajduje się była zlewnia mleka w Przyrowie. W wyniku
tego  spotkania  zostało  podpisane  stosowne  porozumienie,  że  Gmina  Żydowska
te roszczenia wycofa, w zamian za to Gmina Przyrów zobowiązała się do ustawienia
dwóch  tablic  pamiątkowych  w  miejscu,  gdzie  była  Synagoga  i  w  miejscu,  gdzie
znajduje  się  teren  po  cmentarzu  żydowskim w  „Brzózkach”.  Oprócz  tego  Gmina
Przyrów zobowiązała się do pielęgnacji zieleni na tym cmentarzu;

 12 stycznia – udział  w posiedzeniu Zarządu Śląskiego Związku Gmin i  Powiatów
w Dąbrowie Górniczej;

 13 stycznia – na Hali Sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przyrowie
odbył  się turniej  piłkarski  zorganizowany przez Klub Sportowy „PIAST” Przyrów,
Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie i Katolickie Stowarzyszenie Sportowe;



 18 stycznia – nastąpiło otwarcie ofert na przebudowę dróg w miejscowości Zalesice.
W konsekwencji  przetargu  zostały  podpisane  umowy  na  wykonanie  ul.  Zielonej,
ul. Nadrzecznej, ul. Kolejowej;

 19  stycznia  –  wyjazd  do  elektrociepłowni  w  Złoczewie  w  celu  zapoznania  się
z technologią spalania biomasy i peletu; 

 24  stycznia  –  odbyło  się  w  Katowicach  spotkanie  z  Przewodniczącym  Sejmiku
Województwa  Śląskiego  Panem  Stanisławem  Gmitrukiem  i  Dyrektorem
Wojewódzkiego  Zarządu  Dróg,  na  którym  omówiono  kwestie  możliwości
prowadzenia inwestycji przez Wojewódzki Zarząd Dróg na terenie Gminy Przyrów.
Konsekwencją tej rozmowy są obecnie prace geodezyjne, które rozpoczęły się na całej
drodze 793, czyli  od miejscowości Julianka do miejscowości Święta Anna. Pracują
tam geodeci, przygotowują mapę do regulacji stanu prawnego na rzecz Województwa
Śląskiego. Termin zakończenia tych prac został ustalony na wrzesień i po wykonaniu
tej dokumentacji Wojewódzki Zarząd Dróg zleci projekt przebudowy zakrętu  koło
Urzędu (ul. Częstochowska – ul. Św. Anny). Na dzień dzisiejszy nie ma decyzji co do
położenia nowej  nakładki  na odcinku:   tory kolejowe – Przyrów z powodu braku
środków finansowych na ten cel w budżecie województwa; 

 24  stycznia  –  spotkanie  dla  osób  zainteresowanych  projektem  na  montaż  paneli
fotowoltaicznych, wymianę kotłów i solarów;

 25 stycznia – odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia e-Region;
 27  stycznia  –  wspólne  kolędowanie,  na  zaproszenie  opiekunów  świetlicy  w

Zalesicach,  z  dziećmi  i  mieszkańcami  Zalesic  oraz  zebranie  sprawozdawcze  OSP
Wiercicy; 

 10 lutego – udział w zebraniu sprawozdawczym w OSP Zarębice;
 17 lutego – uroczystość wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego. Zgłoszonym

do Statuetki był Przewodniczący Rady Gminy Przyrów Pan Rajmund Michalik, który
znalazł się w gronie trzech osób nominowanych, a Statuetkę otrzymał Wójt Gminy
Konopiska; 

 18 lutego – Walne Zgromadzenie Klubu Sportowego „PIAST” Przyrów
 21 lutego – konferencja  organizowana przez  Jurajski  Ośrodek Wsparcia  Ekonomii

Społecznej w Częstochowie w kontekście współpracy z organizacjami pozarządowymi
funkcjonującymi w  obszarze opieki społecznej;

 03 marca – zebranie sprawozdawcze OSP Zalesice;
 12 marca – Walne Zgromadzenie RLGD „Jurajska Ryba”;
 17 marca – odbyły się  Stoły Wigilijne w miejscowości  Poczesna,  Gminę Przyrów

reprezentowało KGW Sygontka; 
 27 marca  – podsumowanie  IX Powiatowego Konkursu na Palmę,  Pisankę,  Kartkę

Wielkanocną  oraz  Stroik  Wielkanocny.  Uroczystość  wręczenia  nagród  odbyła  się
w  OSP  Przyrów  z  udziałem  Wicestarosty  Częstochowskiego  i  Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.

Poza tym:
 od ubiegłego roku trwają prace na budowie kanalizacji  sanitarnej  do miejscowości

Staropole,  prace  idą  sprawnie  i  nie  ma  zagrożenia  niedotrzymania  terminu
zakończenia inwestycji;

 trwają  prace  na  budowie  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości  Sygontka,  został
wykonany  przewiert  przez  tory  kolejowe,  zrobiona  część  ul.  Kolejowej,  czyli
końcówka na Zalesicach i w tej chwili zaczną się prace w miejscowości Sygontka,
termin zakończenia tej inwestycji przewidziany jest na marzec 2019 roku; 

 dwa razy nie powiódł się przetarg na zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad
zbiornikiem  w  Przyrowie.  W  tej  chwili  ogłoszony  jest  trzeci  przetarg.  Pierwszy



przetarg nie powiódł się z powodu braku ofert, drugi nie powiódł się ze względu na to,
że  wszystkie  złożone  oferty  znacznie  przekraczały  kosztorysy  inwestorskie  na  to
zadanie. Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wyrażenie zgody
na zmniejszenie zakresu inwestycji,  ponieważ na tą inwestycję otrzymujemy kwotę
200 tys.  zł  ze  Stowarzyszenia  RLGD „Jurajska Ryba” w ramach złożonego przez
Gminę  wniosku.  Zakres  inwestycji  został  ograniczony  o  budowę  pomostu  nad
zbiornikiem i dwóch dużych altan;

 złożony został wniosek w ramach Programu „Senior+” na utworzenie Klubu Seniora,
na lokalizację w obiekcie w Rynku (były budynek GS „SCh”). Wniosek został złożony
na kwotę 103 tys. zł, jest to kwota przeznaczona na remont pomieszczeń i doposażenie
tego  Klubu  w  meble  i  urządzenia.  Konkurs  ma  zostać  rozstrzygnięty  do  końca
kwietnia;

 toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na elektrownię na
biomasę  rolniczą  i  leśną.  Zostało  wydane  postanowienie  o  zakresie  raportu
oddziaływania  na  środowisko  w  roku  2016.  Po  zasięgnięciu  opinii  Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Częstochowie, co do zakresu tego raportu  i na bazie  pism, które te dwie inwestycje
przekazały,  Wójt Gminy określił postanowieniem zakres raportu i zostały rozpoczęte
prace nad jego wykonaniem, zostały one zakończone tym, że odpowiedni egzemplarz
trafił do RDOŚ, SANEPIDU i do Urzędu Gminy i został on upubliczniony. Zarówno
instytucje: RDOŚ, jak i SANEPID napisały swoje uwagi do tego raportu, oprócz tego
wpłynęło jeszcze około 30 uwag również od mieszkańców Gminy. Wszystkie uwagi
zostały  przekazane  do  autorów  opracowania  raportu  celem  odniesienia  się
do konkretnych zarzutów, które tam padały. Od 01 stycznia br. weszła w życie nowa
ustawa Prawo wodne i powstała instytucja pod nazwą Wody Polskie i ta instytucja
jako trzecia tą ustawą uzyskała prawo wypowiadania się na temat  zakresu  raportu.
W związku z tym, że Sejm nie przewidział wprowadzenia przepisów przejściowych,
Wójt  uznał,  że Wody Polskie  jest  trzecią instytucja,  którą należy zapytać o zakres
raportu oddziaływania na środowisko. W związku z tym Wójt wydał postanowienie
uchylające  pierwsze  postanowienie  Wójta  Gminy  o  zakresie  raportu  i  skierował
zapytania  do  instytucji  Wody Polskie,  żeby wypowiedziała  się  ona  co  do  zakresu
raportu.  Na  wydane  przez  Wójta  Gminy  postanowienie  uchylające  wpłynęło
odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium Odwoławczego,  które  nie  zajęło  jeszcze
stanowiska  w tej sprawie. W międzyczasie nastąpiły jeszcze dwa inne fakty: Wody
Polskie przysłały swoją odpowiedź, że według nich inwestycja nie wymaga raportu
oddziaływania na środowisko, a również w międzyczasie Sejm wprowadził przepisy
przejściowe  i  w  tej  chwili  jest  taka  sytuacja,  że  należy  poczekać  na  decyzję
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, bo jeżeli  SKO uchyli  to postanowienie
uchylające,  to  znaczy,  że  to  pierwsze  postanowienie  będzie  postanowieniem
obowiązującym  i   postępowanie  będzie  prowadzone  według  starych  przepisów,
a  jeżeli  SKO  nie  uchyli  postanowienia  uchylającego,  to  Wójt  wyda  kolejne
postanowienie określające zakres raportu oddziaływania na środowisko;

 Gmina planuje przygotować do złożenia w Stowarzyszeniu Partnerstwo Północne Jury
wniosek  na  doposażenie  targowiska  w  Przyrowie,  czyli  wybudowanie  zadaszenia,
toalet i utwardzenie gruntu. Można na ten cel uzyskać kwotę 150 tys. zł.  

 rozpoczęło się  projektowanie głównej  ulicy przez Sygontkę,  tzn.  odcinek od drogi
powiatowej  przez  rzekę,  aż  do  zakresu,  gdzie  będzie  kanalizacja  i  ul.  Krótkiej.
Na koniec kwietnia lub na początku maja odbędzie jeszcze jeden konkurs w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i w tym konkursie zostanie złożony wniosek



na  modernizację  tych  dróg.  Będzie  to  już  ostatni  konkurs  na  drogi  jeżeli  chodzi
o PROW;

 na  ostatnim  Konwencie  Wójtów,  Burmistrzów,  Prezydentów  Wojewoda
poinformował,  że  będzie  kwota  dodatkowych  36  mln  zł  na  drogi  lokalne  dla
województwa śląskiego, konkurs odbędzie się w najbliższych dniach i Gmina chce
przystąpić do tego konkursu z kolejnymi dokumentacjami, które już są gotowe, tzn. z
ulicą Mokrą  w Zalesicach       i z drogą na trzecie Kopaniny;

 trwają  trudne  rozmowy z  PKS Częstochowa,  ponieważ  PKS  zwraca  się  do  gmin
o dopłaty do istniejących kursów grożąc tym, że kursy nierentowne będą zawieszane.
Kwota,  jaką  zażyczył  sobie  PKS,  żeby  utrzymać  ten  stan  kursów,  jaki  mamy,
to  33 400,00 zł miesięcznie, jest to kwota absolutnie nie do zaakceptowania przez
gminę. W związku z tym Wójt podjął rozmowy z prywatnymi przewoźnikami, którzy
są zainteresowani uruchomieniem kursów, jeżeli PKS je zawiesi;

 za niecały rok rozpoczną się obchody 650-lecia lokacji Przyrowa, w związku z tym
w  najbliższym  czasie  zostanie  powołany  Honorowy  Komitet  Organizacyjny
do organizacji obchodów tej uroczystości.

Ad.5.    Interpelacje i wnioski zgłosili:

-  Radna Bożena Miedzińska przedstawiła sprawozdanie z działań,  jakie  do tej  pory,  wraz
z mieszkańcami, poczyniła przeciwko budowie elektrowni na biomasę leśną i rolną, i tak:

 03 października 2017 r. – emisja programu na żywo „To jest temat” nawiązującego do
sprzeciwu mieszkańców odnośnie lokalizacji elektrowni na biomasę leśną i rolną. 

 15  listopada  2017  r.  –  udostępniony  został  raport  oddziaływania  planowanego
przedsięwzięcia na środowisko, do którego wniesione zostały 33 uwagi, pod którymi
podpisało  się  blisko  500  osób.  Do  raportu  uwagi  wniosła  Regionalna  Dyrekcja
Ochrony Środowiska,  których Radna Miedzińska nie  otrzymała,  w związku z tym
zwróciła  się  do  Wójta  Gminy z  wnioskiem o  udostępnienie  informacji  publicznej
dotyczącej  tych  uwag.  Radna  otrzymała  od  Wójta  Gminy  odpowiedź,  że  raport
znajduje się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym i w związku z tym nie jest
możliwe zajęcia  stanowiska i  odniesienie  się  do uwag zawartych w piśmie z  dnia
05 lutego przez Wójta Gminy Przyrów do momentu ostatecznej oceny raportu przez
instytucje do tego uprawnione. Radna poinformowała również, że zwróciła się w tej
sprawnie  do  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska  i  otrzymała  żądane
informacje;

 13 grudnia 2017 r. – Radna złożyła wniosek o udostępnienie informacji publicznej
o przedstawienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego
terenu  pod  budowę  elektrowni  na  biomasę  leśną  i  rolną.  Radna  stwierdziła,  że
otrzymała  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  dla  całych  Zalesic.
Stwierdziła  również,  że  z  tego  planu  zostały  powyciągane  kartki  i  że  z  22  stron
uchwały Radna otrzymała tylko 5 stron, czyli te zapisy, które nie były w ogóle istotne
dla elektrowni;

 19  stycznia  2018  r.  –  Zarząd  Spółki  Farma Wiatrowa  Przyrów oraz  Wójt  Gminy
Przyrów  zorganizowali  przeciwnikom  elektrowni  wycieczkę  do  Złoczewa  celem
zwiedzania  instalacji  ciepłowniczej  opalanej  biomasą  leśną  i  rolną.  Inwestorzy nie
wzięli jednak pod uwagę, że jest to ciepłownia, która funkcjonuje na całkiem innych
parametrach, niż ta planowana w Zalesicach. Radna odczytała, skierowane do Wójta
Gminy,  pismo  mieszkańców  –  przeciwników  elektrowni,  w  którym  mieszkańcy
wyjaśniają, dlaczego nie wezmą udziału w tym wyjeździe. Radna zwróciła się również
do Komisji  Rady Gminy z  prośbą  o  odczytanie  protokołu  z  tego wyjazdu.  Radni



wyjaśnili, że nie wzięli udziału w wyjeździe jako radni, członkowie Komisji, lecz jako
osoby prywatne, nie pobierając diety;

 23  stycznia  2018  r.  –  do  Prokuratury  Rejonowej  w  Myszkowie  zostało  złożone
zawiadomienie o możliwości popełnienia przez Wójta Gminy Przyrów przestępstwa
polegającego na poświadczeniu nieprawdy w dokumencie z dnia 16 września 2017 r.
stanowiącym załącznik Nr 9 do raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
na  środowisko,  stanowiącym  również  podstawę  jego  opracowania. Mieszkańcy
w piśmie do Prokuratury powoływali się głównie na to, że w tym załączniku istnieje
zapis,  że  dopuszcza  się  prowadzenie  działalności  przemysłowej,  polegającej
na produkcji energii elektrycznej opalanej biomasą leśną i rolną. Radna Miedzińska
stwierdziła,  że takiego zapisu nie ma w palnie zagospodarowania przestrzennego, jest
w  nim  zapis,  że  są  to  działki  produkcyjno  –  usługowe,  natomiast  nic  nie  ma
o przemyśle. Drugą sprawą, którą mieszkańcy poruszyli w piśmie do Prokuratury, ich
zdaniem niezgodą z zapisem, było to, że Wójt posługuje się studium uwarunkowań,
które było przygotowane nie pod elektrownię, a pod farmę wiatrową, a więc nie ma
zapisu  w studium o elektrowni. 
Prokuratura  odpowiedziała  na  pismo,  że  w  toku  przeprowadzonych  czynności
sprawdzających ustalono, że Uchwała Rady Gminy w Przyrowie Nr 165/XXVII/2006
z dnia 26 października 2006 r. dopuszcza na przedmiotowych działkach prowadzenie
działalności produkcyjnej. Mieszkańcy odwołali się od tego pisma. 

 25  stycznia  2018  r.  –  wysłane  zostało  pismo  do  Wojewody  Śląskiego
ze szczegółowym opisem tej sytuacji, do dnia dzisiejszego nie ma żadnej odpowiedzi;

 31 stycznia 2018 r. – Wójt Gminy Przyrów wydał postanowienie, w którym uchyla
z  urzędu  postanowienie   Wójta  Gminy  Przyrów  w  sprawie  nałożenia  obowiązku
sporządzenia  raportu  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko
uzasadniając  zmianą  prawa  wodnego.  Mieszkańcy  odwołali  się  od  tego  i  dostali
odpowiedź, że nie są stroną, Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło, że sąd
będzie decydował, kto jest tu stroną.

Następnie głos zabrali mieszkańcy:

- Pan Andrzej Różycki zadał następujące pytania: 
 czy i  kiedy Pan  Wójt  ma  zamiar  odpowiedzieć  na  petycję  przeciwników budowy

spalarni z września ubiegłego roku, ponieważ terminy zobowiązujące do odpowiedzi
nie zostały zachowane? Pan Różycki poinformował, że mieszkańcy zamierzają złożyć
zażalenie do SKO na ignorowanie petycji;

 czy  i  kiedy  Pan  Wójt  wystąpi  do  Starosty  lub  innego  organu  nadzorującego  o
pozwolenie na wycięcie krzewów i ok. 1500 m2  tarniny na działkach inwestycyjnych
należących do gminy, przeznaczonych pod budowę projektowanej spalarni biomasy?

 dlaczego  strefa  ochronna  dla  projektowanych  elektrowni  wiatrowych  wynosi  500
metrów,  a  dla  projektowanej  spalarni  biomasy  o  mocy  30  MW w  miejscowości
Zalesice nie określono żadnej strefy ochronnej? 

 czy  Pan  Wójt  podejmując  decyzję  o  lokalizacji  projektowanej  spalarni  biomasy
p.n.:  „Ekologiczna  instalacja  prądotwórcza  Zielony  Przyrów  w  miejscowości
Zalesice” rozważył skutki zdrowotne i demograficzne tak szkodliwej inwestycji oraz
spadek  wartości  nieruchomości  w  miejscowościach:  Zalesice,  Wiercica,  Staropole,
Sygontka  i Sieraków, będących w zasięgu oddziaływania spalin z emitora spalarni?

 prosimy o  wskazanie,  gdzie  w  treści  obowiązującej  zmiany  studium i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Przyrów,  stanowiącym  załącznik



do  Uchwały  Nr  138/XXI/2013  z  dnia  27  września  2013  r.,   istnieje  zapis
o dopuszczalności lokalizacji spalarni biomasy?

 pytanie w imieniu mieszkańców, którzy mieszkają przy drodze, którą będzie odbywał
się  transport  biomasy do spalarni:  czy odmienne podwyższone  parametry budowy
drogi  gminnej  na  ul  Kolejowej  za  torami  w  miejscowości  Zalesice,  aktualnie
przebudowywanej,  mają  związek  z  planowanym  zwiększonym  ruchem  pojazdów
ciężarowych, czy różnica w zwiększonych kosztach budowy tej ulicy zostanie pokryta
z budżetu Gminy Przyrów, dotacji przedmiotowej, czy inwestora, tj. Firmy Conerga? 

Pan  Różycki  odniósł  się  jeszcze  do  sytuacji  zablokowania  inwestycji  stacji  demontażu
pojazdów w Przyrowie, której powodem miała być kotłownia służąca do ogrzewania dwóch
budynków o mocy 49 kW. Pan Różycki poinformował, że osoby, które złożyły sprzeciw do
SKO i WSA w Gliwicach są urzędnikami Gminy Przyrów i nie graniczą bezpośrednio z tą
inwestycją, jednak skutecznie ją blokują, a proces decyzyjny został przesunięty do sąsiedniej
gminy. 
-  Wójt  Gminy  odniósł  się  w  pierwszej  kolejności  do  kwestii  blokowania  inwestycji
demontażu pojazdów informując, że postępowanie w tej sprawie trwa nadal. 
Wójt  Gminy odnosząc  się  do  zadanych  pytań  poinformował,  że  istnieje  pewna  trudność
z odpowiedzią na nie,  spowodowana tym, że mieszkańcy wiele  wątków tej  sprawy mylą.
Wójt wyjaśnił, że o przeznaczeniu terenu decyduje plan zagospodarowania przestrzennego,
który  dla  miejscowości  Zalesice  był  uchwalony  w  2006  roku  i  ten  plan  na  działkach,
na  których  planowana  jest  inwestycja,  dopuszcza  tego  typu  inwestycję,  czyli   produkcję
energii.
Wójt  Gminy  wyjaśnił  również  Pani  Radnej  Miedzińskiej,  że  w  odpowiedzi  na  wniosek
o  udostępnienie  planu  zagospodarowania  przestrzennego  otrzymała  wszystko,  co  jest
potrzebne, jeżeli chodzi o wypis z planu, poza tym cały tekst planu jest zamieszczony na
stronie  internetowej  Urzędu  Gminy.  Jeżeli  ktoś  występuje  do  Urzędu  o  wypis  z  planu
wydawana jest ta treść, która dla danej lokalizacji planowej działki jest niezbędna.
Ten  plan  zagospodarowania  mówi  również  o  tym,  że  dopuszcza  się  inwestycje  mogące
znacząco  oddziaływać  na  środowisko.  Wójt  wyjaśnił,  że  w  związku  z  tym  niczego  nie
poświadcza,  tylko  interpretuje  zapisy  Uchwały,  która  została  podjęta  przez  Radę  Gminy
Przyrów w 2006 roku, a w której zapisane jest  jasno, że ten teren przeznaczony jest  pod
produkcję.  Miejscowy plan  zagospodarowania  przestrzennego ma  być  zbieżny z  zapisami
w studium uwarunkowań  i  ten  plan  uchwalany  w 2006  roku  był  zbieżny z  zapisami  w
studium, które wtedy obowiązywały,  natomiast  teraz zostały zapisane pewne zmiany przy
okazji zmiany studium dla terenu całej gminy, żeby otworzyć furtkę do przyszłych zmian.
Wprowadzony  został  do  studium  taki  zapis,  który  mówiłby  o  tym,  że  na  terenach
o  przeznaczeniu  przemysłowym  produkcyjnym  można  wprowadzać  również  inwestycje
związane z OZE. Zupełnie inna sytuacja jest z wiatrakami, ponieważ na lokalizację wiatraka
musi być konkretny zapis w planie. W przypadku fotowoltaiki, energii wodnych, biomasy,
biogazowni  takich  zapisów nie  ma.  Wójt  Gminy poinformował,  że  w związku z tym nie
złamał  prawa.  Wyjaśnił  również,  że  ani  Regionalna  Dyrekcja  Ochrony  Środowiska,  ani
SANEPID, czy Wody Polskie, które też analizują plan zagospodarowania przestrzennego, nie
powiedziały,  że  jest  to  niezgodne  z  planem.  Wody  Polskie  stwierdziły,  że  według  nich
planowana  inwestycja  nie  wymaga  raportu  oddziaływania  na  środowisko.  Wójt  Gminy
wyjaśnił,  że  biorąc  pod  uwagę  zdrowie  mieszkańców  zażądał  sporządzenia  tego  raportu.
Należy pamiętać, że raport jeszcze nie jest skończony i do wielu rzeczy, o które pytał Pan
Różycki,  nie można się jeszcze odnieść.  Będzie to możliwe dopiero,  jak raport  będzie po
poprawkach,  po  uwagach  wniesionych  przez  mieszkańców,  po  uwagach  instytucji.
Tak  naprawdę  decyzje  o  zgodności  lokalizacji  inwestycji  z  planem  zapadną  podczas



postępowania pozwolenia na budowę,  a do tego postępowania jest jeszcze bardzo daleka
droga, ponieważ jest jeszcze całe projektowanie techniczne. 
Wójt  Gminy  odpowiadając  na  pytanie  dotyczące  wycinki  krzewów  wyjaśnił,  że  nie  ma
przepisu, który nakazywałby przeprowadzenie postępowania na wycinkę krzaków, poza tym
ten  teren  jest  wydzierżawiony,  prowadzona  jest  jeszcze  na  nim  produkcja  rolnicza.
Obowiązek  ten  należy do dzierżawcy.  Plan  zagospodarowania  przestrzennego  decyduje  o
tym, co można na działce zrobić, ale jest jeszcze aktualny sposób użytkowania, a aktualny
sposób użytkowania tych działek jest rolniczy, ponieważ są tam zasiewy, a to, że można tam
prowadzić produkcję, usługi, handel, to zależy właśnie od planu. W momencie kiedy powstaje
np.  zakład  następuje  zmiana  sposobu  użytkowania,  robi  się  zmianę  w  ewidencji,  którą
prowadzi  Starosta,  zmienia  się  użytek  z  rolnego  na  przemysłowy lub  budowlany,  w ślad
za  tym  idą  zmiany  podatkowe  i  teren  zaczyna  się  traktować  jako  teren  inaczej
wykorzystywany  niż   aktualnie.  Teren,  o  którym  mowa,  obecnie  jest  z  przeznaczeniem
produkcyjnym przemysłowym, a aktualnie  wykorzystywany jest do produkcji rolnej. 
Jeżeli  chodzi  o  kwestię  strefy  oddziaływania,  Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  w  raporcie  jest
założona strefa oddziaływania zarówno jeśli chodzi o hałas, jak i o pył. Natomiast co do tego,
kto  jest  stroną  postępowania  niech  się  wypowie  Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze
i Gmina będzie się do tego stosować.
Wójt  Gminy poinformował,  że  w Zalesicach  został  założony czujnik,  który będzie  badał
jakość  powietrza.  Natomiast  pomysł  z  ciepłem  systemowym  nie  jest  żadnym  pomysłem
abstrakcyjnym,  każdy  kto  myśli  ekonomicznie  chciałby  zrobić  coś  z  nadwyżką  ciepła,
chociażby  po  to,  żeby  uzyskać  część  kosztów,  dlatego  ciepło  systemowe  jest  tu  bardzo
dobrym pomysłem i bardzo prawdopodobne. To ciepło, które nastąpi z ochładzania pary może
być wykorzystywane, np. do dosuszania zrębki, która zostanie dowieziona, ponieważ ma być
spalana  sucha  po  to,  żeby  była  niska  emisja.  O  tym,  jak  wygląda  technologia  spalania
biomasy można było się przekonać biorąc udział w wyjeździe do Złoczewa. Proces spalania
w tej elektrowni jest dokładnie taki sam, a fotowoltaika służy głównie do osuszania zrębków.
Wójt  Gminy  poprosił,  aby  nie  podejrzewać  go  o  to,  że  chce  mieszkańców  otruć.
Poinformował  też,  że  nie  dziwi  się  obawom  mieszkańców  ul.  Mokrej,  ponieważ  mają
najbliżej do planowanej inwestycji,  natomiast zupełnie inaczej wygląda sytuacja Sygontki,
która jest oddalona o 1,5 km, Sierakowa, Staropola, czy Wiercicy i ocenia tą całą akcję, jako
typową akcję wyborczą. Nie powinno się postępować tak, by w ramach własnych ambicji
politycznych narażać gminę na poważne ryzyko odejścia dobrego inwestora. 
- Pan Waldemar Dors zapytał Wójta Gminy, czy wystąpił o sporządzenie drugiego raportu?
- Wójt Gminy wyjaśnił, że w tej chwili wydane jest postanowienie o uchyleniu pierwszego
postanowienia, w którym był zakres raportu i jest złożone odwołanie, w związku z tym należy
poczekać  na  rozstrzygnięcie.  Jeżeli  rozstrzygnięcie  będzie  takie,  że  drugie  postanowienie
Wójta  Gminy  zostanie  przez  SKO  uchylone,  to  będzie  obowiązywało  pierwsze
postanowienie, a w nim był określony zakres raportu i ten raport będzie należało uzupełnić o
uwagi, które wnieśli RDOŚ, SANEPID i mieszkańcy. Po uzupełnieniu raport trafi ponownie
pod ocenę do tych instytucji i wtedy wypowiedzą się one, czy ich zdaniem wyczerpuje on
zakres informacji, czy nie. 
-  Pan Waldemar  Dors  –  Pan Wójt  uchylił  postanowienie  z  dniem 31 stycznia  nie  znając
jeszcze rozporządzenia do ustawy prawo wodne, w jakim celu zostało uchylone, skoro Sejm
przyjął nowelizację tej ustawy? 
- Wójt Gminy odpowiedział, że jak wydawał postanowienie, to w Sejmie nie było jeszcze
żadnej poprawki do ustawy. Należało tak zrobić, żeby było zgodnie z prawem.  
-  Pan Waldemar  Dors  odniósł  się  do  planowanej  inwestycji  wyjaśniając,  że  ma  być  tam
spalanych, jak widnieje w raporcie, 76 tys. ton odpadów rocznie, z tego przy efektywności
około 30% , to 208 ton dziennie będzie palić elektrownia, nie elektrociepłownia, bo takiej nie



ma i nigdy nie będzie,  ponieważ przy takiej  gęstości zaludnienia,  jaka jest  tutaj  żadnemu
inwestorowi to się nie opłaca. Pan Dors oświadczył, że gdyby elektrociepłownia powstała w
Przyrowie byłby w stanie  w to uwierzyć,  ponieważ znajdują się  tu  budynki  użyteczności
publicznej i jest większe zaludnienie. 
Kolejną  kwestią  poruszoną  przez  Pana  Dorsa  jest  sprawa  inwestora,  firmy,  która  nigdy
wcześniej  nie  robiła  tego  typu  inwestycji,  która  specjalizuje  się  w  farmach  wiatrowych
i fotowoltaice. Zdaniem Pana Dorsa taka firma nie jest konkretnym inwestorem. 
-  Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  ciągle  używane  jest  sformułowanie  „Wójt  buduje”,
tymczasem  Wójt  nie  buduje,   jeżeli  zwróci  się  jakikolwiek  inwestor  Wójt  musi  wydać
decyzję.
-  Pan Waldemar  Dors  zapytał,  czy Wójt  wie,  że  firma Conerga  dopisała  sobie  w swojej
działalności hodowlę i sprzedaż trzody chlewnej?
- Radny Wiesław Stanuchiewicz zapytał, jaki to ma związek i czy zdaniem Pana Dorsa firma
będzie spalała odpady?
-  Pan Waldemar  Dors  odpowiedział,  że  zgodnie  z  rozporządzeniem ministerstwa biomasą
są  substancje biodegradowalne, do których należą też odpady poubojowe.
-  Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  w  raporcie  jest  napisane,  czym  będzie  opalana  elektrownia,
od  tego  są  zapisy  w  decyzji,  żeby  chronić  pewne  rzeczy.  Ciągle  mieszkańcy  wychodzą
z założenia, że będą palone skóry, tłuszcz, odpady, że po to Gmina sama zbiera odpady. 
- Pan Waldemar Dors przedstawił informację z raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska  w  Katowicach   z  dnia  03.08.2017  r.,  opublikowanego  na  łamach  „Gazety
Częstochowskiej” o aktualnym stanie czystości powietrza w Zalesicach 
- Wójt Gminy wyjaśnił, że nie są to dane z Zalesic, tylko ze Złotego Potoka 
-  Pan  Waldemar  Dors  odczytał  pismo  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska
w Katowicach, w którym zawarte  zostały uwagi  do raportu oddziaływania na środowisko
planowanej inwestycji. Pan Dors zwrócił uwagę, że firma sporządzająca raport podaje w nim
rozbieżne informacje, co świadczy o jakości tego raportu;
- Wójt Gminy wyjaśnił, że firma sporządzająca raport zobowiązana była do przedstawienia
w nim dwóch wariantów;
- Pan Waldemar Dors zwrócił  uwagę na kwestię ochrony wód, informując,  że w raporcie
podano,  że  do  chłodzenia  instalacji  zużywane  będzie  18  m3 wody na  godzinę.  Pan Dors
zwrócił  też uwagę na kwestię transportu, gdyż jego zdaniem nie jest możliwe, jak podaje
raport,  że  będzie  3200  dostaw  w  ciągu  roku  i  będzie  przyjeżdżać  6-10  tirów  dziennie.
Zdaniem  Pana  Dorsa  tirów  będzie  przyjeżdżać  około  30  dziennie,  ponieważ  przy  takiej
substancji, jaka będzie dowożona w postaci zrębków i trocin, jest to fizycznie niemożliwe.
Będzie to duża uciążliwość dla mieszkańców. W raporcie podano, że będzie znikoma ilość
spalin, co zdaniem Pana Dorsa nie jest prawdą, ponieważ przy takiej wielokrotności będzie to
znacząca  ilość.  Na  koniec  Pan  Dors  wyjaśnił,  że  mieszkańcom  chodzi  o  lokalizację  tej
inwestycji.
- Pani Aleksandra Seremak powiedziała, że Pan Radny Stanuchiewicz nie chce tej inwestycji
w Przyrowie, a jej wnuki mają przyjeżdżać  wdychać to powietrze  i słuchać  hałasu tirów.  
- Radna Bożena Miedzińska na zakończenie odwołała się do przepisów Rozporządzenia Rady
Ministrów  z  dnia  09  listopada  2010  roku  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco
oddziaływać na środowisko. 
-  Radna  Alicja  Bożek  stwierdziła,  że  w  takim  razie  również  powinna  walczyć  o
zainstalowanie czujnika zanieczyszczenia powietrza na Juliance i zlikwidowanie tartaku. 
-  Wójt  Gminy poinformował,  że bardzo poważnie  traktuje  uwagi  wniesione  przez  RDOŚ
i SANEPID oraz mieszkańców Gminy. Raport zostanie poprawiony, będzie do niego wgląd.
Ocenią  go  RDOŚ  i  SANEPID,  nie  wiadomo,  czy  zostanie  wysłany  do  Wód  Polskich,



ponieważ  instytucja  ta  wyraziła  opinię,  że  przedsięwzięcie  to  nie  wymaga  raportu
oddziaływania na środowisko. 

Głos zabrał Radny Powiatu Częstochowskiego Pan Henryk Kasiura informując, że aktualnie
trwają prace nad planem finansowym inwestycji  drogowych na 2018 r. Na terenie Gminy
Przyrów planowana jest: 

 modernizacja drogi powiatowej od drogi woj. Nr 786 w Woli Mokrzeskiej w kierunku
Dąbku;

 przebudowa drogi  Nr 1098 odcinek Julianka – Sieraków – wniosek w tej  sprawie
został  wysłany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji,  środki na to
zadanie nie są więc uzależnione od Zarządu Powiatu. 

Radny Powiatu przedstawił też inne zadania własne Powiatu: regulacja stanów prawnych oraz
sprawy związane z funduszem pracy. 

Radni Gminy zwrócili się do Radnego Powiatu z następującymi pytaniami i wnioskami:

-  Radny  Mirosław  Hamerla  zapytał,  czy  Gmina  dostanie  środki  na  scalanie  gruntów
w miejscowości Zarębice i Stanisławów?
- Radna Bożena Miedzińska zwróciła się ponownie o naprawienie wyrwy w poboczu drogi
powiatowej w Sierakowie przed leśniczówką i zapytała, czy planowana modernizacja dogi
przez Sieraków obejmie cały odcinek do następnej miejscowości, czy tylko  odcinek przez
las?
-  Radna  Ewa  Żmuda  przypomniała  o  niedrożnej  studzience  chłonnej  na  ul.  Zarębskiej
naprzeciwko bloków powodującą kałuże na jezdni;
- Radny Władysław Nowak poprosił o usunięcie krzaków przy drodze powiatowej od torów
w kierunku Sierakowa, ponieważ nie wszystkie zostały wycięte;
-  Radny  Wiesław  Stanuchiewicz  zwrócił  się  z  prośbą  o  wyprofilowanie  ul.  Cmentarnej,
niedrożne są studzienki i tworzą się kałuże, przypomniał się również w kwestii przejścia dla
pieszych  na skrzyżowaniu ul. Zarębskiej z ul. Lelowską; 
- Radny Powiatu Henryk Kasiura w kwestii środków na scalanie gruntów w miejscowościach
Zarębice i Stanisławów wyjaśnił, że aby przygotować założenia do scalenia trwa to jakiś czas,
Gmina Przyrów jest piąta w rankingu założeń do scalania. Ze względu na ograniczone środki
trudno określić w jakim czasie to nastąpi. 
Radny Powiatu poinformował również, że jeżeli chodzi o drogę w Sierakowie, to realizacja
tego  zadania  będzie  możliwa jeżeli  Powiat  otrzyma  środki  na  jego  realizację  z  MSWiA.
Środków na to zadanie jeszcze nie ma, dopiero zostały wysłane wnioski. 
Jeżeli chodzi o ul. Cmentarną i ul. Zarębską Radny Powiatu wyjaśnił, że rzeczywiście jest tam
problem z drożnością studzienek chłonnych i należy to sprawdzić.

Ad.6.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr  XXII/166/2017  Rady  Gminy  Przyrów  z  dnia  29  grudnia  2017  roku  w  sprawie
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2018.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.                                             

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

Uchwała  Nr  XXIII/173/2018  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  13
radnych – została podjęta jednomyślnie.



Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr  XXII/167/2017  Rady  Gminy  Przyrów  z  dnia  28  grudnia  2017  roku  w  sprawie
zatwierdzenia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  lata  2018-2019  dla
gminy Przyrów.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.

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

Uchwała  Nr  XXIII/174/2018  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  14
radnych – została podjęta jednomyślnie.

Ad.8.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
nr XXI/154/2017 Rady Gminy Przyrów z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia
Rocznego  Programu  współpracy  Gminy  Przyrów  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz
podmiotami pożytku publicznego na 2018 rok.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XXIII/175/2018  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  14
radnych – została podjęta jednomyślnie.

Ad.9.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie szczegółowych
warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również tryb ich pobierania.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XXIII/176/2018  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  14
radnych – została podjęta jednomyślnie.

Ad.10.  Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Przyrowie za 2017 rok (w załączeniu).
Radni nie zgłosili uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie.

Ad.11.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia     
Programu Rewitalizacji dla Gminy Przyrów do roku 2023.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XXIII/177/2018  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  14
radnych – została podjęta 12 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.



Ad.12.  Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany
wieloletniej prognozy finansowej.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XXIII/178/2018  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  14
radnych – została podjęta 12 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

Ad.13.  Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w
budżecie.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XXIII/179/2018  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  14
radnych – została podjęta 12 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

Ad.14. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych
placówek  wychowania  przedszkolnego,  dla  których  gmina  Przyrów  jest  organem
rejestrującym,  oraz  trybu  przeprowadzania  kontroli  prawidłowości  ich  pobrania
i  wykorzystania.

Wójt Gminy wyjaśnił, że w § 3 należy wykreślić w zdaniu: „do dnia 10-go każdego miesiąca,
z tym że za grudzień do 5 grudnia” część:  „z tym, że za grudzień do 5 grudnia”, wszystkie
informacje o ilości uczniów będą składane przez niepubliczne jednostki oświaty do 10-go
każdego miesiąca.  

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XXIII/180/2018  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  14
radnych – została podjęta jednomyślnie. 

Ad.15. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie  miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla terenu położonego przy drodze
wojewódzkiej nr 793 w miejscowości Wiercica.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XXIII/181/2018  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  14
radnych – została podjęta 12 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.



Ad.16.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału           
Gminy Przyrów na jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Przyrów.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XXIII/182/2018  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  14
radnych – została podjęta jednomyślnie.

Ad.17.  Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  podziału
Gminy Przyrów na obwody głosowania.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XXIII/183/2018  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  14
radnych – została podjęta jednomyślnie.

Ad.18.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił  projekt  uchwały w sprawie  określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym
przez Gminę Przyrów.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XXIII/184/2018  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  14
radnych – została podjęta jednomyślnie.

Ad.19. Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Przyrów na 2018 rok”.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XXIII/185/2018  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  14
radnych – została podjęta jednomyślnie.

Radny Wiesław Stanuchiewicz złożył wniosek o podanie na stronie internetowej informacji
o  możliwości  składania  wniosków  o  przyznanie  dofinansowania  zabiegu  kastracji  bądź
sterylizacji zwierząt domowych.



Ad.20. Komunikaty i wolne wnioski:

 Radna Bożena Miedzińska  – zwróciła  się  z  prośbą o naprawienie drogi  od mostu
w  kierunku  pól,  ponieważ  powstałe  w  niej  wyrwy  uniemożliwiają  przejazd
samochodem;

 Radna Ślęzak – Zawadzka – poinformowała, że przy okazji modernizacji chodników
w  Woli  Mokrzeskiej  przystanek  autobusowy  został  również  wyłożony  kostką,
co spowodowało obniżenie ławek. Radna poprosiła o poprawienie tych ławek oraz
o naprawienie dziurawego dachu wiaty przystankowej;

 Radna  Barbara  Wierciochowicz  –  zapytała,  czy ruszyła  sprawa  zakrętu  na  drodze
wojewódzkiej;

 Wójt  Gminy  –  wyjaśnił,  że  trwa  regulacja  stanu  prawnego  i  Zarząd  Dróg
Wojewódzkich zobowiązał się do przygotowania projektu budowlanego, ale dopiero
po  złożeniu  do  Wojewody  dokumentów  o  stwierdzenie  stanu  własności  na  tych
działkach;

 Radny Wiesław Stanuchiewicz – poinformował, że został niespełna rok do obchodów
650-lecia  rocznicy  lokacji  Przyrowa  i  należy  podjąć  jakieś  działania,  żeby
zagwarantować pewne środki  finansowe w budżecie.  Kwestia  sztandaru  jest  jedną
z tych spraw, która mogłaby być wpisana w ciąg obchodów tej uroczystości. Radny
poinformował,  że  Rada  liczy  na  wsparcie  Urzędu  Gminy,  żeby  doprowadzić  te
działania  do  końca,  czyli  opracowanie  projektu  graficznego,  ponieważ  projekt
historyczno – heraldyczny został już opracowany.
Radny Stanuchiewicz poinformował również, że w związku z tym, że Przyrów ma
tradycje historyczne należy je pokazać, w związku z tym potrzebna jest izba pamięci,
w której  można by zebrać wszystkie pamiątki;

 Radny Wiesław Stanuchiewicz poinformował również,  że trzeba rozwiązać sprawę
przejścia przez ul. Szkolną naprzeciwko Delikatesów Centrum. Należy podjąć jakieś
działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym, ponieważ ostatnio doszłoby
w tym miejscu do śmiertelnego wypadku. 

 Radny  Wiesław  Stanuchiewicz,  w  imieniu  Pani  Dyrektor  Zespołu  Szkolno  –
Przedszkolenego w Przyrowie, zaprosił na Rodzinne Spotkanie Wielkanocne w dniu
06 kwietnia 2018 r.  

Przewodniczący Rady przedstawił  pisma,  które  w ostatnim okresie  wpłynęły do biura
Rady Gminy:

 Pismo z dnia 10.01.2018 r. mieszkańców gminy – przeciwników lokalizacji elektrowni
na  biomasę  leśną  i  rolną  –  w  sprawie  wyjazdu  do  Złoczewa  –  pismo  odczytała
wcześniej Radna Bożena Miedzińska;

 Pismo  Śląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  z  dnia  26.01.2018  r.,  Nr
KOXIV.414.7.1.2018  w sprawie terminu składania oświadczeń majątkowych;

 Pismo  Urzędu  Gminy  Przyrów  z  dnia  30  stycznia  2018  r.,  Nr  Fn.3251.1.2018
w  sprawie  sprawozdania  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na
poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  prowadzonych  przez
jednostkę samorządu terytorialnego;

 Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28.02.2018 r., Nr SOIa.600.1.2018
przekazujące Zarządzenie Nr 47/2018 Wojewody Śląskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w
sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin województwa śląskiego na
kadencję 2018 – 2023;



 Zawiadomienie  Śląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  z  dnia  06.02.2018  r.,
Nr  NPII.4131.1.70.2018  o  wszczęciu  postepowania  nadzorczego  w  sprawie
stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXII/171/2017 Rady Gminy Przyrów z dnia 28
grudnia  2017  roku  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  utrzymania  czystości  i
porządku na terenie Gminy Przyrów;

 Rozstrzygnięcie  nadzorcze  Wojewody  Śląskiego  z  dnia  08.02.2018  r.,
Nr  NPII.4131.1.70.2018  w  sprawie  stwierdzenia  nieważności  uchwały  Nr
XXII/171/2017 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyrów;

 Pismo Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie z dnia 06.02.2018 r. dotyczące
podziękowań za współpracę w 2017 roku;

 Skarga  z  dnia  22.03.2018  r.  na  działanie  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Przyrowie. 
Po  odczytaniu  skargi  przez  Przewodniczącego  Rady  Gminy  wyjaśnień  udzieliła
Kierownik GOPS Pani Iwona Kremblewska. Radni ustalili, że z uwagi na prowadzone
przez Wójta Gminy Przyrów postępowanie wyjaśniające  skarga zostanie przekazana
Komisji  Zdrowia,  Spraw Społecznych i  Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy
Przyrów.  Rada  Gminy  ustosunkuje  się  do  złożonej  skargi  po  zakończeniu
postępowania. 

 Wójt  Gminy  ogłosił  na  koniec  dwa  komunikaty:  pierwszy  dotyczył  możliwości
składania,  do  końca  tygodnia,  wniosków  na  zbiórkę  eternitu;  drugi  komunikat
dotyczył  ogłoszonego  konkursu  na  Dyrektora  Zespołu  Szkolno  –  Przedszkolnego
w Przyrowie,  w związku z tym Wójt poprosił  o wskazanie dwóch kandydatów do
komisji konkursowej;

 Radny  Wiesław  Stanuchiewicz  poinformował,  że  sprawa  była  dyskutowana  na
Komisji  Oświaty  i  zaproponowano  kandydaturę  Wiceprzewodniczącej  Komisji
Oświaty – Pani Barbary Wierciochowicz;

 Wójt  Gminy  zaproponował  również,  by  skład  komisji  konkursowej  uzupełnił
Przewodniczący Rady Gminy;

Rada Gminy zaakceptowała podane kandydatury do komisji konkursowej. 

 Przewodniczący Rady Gminy podziękował Radnemu Wiesławowi Stanuchiewiczowi
za zaangażowanie w prace związane z tworzeniem nowego sztandaru. 

Ad.21. Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  podziękował  zebranym  za
uczestnictwo w obradach i zamknął XXIII sesję Rady Gminy.

Protokółowała:

Dorota Wojciechowska


