
                                                  PROTOKÓŁ Nr XXV/2018
                                               sesji Rady Gminy w Przyrowie 
                                          odbytej w dniu 28 czerwca 2018 roku

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

Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 13 radnych, co stanowi 87% składu
Rady. 

Radni nieobecni – Ryszard Kolan – nieobecność usprawiedliwiona
                           – Ewa Żmuda – nieobecność usprawiedliwiona.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli: 

Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak 

Skarbnik Gminy  – mgr inż.  Ewelina Sikora – Migalska 

Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska 

a także zaproszeni goście Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyrowie – mgr Halina 
Trojak, Wicestarosta – Henryk Kasiura , Adwokat – Marcin Surowiec oraz pracownicy merytoryczni
i mieszkańcy zgodnie z załączoną listą obecności. 

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

Wójt Gminy zgłosił propozycję wprowadzenia do porządku obrad dwóch dodatkowych punktów:

-  jako pkt. 21 projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży
   Pożarnej 
-  jako pkt. 22 projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przyrów

Radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem proponowanych zmian do porządku obrad. 

Radny Gminy Władysław Nowak zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie opłaty adiacenckiej i uzasadnił to tym, że dotknie ona miejscowość Staropole gdzie jest 
prowadzona inwestycja która jest nie skończona. Zaowocuje to tym,  że mieszkańcy wsi Staropole 
będą zmuszeni dopłacić do inwestycji którą jest kanalizacja dość dużą kwotę pieniężną. 

Radna Bożena Miedzińska poparła wniosek, uzasadniając to tym,  iż ucierpią nie tylko mieszkańcy
Staropola ale także mieszkańcy innych miejscowości i nie dotyczy to tylko kanalizacji ale też dróg 
i chodników.  

Wójt Gminy poinformował, iż sprawa była kilkakrotnie dyskutowana na posiedzeniach komisji,  i ma
nadzieję że radni zrozumieli dobrze argumenty i podstawy do tego żeby taki projekt uchwały na 
dzisiejszą sesję przygotować. Wyjaśnił, że jego zamiarem nie było nakładanie dodatkowych opłat 
za to, że gmina realizuje jakiekolwiek inwestycje tylko jego zamiarem było to, aby utrzymać 
pewnego rodzaju solidarność w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnej które budujemy na 
terenie naszej gminy od lat 90 – tych. Tak naprawdę tego typu rzeczami po zmianach ustrojowych 
Gmina się zajmuje. To był jedyny powód i mam nadzieję że nie będzie potrzeby wracania do tego 
typu projektu uchwały po raz kolejny , będzie to oczywiście zależało od zdarzeń które nastąpią 
w niedalekiej przyszłości. 



Przewodniczący Rady przywitał przybyłego na obrady wicestarostę Pana Henryka Kasiurę.
Poinformował, że głos zostanie Panu Staroście udzielony w punkcie  5 porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnego Władysława Nowaka pod głosowanie. 

Za jego przyjęciem Radni głosowali jednomyślnie. 

Wobec przyjęcia wniosku Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad uwzględniający 
przyjęte zmiany. 

Radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem przedstawionego porządku obrad. 

Ad.  3 .  Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do Protokołów poprzednich – XXIII
              i XXIV – sesji Rady Gminy.

Do protokołu XXIII sesji  Rady Gminy uwag nie zgłoszono.  Za jego przyjęciem Radni
głosowali 11 głosami „ za”, przy 2 głosach „ wstrzymujących się”. 
            
 Do protokołu XXIV sesji Rady Gminy uwag nie zgłoszono.  Za jego przyjęciem Radni głosowali 
12 głosami „ za”, przy 1 głosie „ wstrzymującym się”. 

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

 1 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej, której jesteśmy 
członkiem jako Gmina;

 5 kwietnia odbyło się zebranie naszej Gminnej Spółki Wodnej;
 6 kwietnia obyło się spotkanie wielkanocne organizowane w Zespole Szkół Szkolno – 

Przedszkolnych w Przyrowie;
 6 kwietnia odbyło się jedno z cyklu zebrań w Staropolu w sprawie kanalizacji;
 7-8 kwietnia odbył się dwudniowy Turniej Tenisa Stołowego na Hali Sportowej w Przyrowie;
 13 kwietnia w nas w Przyrowie odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin 

i Powiatów;
 14 kwietnia w Gminie Olsztyn odbył się Międzygminny Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich;
 16-18 kwietnia odbyła się narada Wójtów, Komendantów OSP ze Służbami Starosty, 

 Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień i Sanepidu;
 21 kwietna uczestniczył w Gali Finału Wójt Roku 2017;
 23 kwietnia odbył się konkurs na Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przyrowie,

w wyniku którego Komisja Konkursowa przedstawiła do zaopiniowania i do powołania na 
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół  Panią Halinę Trojak; 

W tym miejscu Wójt Gminy wręczył Pani Halinie Trojak Dyrektor Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego list gratulacyjny wraz z Aktem Powołania. Do gratulacji dołączył się 
Przewodniczący Rady, który w swoim imieniu i Rady Gminy złożył na ręce Pani Dyrektor 
kwiaty. 

Pani Dyrektor Halina Trojak podziękowała za gratulację i zadeklarowała, że dołoży wszelkich 
starań  do tego by kontynuować równie owocną pracę i współpracę jak dotychczas. 
            

  25 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Partnerstwa 
Północnej Jury, na tym posiedzeniu został zatwierdzony wniosek na dofinansowanie 
projektu Gminy Przyrów na budowę  lokalnego rynku zbytu; 

 30 kwietnia obyło się kolejne posiedzenie Zarządu Jurajskiej Ryby;
 1-6 maja odbyły się obchody Dni Ochrony Przeciw Pożarowej; 
 7 maja odbył się pogrzeb byłego Starosty Częstochowskiego Pana Andrzeja Kwapisza; 



W tym miejscu, na prośbę Wójta Gminy, obecni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego. 

 11 maja odbył się bieg Pro Memoria organizowany przez Zespół Szkół w Przyrowie;
 17 maja odbyło się posiedzenie sesji nadzwyczajnej; 
 18 maja w Tychach odbyło się walne zgromadzenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów;
 19 maja odbyło się podsumowanie na Hali Sportowej Projektu Etnostrada organizowane 

przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów w ramach środków z Partnerstwa
Północnej Jury. Polegało to na zakupieniu strojów dla zespołu tanecznego „ Przyrowskie 
Nutki” oraz do doposażeniu w stroje Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy jak również 
na zorganizowaniu podsumowującego koncertu;

 20-23 maja uczestniczyłem w  wyjeździe szkoleniowym ze Związku Gmin Jurajskich na 
Słowację;

 5 czerwca odbyła się w wyznaczonym terminie rozprawa z Gminą Żydowską dotycząca 
porozumienia, które zostało spisane w sprawie odstąpienia przez Gminę Żydowską od 
roszczeń do nieruchomości przy ulicy Lelowskiej. Ugoda została zatwierdzona. Gmina 
Żydowska wycofała roszczenia w zamian za ufundowanie i postawienie przez Gminę 
Przyrów dwóch tablic pamiątkowych. Jedna z nich ma być postawiona gdzie stała bóżnica, 
druga w miejscu gdzie znajduje się były cmentarz żydowski. Gmina zobowiązała się 
również do pielęgnacji zieleni na byłym cmentarzu żydowskim;

 8 czerwca odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów w Gminie Poczesna, w Konwencie 
udział brał Wojewoda, Wicewojewoda jak również pan Dyrektor Nowak szef wydziału 
nadzoru prawnego;

 19 czerwca odbyło się zgromadzenie Zarządu Śląskiego Gmin Powiatów w Rudzie 
Śląskiej;

 21-22 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego w poszczególnych placówkach, 
zarówno w szkole publicznej jak i szkołach niepublicznych;

 ostatni tydzień czerwca został poświęcony obradom poszczególnych Komisji związanych
z dzisiejszą sesją 

Sprawy bieżące:
 rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę ulicy Mokrej w Zalesicach i drogi transportu rolnego 

w Zarębicach. Termin wykonania do 15 października 2018 roku;
 złożyliśmy wniosek na budowę drogi w Kopaninach; 
 na wniosek szkoły i Gminy otrzymaliśmy środki na budowę otwartej strefy aktywności, 

projekt będzie realizowany na terenie szkoły w Przyrowie; 
 realizowany będzie projekt opracowany przez informatyka Urzędu Gminy i pracowników 

szkoły w Przyrowie  pn. „Obywatel IT”;
 w szkole w Przyrowie w wyniku przepięcia spalił się sprzęt elektroniczny w pracowni. 

Szkoła otrzymała jednak za to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej;
 na wniosek szkoły w Przyrowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej przekazał środki  na tzw. „Zieloną Pracownię” - pracownia do przedmiotu Nauki 
Przyrodnicze;

 w ramach inicjatyw lokalnych złożone zostały 4 wnioski do Urzędu Marszałkowskiego, jest 
to program wspierający lokalne inicjatywy.  W porozumieniu z sołtysami złożone zostały 
pierwsze 4 wnioski w tym roku na łączną kwotę blisko 60 000 zł. I wszystkie te wnioski 
otrzymały dofinansowanie i będą realizowane;

 wystąpiliśmy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego do Ministerstwa Pracy i Polityki 
Socjalnej z prośba o dofinansowanie stworzenia Klubu Seniora w ramach programu 
Senior+ i otrzymaliśmy kwotę na remont pomieszczeń i doposażenia tego klubu. Są to 
pomieszczenia znajdujące się w rynku, po dawnym GS – ie gdzie w tej chwili Klub Seniora 
ma swoją siedzibę; 

 trwają prace, które są na ukończeniu, dotyczące budowy kanalizacji w Staropolu. 
W połowie lipca inwestycja powinna być zakończona;

 trwają prace dotyczące kanalizacji na Sygontce, gdzie wykonawca ma termin do końca 
marca 2019r., z tym, że wykonawca zgłaszał, iż być może zakończy prace przed 
wyznaczonym terminem;



 zakończyliśmy przebudowę dróg w Zalesicach i podpisaliśmy wniosek o płatność w ramach
PROW, ulicy Zielonej, ulicy Kolejowej, ulicy Nadrzecznej; 

 trwają prace projektowe nad budową oczyszczalni,
 nie udało nam się po raz kolejny rozstrzygnąć przetargu na zagospodarowanie terenu nad 

zbiornikiem w Przyrowie. Wystąpiliśmy w związku z tym do Urzędu Marszałkowskiego 
o  przedłużenie realizacji tej inwestycji do 30 czerwca 2019 roku, bowiem ze względu na 
zbyt wysokie oferty nie wyłoniliśmy do tej pory wykonawcy;

 odbyło się spotkanie w powiecie, z inicjatywy Pana Wicestarosty Kasiury, na którym 
ustaliliśmy remonty dróg powiatowych i ewentualne przejęcie przez Gminę odcinka drogi 
w Sierakowie (od krzyża do lasu). 

Pan Wicestarosta Henryk Kasiura oznajmił iż 2 miesiące temu, na tej sali, był złożony wniosek 
Radnych o przyspieszenie przebudowy odcinka drogi Sieraków. Zawsze zależało nam wspólnie 
z Wójtem aby ten odcinek drogi został zrealizowany (od Julianki do krzyża w Sierakowie około 3,5 
km) . Był on zweryfikowany w ramach usuwania skutków powodzi z 2013r. i liczyliśmy na to, że 
uda się ten odcinek zrobić jeszcze w tej kadencji. Będą oczywiście realizowane również odcinki 
dalej, ale odcinek ten od krzyża przez las nie jest zweryfikowany i mamy pewien pomysł tzn. 
przekazania go lasom państwowym. Również odcinek około 470 m dla gminy Przyrów i również 
około 900 m od kierunku las do Konstantynowa dla Gminy Lelów. Natomiast te 3 km jest to 
odcinek praktycznie leśny i niech lasy państwowe, które mają rocznie około 1 300 000 000 zł. 
środków na budowę dróg w lasach, niech to wykonają dla Gminy Przyrów, a tym samym również 
dla siebie. Uzgodniliśmy to w ten sposób, iż najpierw wyregulujemy stany prawne, ten odcinek dla 
Gmin musi podlegać regulacji stosunków prawnych. Nie są one w tej chwili uregulowane więc 
zanim przekażemy te odcinki to trochę to potrwa. Wracając do specyfikacji: realizujemy odcinek od
drogi wojewódzkiej do krzyża w Sierakowie. W technologii takiej, że w miejscach gdzie będzie 
teren zabudowany będzie leżący krawężnik oczywiście będzie utwardzony trzon pieszo – 
rowerowy, aby można było bezpiecznie z niego korzystać na terenie zabudowanym w Sierakowie. 
3,5 km jest to około 3 500 000 zł. na ten odcinek, w sumie na te dwa odcinki jest to kwota około 
5 200 000 zł. ( odcinek 3,5 km i odcinek 2,5 km Konstantynów – Podlesie). Wobec odcinka 
dotyczącego Gminy Przyrów specyfikacja przetargowa jest już ogłoszona, wyłonienie wykonawcy 
odbędzie się 5 lipca na przebudowę tego 3,5 km odcinka. Do dnia 30 października mamy termin 
wykonania tego zadania. 

Radna Bożena Miedzińska podziękowała Panu Wicestaroście za to, iż wreszcie zrealizowane są te
plany dotyczące przebudowy drogi w Sierakowie i przekaże tą wiadomość mieszkańcom. 

Pan Wicestarosta Henryk Kasiura poinformował o II temacie, który jest realizowany i gdzie 
wykonawca jest już wyłoniony, a jest to odcinek około 785 m drogi wojewódzkiej nr 786 w kierunku 
Dąbku. Ten odcinek będzie realizowała firma „Dukt” z Włoszczowej, która chce wejść z realizacją 
drogi w połowie lipca, gdyż obecnie firma kończy odcinek drogi Stanisławice – Łysiny, na terenie 
Gminy Koniecpol. 
Następnie poinformował, że w nowych „Wieściach Powiatowych” znajduje się artykuł napisany 
przeze mnie „Duży front inwestycyjny na drogach powiatowych”. Są tam wskazane 24 zadania 
które są realizowane na terenie Powiatu na kwotę 38 700 000 zł.  Niebawem też ma się ukazać 
„Echo Przyrowa” ,w którym będzie dokładnie uszczegółowiona sprawa przebudowy drogi w 
Sierakowie.  

Pan Wicestarosta Henryk Kasiura podziękował Wójtowi Gminy Przyrów za współpracę i wspólną 
realizację projektów na terenie Gminy Przyrów. 

Wójt Gminy dodał, że te ustalenia podczas spotkania, które odbyło się w starostwie są takie, że 
starostwo realizuje ten odcinek drogi Julianka do krzyża, Gmina przejmuje na stan Gminy po 
wyregulowaniu stanu prawnego odcinek od kapliczki do lasu, czyli do granicy Gminy. Lasy 
Państwowe –  przedstawiciel Nadleśnictwa Złoty Potok zadeklarował, że przejmą ten odcinek 
przez las do Konstantynowa, a Wójt Gminy Lelów zadeklarował przejecie odcinka od lasu do 
Konstantynowa. 



Radna Bożena Miedzińska zapytała czy była by możliwość przesunięcia o odcinek drogi, który jest 
od krzyża nieco dalej?

Pan Wicestarosta Henryk Kasiura oświadczył, iż nie ma takiej możliwości, bo nie jest to 
zweryfikowany odcinek drogi w ramach usuwania skutków powodzi. 

Ad.  5 .  Interpelacje i wnioski radnych. 

Radny Wiesław Stanuchiewicz przypomina,  iż na poprzednim spotkaniu na sesji w obecności 
Pana Wicestarosty, interpelował w dwóch sprawach:

1. to zaprojektowanie przejścia dla pieszych na ulicy Zarębskiej za skrzyżowaniem z ulicą 
Lelowską, jest tam skrzyżowanie drogi powiatowej z gminną i to przejście jest zasadne, 
i zgłaszałem tą prośbę do Pana Wicestarosty;

2. tworzące się kałuże na ulicy Cmentarnej po dużych opadach deszczu, konkretnie jest to 
ulica Cmentarna 8;

3. trzecią sprawa są to wnioski składane na marcowej sesji. 
Radny Wiesław Stanuchiewicz dodaje,  iż Gmina na wniosek radnych i mieszkańców przygotowała
projekt organizacji ruchu na Przyrów, ulica Szkolna -Rynek -ulica Lelowska, to są ulice gminne. Do 
tego projektu przygotowanego, pracownicy starostwa zaopiniowali projekt z dwoma uwagami. 
Nie zgadzając się na przejście dla pieszych koło Banku, naprzeciwko sklepu „Delikatesy Centrum”
z uwagi na ograniczoną widoczność. Natomiast jest niezrozumiałym to, iż zmieniona została 
organizacja za sklepem w lewo, od Banku w stronę Szkolnej. Z jednej strony nie zgodzono się na 
przejście gdyż jest to niebezpieczne miejsce bo stwarza się zagrożenie ruchu, a z drugiej strony 
pozwolono na skręt w lewo koło Banku w ulicę Szkolną dokładając znak STOP. 

Pan Wicestarosta Henryk Kasiura ustosunkował się do wypowiedzi radnego. 
Dwa lata temu w starostwie odbyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli w kierunku kontroli 
organizacji ruchu i projektów organizacyjnych ruchu. Mieliśmy dużo uwag i w końcu zatrudniono 
osobę fachową. Zatrudniony inspektor dobrze się zapowiada i  porządkuje te sprawy. 
Zwrócę się z zapytaniem do inspektora w tej sprawie. 
Jeśli chodzi o ulicę Cmentarną to po rozmowie z Panem Wójtem, co moglibyśmy zrobić w przyszłej
kadencji, ustaliliśmy, iż potrzebna by była przebudowa drogi przy ulicy Cmentarnej w kierunku 
Staropola. Najprawdopodobniej będzie to ujęte w programie w przyszłej kadencji, by ten odcinek 
drogi utwardzić i przebudować całkowicie. 

Radny Jacek Wiśniewski poinformował, jeśli chodzi o drogę powiatową Przyrów – Staropole 
w Wiercicy,  to przydałyby się tam czerwone pasy zwalniające na skrzyżowaniu w Wiercicy. 
Znajduje się tam też lustro, które można by wymienić na nowe. 

Wójt Gminy dodał, że lustro to fałszuje stan rzeczywisty, w chwili obecnej oddala ono odległość 
i  kierowca nie może dokładnie ocenić odległości jak daleko pojazd znajduję się od skrzyżowania. 
Pan Wicestarosta zanotował zgłoszone wnioski i nada im bieg. 

Pan Wicestarosta Henryk Kasiura opuścił obrady. 

Radna Bożena Miedzińska podziękowała Panu Wójtowi za zainteresowanie się przebudową drogi 
z Julianki do Sierakowa. 

Radna Bożena Miedzińska w imieniu grupy lokalnej przeciwników powstania na terenie Zalesic 
Elektrowni na Biomasę, złożyła sprawozdanie z rozwoju dotychczasowych działań w tej sprawie 
i tak:

  13 kwietnia 2018 – otrzymaliśmy z Prokuratury w Myszkowie zarządzenie o odmowie 
przyjęcia zażalenia na podstawie odmowy wszczęcia dochodzenia z dnia 20 marca 2018 
roku dotyczącego poświadczenia nieprawdy przez osobę publiczną czyli Wójta, 
w dokumencie będącym załącznikiem do Raportu Środowiskowego sporządzonego dla 
Elektrowni na Biomasę w Zalesicach. Pan Prokurator na podstawie dostarczonych przez 



Wójta Gminy Przyrów dokumentów, w swoim uzasadnieniu stwierdził, że dopuszcza się 
lokalizację takich urządzeń dla terenu położonego przy ulicy Leśnej w miejscowości 
Sygontka. Po takim lekceważącym potraktowaniu sprawę skierowaliśmy do Ministra 
Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro. 4 września 2019 roku w Sadzie Rejonowym 
w Myszkowie odbędzie się posiedzenie celem rozpoznania zażalenia na postanowienie 
Prokuratora;

 21 maja 2018 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie uchyla z urzędu 
na podstawie art. 154 Kodeksu postępowania administracyjnego postanowienie Wójta 
Gminy Przyrów z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie nałożonego obowiązku sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przez Farmę 
Wiatrową Przyrów przedsięwzięcia pn. ”Ekologiczna instalacja prądotwórcza Zielony 
Przyrów”. SKO stwierdza nieważność wymienionego postanowienia Wójta Gminy Przyrów 
z dnia 31 stycznia 2018 roku. Zwróciłam również uwagę że, obowiązkiem Wójta jest 
wywiesić takie Postanowienie w miejscowości dotyczącej tej inwestycji oraz na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy, tymczasem mieszkańcy sami zamieścili ogłoszenie na tablicy;

 6 czerwca w Zalesicach na ulicy Mokrej odwiedził mieszkańców przedstawiciel Firmy 
Conerga, który próbował wymusić na mieszkańcach spotkanie, tylko w ich gronie, bez 
udziału ogółu zainteresowanego tematem społeczeństwa. Mieszkańcy ulicy Zielonej nie 
wyrazili zgody na takie spotkanie, proponując spotkanie w miejscu publicznym. 

Przewodniczący Rady poprosił Radną Bożenę Miedzińską o przekazanie stosownych dokumentów
z przedstawionego sprawozdania celem zapisania w protokole z dzisiejszej sesji. 

Radna Barbara Wierciochowicz zapytała o zakręt na drodze wojewódzkiej, czy jest jakiś postęp 
w tej sprawie i czy odnośnie ulicy Piaski poszedł jakiś postęp odnośnie budowy chodników? 

Wójt Gminy odpowiedział, iż postęp jest taki, że wskutek jego wizyt i mocnego zainteresowania się
sprawą przez Pana Stanisława Gmitruka Przewodniczącego Sejmiku Śląskiego  i  po dwukrotnych 
spotkaniach z Panem Dyrektorem Taborem czyli Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Dróg, 
zarząd dróg złożył regulację stanu prawnego całego odcinka drogi 793, czyli od Julianki, od 
granicy Gminy do Świętej Anny. Geodeci podjęli pracę i mierzą ten odcinek, ma to być zakończone
prawdopodobnie w sierpniu, jeśli chodzi o przygotowanie regulacji stanu prawnego czyli 
przygotowanie takiego stanu kiedy Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Dróg będzie mógł złożyć 
wniosek do Wojewody Śląskiego o stwierdzenie własności  przez Wojewódzki Zarząd Dróg pasa 
drogowego wyznaczonego przez tych  geodetów. Mam deklarację Pana Dyrektora Tabora taką, że 
jeżeli będzie wyregulowany stan prawny, to z własnych środków zleci opracowanie projektu 
przebudowy tego zakrętu. Natomiast jeśli chodzi o Piaski to trzeba będzie rozpocząć podobną 
procedurę jak w przypadku Woli Mokrzeskiej  tzn. wystąpić do Marszałka 
i prawdopodobnie będzie to wspólna inwestycja razem z Gminą. Reasumując: jest szansa na 
sporządzenie dokumentacji na zakręt w tym roku. Natomiast jeśli chodzi o budowę chodników,  
trzeba będzie po raz kolejny wnioskować o ten odcinek. 

Radny Jacek Wiśniewski przypomniał o drodze od remizy w stronę mostu. 

Wójt Gminy oświadczył, że gdy będą prace przy ulicy Mokrej to będziemy o tym pamiętać 
i postaramy się to zrobić. 

Radna Bożena Miedzińska złożyła zapytanie,  że jeśli chodzi o drogę od państwa Rajsów do 
Janowa, to nie ma wiedzy czyja ta droga jest? Znajduje się tam ścieżka rowerowa i jest ona 
w opłakanym stanie. 

Wójt Gminy oznajmił, iż na chwile obecną nie jest w stanie odpowiedzieć jakie są zapisy 
w ewidencji i do kogo ta droga formalnie należy. Odpowie po sprawdzeniu 

Ad.  6 .  Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami
              pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2017. 



Radni zapoznali się ze sprawozdaniem  z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2017. 
Uwag i pytań w tym zakresie nie zgłoszono.

Ad.  7 . Zaopiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
             na terenie Gminy Przyrów. 
Projekt regulaminu Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i omawiany był na posiedzeniach 
poszczególnych Komisji.

Radny Stanuchiewicz zapytał od kiedy zacznie obowiązywać nowa cena wody i ścieków?

Kierownik GZK Pan Mirosław Czarnecki wyjaśnił, że ten projekt regulaminu, który Radni otrzymali 
nie określa nowych stawek opłat. Poinformował, że w myśl nowych przepisów od 1 lipca zacznie 
obowiązywać nowa taryfa za wodę i ścieki. Wskazał, że cena wody wzrośnie o 7 gr. , a ścieków
o 6 gr.. Są to kwoty brutto. 
Innych uwag i pytań w tym temacie nie zgłoszono.

Radni jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali projekt regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przyrów. 

Ad.  8 .   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
               bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów 
na rok 2018. 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie pytań i uwag odnośnie projektu tej uchwały.
Nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

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

Uchwała Nr XXV/188/2018 Rady Gminy Przyrów  w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy 
Przyrów na rok 2018 (w załączeniu) – w obecności 13 radnych – podjęta została 
jednogłośnie. 

Ad.  9 .   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu budowy przydomowych
               oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów. 

Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt tej uchwały. 
Poinformował, iż próbujemy wprowadzić nowy program budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków i część mieszkańców która będzie chciała i będzie mogła technicznie z tego programu 
skorzystać. Chcemy po wakacjach wejść z akcją promocyjną, tak by już na przyszły rok zrobić 
z tego pierwsze inwestycje. 
Następnie Wójt poprosił Kierownika Referatu Rolnictwa o przedstawienie autopoprawek do tego 
projektu uchwały, ponieważ nie na wszystkich posiedzeniach komisji zostały one przekazane.

Kierownik Referatu Rolnictwa Pan Robert Deska przedstawił autopoprawki dotyczącą projektu 
uchwały, gdzie w § 2 pkt  9 jest zapis „dla wszystkich sołectw”, a wymienione zostały wszystkie 
miejscowości. Dlatego też miejscowość Aleksandrówka należy wykreślić, bo  Aleksandrówka 
przynależy do sołectwa Przyrów. Jeśli chodzi o zapis w  § 4 „ustala się średnią wartość 
przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 15.000 zł.” to po przeanalizowaniu przybliżonych 
kosztów takich instalacji postanowiliśmy tą kwotę zwiększyć do 17.000 zł. 

Radna Bożena Miedzińska zapytała czy mieszkańcy miejscowości Sieraków też mogą składać 
wnioski na przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Kierownik Referatu Rolnictwa Pan Robert Deska odpowiadając wyjaśnił, że jedynym 
ograniczeniem tego projektu jest to, iż miejscowości które wchodzą w skład aglomeracji nie mogą 



być w ramach tego projektu finansowane. Miejscowość Sieraków nie jest w aglomeracji i może 
skorzystać z tego projektu. 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.

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

Uchwała Nr XXV /189/2018 Rady Gminy Przyrów w sprawie przyjęcia programu budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów (w załączeniu) – w obecności 
13 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad.  10 .  Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
                godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku karta nauczyciela. 

Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Deska – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła powyższy 
projekt uchwały. Poinformowała, że w ustawie kartę nauczyciela z dniem 1 września zmienia się 
treść art. 42. ust. 3. Przedstawiła jakich stanowisk zmiana będzie dotyczyć, oraz poinformowała, że
dla tej grupy pracowników  godzinowy wymiar pracy  nie może zgodnie z tym projektem uchwały 
przekroczyć 22 godzin tygodniowo. 
Radni nie zgłosili pytań i uwag w tym temacie.

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

Uchwała Nr XXV /190/2018 Rady Gminy Przyrów w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół 
i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku karta 
nauczyciela (w załączeniu) – w obecności 13 radnych – podjęta została jednomyślnie. 

Ad. 11 .  Zapoznanie z oceną zasobów Pomocy Społecznej.  

Kierownik GOPS Pani Iwona Kremblewska wskazała, że ustawa o pomocy społecznej 
zobowiązuje ośrodki pomocy społecznej do przedstawienia Radom Gmin w terminie do 30 kwietnia
każdego roku Oceny Zasobów Pomocy Społecznej. Przedstawiona ocena zawiera opis działań
i rodzajów pomocy udzielonej rodzinom korzystającym z pomocy społecznej.
Uwag i pytań do przedstawionej oceny nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie w Protokóle sesji zapisu, że
Rada Gminy zapoznała się z oceną zasobów Pomocy Społecznej.
Radni to zaakceptowali.
 
Ad. 12 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika  do uchwały Nr XXIII/176/2018 Rady
              Gminy Przyrów z dnia 28 marca 2018 roku. 

Kierownik GOPS Pani Iwona Kremblewska – na prośbę Przewodniczącego Rady omówiła projekt 
tej uchwały. Wskazała, że konieczna jest zmiana załącznika do tej uchwały  gdyż poprzednio 
w  pierwszej pozycji od 100% do 150% osoby samotne miały zapisane, że jest 0% od płatności za 
usługi. Rada Gminy nie może jednak całkowicie znieść opłaty za usługi dlatego zostało to 
zmienione na 1%. Natomiast w § 5 pkt 2 było zapisane że osoby, które korzystają z usług 
opiekuńczych do 20 dnia każdego miesiąca mają obowiązek wpłacić tą należność do Ośrodka 
Pomocy Społecznej.  Takiego zapisu być nie powinno ponieważ w decyzji o przyznaniu usług jest 
zapis jak zostają przekazywane środki za usługi opiekuńcze. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.

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



Uchwała nr XXV/191/2018 Rady Gminy Przyrów w sprawie zmiany załącznika  do uchwały 
Nr XXIII/176/2018 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 marca 2018 roku (w załączeniu)
 – w obecności 13 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad. 13 . Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka
              Pomocy Społecznej w Przyrowie. 

Radni zapoznali się z aktami sprawy. 

Radny Władysław Nowak przedstawił jakie działania zostały podjęte przez Komisję ds. Zdrowia dla
rozpatrzenia tej skargi. Szczegóły postępowania zawarte są w uzasadnieniu do projektu uchwały.  

Dodatkowo Radny Wiesław Stanuchiewicz poinformował, że podczas jednego z posiedzeń Komisji
w tej sprawie zawnioskowaliśmy aby Pani Małgorzata Rutkowska wystosowała pismo do KRUS-u 
i poprosiła o zwrot tej sumy ubezpieczenia w kwocie około 2.800 zł. 

Kierownik GOPS Pani Iwona Kremblewska dodała, że wystąpiła do KRUS-u ażeby zwrócono 
szczególna uwagę na tą decyzję i na tą sprawę. Jest w posiadaniu pisma z którego wynika, iż  
zostały podjęte działania, dodatkowe dokumenty zostały przesłane KRUS-owi. 

Radna Bożena Miedzińska poinformowała, że – po posiedzeniu Komisji, na którym Kierownik 
GOPS-u udzielała wyjaśnień odnośnie zarzutów podnoszonych w skardze – zgodnie z obietnicą 
sprawdzała ten temat i tak: rozmawialiśmy z pracownicą MOPS z Częstochowy oraz Panią 
mecenas , którzy stwierdzili nieprawidłowość w nie przekazywaniu składek emerytalno-rentowych. 
Zgodnie z Ustawą, osoba ta powinna mieć odprowadzane składki ZUS przez organ, który wydał jej
decyzje, a w 2015 roku, mogła złożyć wniosek do KRUS, o objęcie jej nowym tytułem 
ubezpieczenia emerytalno-rentowego, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym art. 16 ust. 2
pkt 4 . Pani Małgorzata takiego wniosku do KRUS nie składała, więc Gmina ma obowiązek 
odprowadzać od tej osoby składki ZUS. Pani Małgorzata złożyła wniosek do KRUS o zwrot 
nieprawnie opłaconych przez Nią składek, oraz skierowała pismo do Kierownika GOPS 
w Przyrowie, aby od przyszłego miesiąca odprowadzane były od Niej składki ZUS, a nie KRUS.

Kierownik GOPS stwierdziła, że zgodnie z opinią prawną, z którą Radni się zapoznali 
podejmowane przez Ośrodek działania były prawidłowe.

Radna Bożena Miedzińska oświadczyła, iż pracownicy GOPS-u zastraszali Panią Małgorzatę aby 
wycofała się z tej skargi.
Kierownik GOPS stwierdziła, że to są oszczerstwa. 

Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie.

Uchwała Nr XXV/192/2018 Rady Gminy Przyrów w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie (w załączeniu)
- w obecności 13 radnych – podjęta została 11 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”. 

Ad. 14 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/180/2018 ustalania trybu
              udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych oraz 
niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego dla których Gmina Przyrów jest 
organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystywania.  

Na prośbę Przewodniczącego Rady Skarbnik Ewelina Sikora – Migalska omówiła projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.



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

Uchwała Nr XXV/193/2018 Rady Gminy Przyrów w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/180/2018
w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół 
podstawowych oraz niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego dla których 
Gmina Przyrów jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzenia kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (w załączeniu) – w obecności 13 radnych – 
podjęta została jednogłośnie.

Ad. 15 .  Podjęcie uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Adama
               Mickiewicza  w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Przyrowie. 

Wójt Gminy poinformował, że w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Przyrowie powstała 
inicjatywa co do ufundowania sztandaru. Środki na ten cel praktycznie są zgromadzone, 
planowane wręczenie tego sztandaru  jest na 14 października. Ponieważ przepisy mówią, iż szkoła
jest szkołą publiczną i o tego typu kwestiach decyduje organ prowadzący szkołę, czyli Rada 
Gminy, to Pani Dyrektor Halina Trojak zwróciła się z prośbą o podjęcie takiej uchwały. Jest też 
zaproponowany projekt graficzny, Radni zapoznali się z nim podczas posiedzeń komisji. 

Radny Wiesław Stanuchiewicz dodał, iż są jakieś środki przeznaczone na sztandar ale jeśli ktoś 
ma życzenie dołożyć się do tej inicjatywy, to będzie to mile widziane. Na szkolnej stronie widnieje 
numer konta pod zakładką „Rada Rodziców”. Wskazał , że nadanie sztandaru ma uświetnić 
obchody 70-lecia istnienia szkoły.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

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

Uchwała Nr XXV/194/2018 Rady Gminy Przyrów  w sprawie nadania sztandaru Szkole 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Przyrowie 
(załączniki) – w obecności 13 radnych – podjęta została jednogłośnie.

Ad. 16 .  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła zmiany w wieloletniej  prognozie 
finansowej. Wskazała, że Radni dostali do podmiany ostatnia stronę wyjaśnień ponieważ (tak jak 
wspominała na posiedzeniach Komisji) „Zielona pracownia” nie może być według RIO 
wprowadzona zarządzeniem Wójta tylko uchwałą Rady Gminy.
Uwag i pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.

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

Uchwała Nr XXV/195/2018 Rady Gminy Przyrów w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej (w załączeniu) – w obecności 13 radnych – podjęta została 11 głosami przy
2 głosach wstrzymujących się. 

Ad. 17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. 

Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła i przedstawiła zakres zmian 
w budżecie gminy. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

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

Uchwała Nr XXV/196/2018 Rady Gminy Przyrów w sprawie zmian w budżecie (w załączeniu)



- w obecności 13 radnych – podjęta została 11 głosami, przy 2 głosach „wstrzymujących 
się”. 

Ad. 18     .  Na prośbę Przewodniczącego Rady Wójt Gminy omówił  projekt uchwały 
               w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania 
finansowego Gminy za rok 2017. 
Wójt Gminy poinformował, iż sprawozdania już były wcześniej szczegółowo omawiane na 
wszystkich komisjach. Jak wynika ze sprawozdania z wykonania budżetu, wykonanie dochodów 
mamy 16. 000 190 zł  czyli na poziomie 98,34%,  wydatki wykonaliśmy na poziomie 15. 000 754 zł 
czyli   w 92,84%. Warto zauważyć że wśród tych wydatków 4.037 000 mln jest to kwota wydatków 
majątkowych, są to pieniądze zainwestowane, stanowi to 24,9% budżetu i jest to dobry wskaźnik. 
Z najważniejszych inwestycji zrealizowanych w ubiegłym roku jest przebudowa ulicy Ogrodowej w 
Przyrowie, przebudowa ulicy Prostej w Smykowie, przebudowa ulicy Słonecznej 
i Rolniczej w Przyrowie, przebudowa ulicy Stawowej w Smykowie, przebudowa ulicy Rzecznej  
w Woli Mokrzeskiej, zakończyliśmy etap III budowy kanalizacji w Zalesicach i rozpoczęta została 
budowa kanalizacji sanitarnej w Sygontce, w Staropolu. Inwestycja która sporo kosztowała 
zabiegów i pracy zarówno mojej jak i pracowników Urzędu to przebudowa drogi wojewódzkiej 786 
na podstawie porozumienia z Marszałkiem, oprócz tego też projekt GOPS-u  „Drużyna Powiatu” 
na wartość blisko 210 000 zł.. Ciąg dalszy przedstawionych inwestycji trwa, w obecnym roku m.in. 
kontynuujemy  budowę kanalizacji, przebudowę dróg. Dzięki informacjom z powiatu, jeśli chodzi 
o inwestycje na drogach powiatowych, wiemy, iż te najgorsze odcinki dotyczące naszej gminy 
(przebudowa drogi Julianka – Sieraków) zostaną zrealizowane. 
           Obecnie schodzimy z zadłużenia, zaciągnęliśmy kredytów i pożyczek  w na kwotę  190 000 
zł., a spłaciliśmy starego zadłużenia 473 000 zł, czyli zmniejszyliśmy nasze realne zadłużenie 
o 247 000 zł.. W tej chwili zadłużenia na koniec ubiegłego roku  jest około 1 775 000 zł., ale po 
odliczeniu jednej pożyczki,  którą mamy na tą kwotę blisko 318 000 zł., to stałych  kredytów mamy 
na kwotę około 1 456 950  zł .
Według statystyk przy niewielkim budżecie naszej Gminy w całym powiecie, nasze zadłużenie 
w tej chwili na jednego  mieszkańca tj. kwota 463 zł  gdzie  najmniejsze  zadłużenie ma  Gmina  
Rędziny 67 zł na mieszkańca, później jest Gmina Olsztyn która ma 228 zł, później znajduje się 
nasza Gmina.  Ta kwota 463 zł. – po odliczeniu wyprzedzającego finansowania – staje się kwotą 
381 zł. (dla porównania Gmina Koniecpol ma zadłużenie w kwocie 692 zł , Gmina Mstów 831 zł,  
Gmina Dąbrowa Zielona na jednego mieszkańca 1 327 zł, Gmina Janów 1487 zł,  Gmina Lelów 1 
856 zł.). Jest to zasługa dobrze skrojonych budżetów, ściąganych dochodów, oszczędności na 
wydatkach naszej Gminy. 
Chciałem podziękować tym z państwa, którzy głosujecie  za uchwałami dotyczącymi budżetu 
Gminy i pracownikom  oraz służbą księgowym, na czele z panią skarbnik. 

Pani skarbnik Ewelina  Sikora - Migalska poinformowała, iż opinia RIO 
o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2017 jest pozytywna. 
Poinformowała także, że ta opinia została ogłoszona na BIP. 

Przewodniczący Rady dodał, iż zarządzenie Wójta Gminy w sprawie sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy za rok 2017, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 
instytucji kultury za rok 2017, oraz informacji o stanie mienia Gminy Przyrów wraz z załącznikami 
do biura Rady Gminy wpłynęły 29 marca 2018 roku. Ponadto w dniu 25 kwietnia br. do biura Rady 
przekazane zostały sprawozdania finansowe Gminy Przyrów ( bilans z wykonania budżetu za 2017



r., bilans zbiorczy jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, rachunek zysków i strat 
jednostki oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2017 r.)

Radni nie zgłosili uwag do sprawozdań za 2017rok. Jednomyślnie opowiedzieli się za ich 
pozytywną oceną. 

Uchwała Nr XXV/197/2018 Rady Gminy Przyrów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za rok 2017
(w załączeniu) – w obecności 13 radnych – podjęta została 11 głosami „ za”, przy 2 głosach 
„ wstrzymujących się”. 

Ad. 19 .   Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na postawie przedłożonych
               wcześniej sprawozdań Komisja Rewizyjna w dniu 10 maja 2018 roku sporządziła wniosek
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przyrów 
za rok 2017. 
 - Radna Miedzińska poinformowała, iż otrzymała anonim w którym „zarzuca się
   nieprawidłowość składu Komisji Rewizyjnej, a co się z tym wiąże , że Komisja Rewizyjna
   nie jest władna wydawać opinii w kwestii absolutorium, bowiem na mocy ustawy 
   o samorządzie gminnym Wiceprzewodniczący Rady (radny Wiśniewski Jacek) nie może
   wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej. 

Mecenas Marcin Surowiec – uczestniczący w obradach – stwierdził, że jest to nieprawidłowość, ale
nie może to być  podstawą do nie podjęcia dzisiaj uchwały. 

Wójt Gminy wskazał, iż uchwałę o absolutorium podejmuje Rada Gminy, a nie Komisja Rewizyjna. 
Komisja Rewizyjna składa tylko wniosek do RIO o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, iż podjęta przez RIO w Katowicach Uchwała w sprawie 
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przyrów zawiera pozytywną opinię Izby 
o wniosku Komisji Rewizyjnej.

Po czym Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady 
o przedstawienie, wypracowanych podczas odbytych przed sesją posiedzeń, opinii 
na temat realizacji budżetu i zadań z niego wynikających. 

Wszystkie Komisje Rady Gminy pozytywnie oceniły realizację budżetu i opowiedziały się za 
udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium za 2017 rok (Komisja Rewizyjna jednomyślnie „Za”, 
Komisja Zdrowia 5 głosami „ za”, przy 2 głosach „ przeciw”, Komisja Oświaty 8 głosami „ za”, przy 
1 głosie „ przeciw”, Komisja Rolnictwa  5 głosami „ za”, przy 1 głosie „ przeciw”).

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2017 rok.

 Uchwała Nr XXV/198/2018 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 13 radnych – 
podjęta została 11 głosami, przy 2 głosach przeciw.

Wójt Gminy podziękował w imieniu swoim i pracowników oraz jednostek organizacyjnych za 
udzielenie mu absolutorium za 2017 rok.

Ad.  20 .  Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży
                Pożarnej. 



Wójt Gminy poinformował, że Komendant Państwowej Straży Pożarnej zwrócił się z prośbą 
o wsparcie funduszu Komendy Wojewódzkiej na zakup sprzętu pożarniczego lub poprawę 
warunków technicznych JRG dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
Proponujemy by ten projekt wesprzeć kwotą 5.000zł.
 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

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

Uchwała  Nr XXV/199/2018 Rady Gminy Przyrów w sprawie przekazania środków 
finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej (w załączeniu)  –  w obecności 13 radnych – 
podjęta została jednogłośnie.

Ad. 21 . Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przyrów. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 
Gminy. Następnie poprosił obecnego na sesji adwokata Marcina Surowca o omówienie stanu 
prawnego wprowadzonego nowym Rozporządzeniem o wynagradzaniu pracowników 
samorządowych.

Adwokat Pan Marcin Surowiec wskazał, że wyraźnie  z przyczyn politycznych zostało zmienione to
rozporządzenie. Problem prawny polega na tym, że te przepisy zostały fatalnie skonstruowane 
i tak naprawdę nikt nie wie jak je właściwie stosować. Interpretacje tej ustawy, która wprowadziła te
zmiany i  rozporządzenia są różnorakie. Tak do końca, to nie wiadomo, czy jeżeli ta uchwała  nie 
zostanie podjęta to czy Wójt ma prawo pobierać wynagrodzenie czy nie. Większość osób uważa 
że jednak tak, gdyż jest uchwała stara, która ustala wysokość wynagrodzenia. Pan Wójt ma 
podpisaną umowę. Umowa z zakresu prawa pracy jest źródłem prawa. W żadnym przepisie nie 
uchylono dotychczas podjętych. Rozumie, że zamysł Rządu był taki, żeby zaingerować w te 
wynagrodzenia. Uchwały, które będą podejmowane po dniu 1 lipca na pewno będą musiały być 
podejmowane na podstawie nowych przepisów. Jedną z interpretacji jest, że jeżeli  uchwała 
została podjęta pod starymi przepisami to wynagrodzenie na podstawie tej uchwały obowiązuje 
nadal, natomiast zmiany mają dotyczyć tylko od nowa podejmowanych uchwał, czyli w praktyce to 
by oznaczało, że te przepisy wejdą w życie od nowej kadencji. Zarówno organ nadzoru jak 
i Regionalne Izby Obrachunkowe uciekają od wiążących odpowiedzi w tej kwestii. Ostatecznie to
Rada musi zdecydować co zrobić z tym zagadnieniem, bowiem to na Radzie ciąży obowiązek 
ustalenia wynagrodzenia wójta. Jednoznacznie nie da się rozstrzygnąć czy ta uchwała musi zostać
podjęta czy nie. Jeżeli nie będzie – to ponieważ jest to w kompetencji Rady Gminy – to radni nie 
mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za podejmowane decyzje, bowiem żaden przepis na 
to nie pozwala. 

Radny Wiesław Stanuchiewicz zadał pytanie czemu radni nie dostali w materiałach projektu tej 
uchwały  aby ją można było przedyskutować na posiedzeniach Komisji?
Dlatego jeśli nie ma tu wykładni stanowczej to wydaje się że zasadny jest wniosek o zdjęcie tego 
projektu uchwały z porządku obrad do czasu wydania wiążącej opinii prawnej. 

Wójt Gminy w odpowiedzi na pytanie wyjaśnia:  dlatego, że do dzisiaj nikt nie wie jak należy 
postąpić, co należy zrobić i jakie będą konsekwencje takiego lub innego rozwiązania. 
Na konwencie Wójtów w którym uczestniczyłem, był pan Wojewoda i był Pan Nowak, Dyrektor 
Nadzoru Prawnego i były zadane pytania wprost , co się stanie jeśli Rada nie podejmie takiej 
uchwały?. Wynikało z tego wszystkiego tak, że uchwała powinna trafić pod obrady Rady Gminy.
Czy Rada ją podejmie czy nie, to leży to w gestii Rady. 
Do momentu wypłaty wynagrodzenia za lipiec powinniśmy to rozstrzygnąć. 
Wyszliśmy z tym projektem uchwały dzisiaj po to, aby nie było potrzeby zwoływania sesji 
nadzwyczajnej w lipcu.
Wójt przedstawił także jak sytuacja w tym temacie przedstawia się w innych gminach i np. 
w Częstochowie głosowano i nie obniżono, w Olsztynie głosowano i nie obniżono, w Dąbrowie 
Zielonej głosowano ale w ramach wyrażenia swojego stanowiska Przewodniczący Rady 



zagłosował za obniżeniem, a wszyscy pozostali radni wstrzymali się od głosu, Lelów ma dzisiaj 
sesję i nie wiadomo jak Radni zagłosują, Janów ma sesję dopiero w lipcu. Dyrektor Nowak pytany 
na konwencie o to czy będzie wydawał jakieś rozstrzygnięcia nadzorcze w tym temacie 
odpowiedział, że skoro nie będzie podjęta uchwała, to nie będzie mógł wydać rozstrzygnięcia 
nadzorczego.
Na koniec swojej wypowiedzi Wójt powiedział, że jeśli radni uznają za zasadne to niech zagłosują 
za przyjęciem tego projektu uchwały, który zakłada zachowanie 3 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia dotychczas obowiązujących go warunków płacy. Pracę wykonywał będzie jak 
dotychczas  bo zakres jego obowiązków nie ulegnie zmianie.

 Innych uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

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

Projekt Uchwały Rady Gminy Przyrów z dnia  28 czerwca 2018 roku  w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Wójta Gminy Przyrów (w załączeniu) nie został przyjęty. Za jej przyjęciem 
nie głosował żaden Radny, 10 Radnych było przeciw, a 3 Radnych wstrzymało się od 
głosowania.

Ad. 22 . Komunikaty i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady poinformował, iż Wójt Gminy Przyrów oraz Zarząd Jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zarębicach  mają zaszczyt zaprosić Radnych na uroczystość Jubileuszu 
Stulecia Powstania Jednostki  OSP Zarębice połączoną z piknikiem wiejskim, która odbędzie się  
dnia 15 lipca 2018 roku o godz.15.00 na placu przy remizie OSP w Zarębicach. Wręczył każdemu 
z Radnych zaproszenie na tę uroczystość.

Wójt Gminy przypomniał, że na wcześniejszych posiedzeniach komisji rozmawialiśmy o pomyśle 
utworzenia żłobka. Mamy lokal, który znajduje się  w Przyrowie obok Ośrodka Zdrowia, po starej 
aptece. Ten lokal pasowałby na tego typu placówkę. Nie mamy tego zadania w tej chwili w żaden 
sposób wpisanego, jeśli chodzi o nasze wydatki, ale w październiku lub listopadzie będzie się 
konkurs w ramach programu „MALUCH+” na dofinansowanie przygotowania obiektów. Prosiłem 
Panią skarbnik o to, żebyśmy zachowali jakąś rezerwę w środkach na rozpoczęcie prac 
związanych z projektowaniem.

Wójt Gminy, w ramach konsultacji, zadał pytanie:  Czy uważacie państwo, że należy podejmować 
działania celem uruchomienia w przyszłym roku żłobka?

Radni jednomyślnie opowiedzieli się za podjęciem takich działań. 

Przewodniczący Rady – w związku z planowanym przez Panią Sekretarz przejściem na emeryturę 
– wręczył kwiaty i podziękował – w imieniu własnym i Radnych – Sekretarz Gminy Pani Elżbiecie 
Deska za wieloletnią pracę i współpracę. 

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

Protokółowała:

Teresa Dymczyk


