
     PROTOKÓŁ Nr XXVII/2018
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 19 października 2018 roku

Ad. 1.  Sesję Rady Gminy o godz. 12-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 -  Kolan Ryszard – nieobecność usprawiedliwiona

Spoza Rady w obradach uczestniczyli:
Wójt Gminy- mgr inż. Robert Nowak
Sołtysi Gminy Przyrów
Pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy 
Wicestarosta – Pan Henryk Kasiura

Ad. 2.  Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu). 
           Proponowany porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

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

Radny Wiesław Stanuchiewicz wyjaśnił, że wstrzymał się od głosowania nad przyjęciem Protokołu 
ponieważ nie został on przed obradami opublikowany na stronie Urzędu. Przypomniał, że zwracał 
się już z prośbą o terminowe zamieszczanie w formie elektronicznej protokołu sesji.  

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

 29.09 – odbyły się zawody powiatowe Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Starosty 
Częstochowskiego, naszą Gminę reprezentowała Jednostka Straży Pożarnej w Staropolu, 
która zajęła III miejsce;

 30.09 – odbył się na Hali Sportowej Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich 
i Zespołów Folklorystycznych współorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury 
i Starostwo Powiatowe, gdzie gospodarzem był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie, 
odbył się również „Piknik Mleczny” organizowany przez Izby Rolnicze;

 4.10 – odbyła się Rada Budowy w Sierakowie na drodze powiatowej;
 5.10 – nastąpiło podpisanie protokołu pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 5.10 – odbyła się uroczystość wręczenia medali 50-lecia Pożycia Małżeńskiego;
 5.10 – od godz. 18 – tej w Sali OSP w Przyrowie odbyło się spotkanie „Czyste Powietrze” 

poświęcone wprowadzaniu dofinansowania na wymianę kotłów, termomodernizację 
i odnawialne źródła energii;

 7.10 – odbyło się przekazanie i poświecenie nowego lekkiego pojazdu dla OSP Przyrów; 
 9.10 – w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Wójtów Gmin, którzy są w Stowarzyszeniu 

„Jurajska Ryba”;
 11-12.10 – wyjazd na Forum Sołtysów Województwa Śląskiego – Gminę reprezentowało 

7 sołtysów wraz z Zespołem Koła Gospodyń Wiejskich z Sygontki „Cyganeczki”, który zajął 
III miejsce w Konkursie Zachowanie Tradycji Lokalnych, Ludowych i Folklorystycznych;

 13.10 – odbyły się wspólnie z Państwowa Strażą Pożarną manewry Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych na budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Zalesicach;

 14.10 – odbyło się wręczenie nadania sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Przyrowie 
połączone z uroczystością 70-lecia tej szkoły;

 15.10 – odbyło się zebranie z mieszkańcami Julianki i ulicy Szkolnej w Sygontce w kwestii 
przygotowania wniosku na rozbudowę kanalizacji;

 16.10 – została podpisana umowa na dokończenie budowy drogi w kierunku Kopanin III, 
gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 193 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego;



 17.10 – odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia E-region;
 19.10 – odbyło się spotkanie komitetu honorowego obchodów 650-lecia lokacji Przyrowa – 

została dokonana ostateczna decyzja, co do wyboru jednego z trzech projektów Kazimierza
Wielkiego, będzie to popiersie z brązu na kamiennej podstawie.

Następnie Wójt Gminy przedstawił Raport o stanie gminy będący podsumowaniem dokonań 
mijającej kadencji Rady Gminy 2014-2018 (informacja w załączeniu).

Przewodniczący Rady Gminy Rajmund Michalik przedstawił podsumowanie kadencji wskazując, 
że w obecnej kadencji Rady Gminy odbyło się 27 sesji Rady Gminy, gdzie zostało podjętych w tym
okresie 209 uchwał. Uchwały dotyczyły bezpośrednio prawa miejscowego, inwestycji finansów.  

Podziękował za współpracę. 

Ad. 5.  Wójt Gminy w imieniu swoim, kierowników i pracowników złożył podziękowanie za pracę 
            i współpracę w kadencji 2014 - 2018 dla radnych oraz sołtysów. 
Wręczono pamiątkowe statuetki. 
Radna Miedzińska odmówiła przyjęcia statuetki. 
Następnie Przewodniczący Rady w imieniu własnym i radnych złożył podziękowania za 
współpracę pracownikom merytorycznym Urzędu Gminy wręczając im kwiaty.
Radna Miedzińska opuściła obrady

Ad. 6.  Komunikaty i wolne wnioski

Przewodniczący Rady poinformował, że oświadczenia majątkowe radnych zostały złożone
w terminie i nie stwierdził w nich nieprawidłowości.
Na obrady przybył Pan Wicestarosta Henryk Kasiura.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał  wniosek grupy INEA – dotyczący  rozważenia 
ustalenia opłaty za umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogi gminnej w 
wysokości nie wyższej niż rekomendowana przez Ministerstwo Cyfryzacji, czyli 5 zł/m² - w związku
planowaną inwestycją budowy nowoczesnej sieci światłowodowej.. 

Przewodniczący Rady przedstawił również propozycję wsparcia rehabilitacji radnego 
Ryszarda Kolan.

Radni zaoferowali pomoc na rehabilitację, w formie pieniężnej poprzez przeznaczenie 
całości lub części diety za dzisiejsze posiedzenie. 

Wicestarosta Pan Henryk Kasiura – podsumował mijającą kadencję  i podziękował wszystkim 
zebranym za współpracę. 
Następnie Pan Wicestarosta wręczył Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu Rady Gminy publikację 
książkową wraz z okolicznościowymi  medalami z okazji 20-lecia funkcjonowania powiatu 
Częstochowskiego, jak również 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Złożył także zebranym życzenia powodzenia w kampanii wyborczej. 

Wójt Gminy w imieniu swoim i Rady Gminy złożył Panu Wicestaroście podziękowanie za wkład 
i  wspólną współpracę w kończącej się kadencji wręczając z tej okazji pamiątkową statuetkę. 

Następnie Wójt Gminy z upoważnienia Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Pana 
Stanisława Gmitruka, w imieniu Kapituły Odznaki Honorowej za zasługi  dla Województwa 
Śląskiego wręczył Sołtysowi Ryszardowi Lamch Srebrną  Odznakę Honorową Za Zasługi 
Dla Województwa Śląskiego. 

Ad. 7.  Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował zebranym  za
            uczestnictwo w obradach i zamknął ostatnią w tej kadencji XXVII sesję Rady Gminy.

Protokółowała: 




