
PROTOKÓŁ Nr III/2019
sesji Rady Gminy w Przyrowie

        odbytej w dniu 04 lutego 2019 roku

ad. 1 .  Otwarcie sesji.

             Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 12-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Przyrowie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy  Maria Stępień. 
Przywitała radnych, zaproszonych gości – radnych Rady Powiatu Częstochowskiego Panią 
Edytę Wierzbińską i członka Zarządu Powiatu Pana Gwidona Jelonka oraz Wójta Gminy 
i pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, a także Wicedyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Przyrowie i towarzyszących Jej trzech uczniów.
Następnie udzieliła głosu członkowi Zarządu Powiatu Pan Gwidonowi Jelonek, który 
poinformował o rozstrzygniętym powiatowym konkursie wiedzy historycznej i wspólnie 
z Panią Edytą  Wierzbińską wręczyli Laureatom Dyplomy oraz upominki ufundowane przez 
Starostę Częstochowskiego. Dyplomy wręczyli także dla Pana Wiesława Stanuchiewicz oraz
Pani Małgorzaty Brodek – nauczycieli przygotowujących uczniów do tego konkursu.

Wójt Gminy – z okazji wygranych wyborów – wręczył zaproszonym Radnym Rady 
powiatu Częstochowskiego okolicznościowe bukiety i w imieniu własnym oraz radnych złożył
gratulacje.

Przewodnicząca Rady podziękowała uczniom i Pani wicedyrektor za udział 
w obradach, po czym przywitała przybyłego właśnie na obrady redaktora Pawła 
Gąsiorskiego.

Ad. 2 . Stwierdzenie prawomocności obrad.

Nastąpiło sprawdzenie listy obecności. W obradach uczestniczy 15 radnych, co 
stanowi 100% składu rady, wobec czego rada może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały.

ad . 3 . Przyjęcie  porządku obrad.

 Ponieważ radni w materiałach sesyjnych otrzymali proponowany porządek obrad 
(w załączeniu) Przewodnicząca Rady zapytała czy są w odniesieniu do niego jakieś uwagi 
lub propozycje zmian.
Wójt Gminy zgłosił propozycję wprowadzenia do porządku obrad, jako punkt 17, podjęcie 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz ustalenia zasad zwrotu 
kosztów podróży służbowych, a jako punkt 18 podjęcie uchwały w sprawie utworzenia 
ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” na terenie Gminy Przyrów. 

Za wprowadzeniem tych punktów radni głosowali jednomyślnie (Protokół głosowania 
w załączeniu).

ad . 4 . Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

 Do Protokołu II sesji Rady Gminy uwag nie zgłoszono. 
Za jego przyjęciem Radni głosowali jednomyślnie (Protokół głosowania w załączeniu).

ad . 5 . Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie między sesjami.

Wójt przedstawił informację międzysesyjną, za okres od 29 grudnia do dnia sesji.
Do przedstawionej informacji pytań i uwag nie zgłoszono.



ad . 6 .  Informacja Przewodniczącego Rady z działalności miedzy sesjami oraz
             korespondencji dotyczącej Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady przedstawiła informację o swojej działalności w okresie 
międzysesyjnym.
Poinformowała także o korespondencji jaka w tym okresie wpłynęła do biura rady.

ad . 7 . Informacja Wójta o sposobie załatwienia interpelacji Radnych.

Wójt udzielił odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na poprzedniej sesji dotyczącą 
budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Zarębską z ul. Ogrodową. Poinformował, że ze
względu na wysoki koszt budowy w najbliższej perspektywie nie ma możliwości 
zrealizowania tego zadania. Nie zostało ono również przewidziane do realizacji w budżecie 
gminy na 2019 rok.

Ogłoszona została 10-cio minutowa przerwa w obradach.
W trakcie przerwy Radni Rady Powiatu Częstochowskiego opuścili obrady.

ad . 8 .  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 117/XVIII/2013 Rady Gminy
            Przyrów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przyrów.

Ponieważ projekt tej uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i był on omawiany 
i dyskutowany na posiedzeniach poszczególnych Komisji Przewodnicząca Rady zapytała czy
są w tym temacie jakieś uwagi lub pytania.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr III/18/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad . 9 .  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF.

Ponieważ projekt tej uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i był on omawiany 
i dyskutowany na posiedzeniach poszczególnych Komisji Przewodnicząca Rady zapytała czy
są w tym temacie jakieś uwagi lub pytania.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr III/19/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad . 10 .  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie .

Ponieważ projekt tej uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i był on omawiany 
i dyskutowany na posiedzeniach poszczególnych Komisji Przewodnicząca Rady zapytała czy
są w tym temacie jakieś uwagi lub pytania.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 



przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr III/20/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta 14 głosami. Jeden Radny nie wziął udziału w głosowaniu (Protokół 
głosowania w załączeniu).

ad . 11 .  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały n IX/65/2015 w sprawie ustalenia
               inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku 
rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.

Ponieważ projekt tej uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i był on omawiany 
i dyskutowany na posiedzeniach poszczególnych Komisji Przewodnicząca Rady zapytała czy
są w tym temacie jakieś uwagi lub pytania.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr III/21/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad . 12 .  Przyjęcie informacji z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
               Problemów Alkoholowych dla Gminy Przyrów za rok 2018.

Ponieważ Informację z realizacji Programu Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i była 
ona omawiana i dyskutowana na posiedzeniach poszczególnych Komisji Przewodnicząca 
Rady zapytała czy są w tym zakresie jakieś uwagi lub pytania.

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Za przyjęciem informacji (w załączeniu) Radni głosowali jednomyślnie (Protokół 
głosowania w załączeniu)

ad . 13 .  Przyjęcie informacji o realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
               dla gminy Przyrów za rok 2018.

Ponieważ Informację z realizacji Programu Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i była 
ona omawiana i dyskutowana na posiedzeniach poszczególnych Komisji Przewodnicząca 
Rady zapytała czy są w tym zakresie jakieś uwagi lub pytania.

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Za przyjęciem informacji (w załączeniu) Radni głosowali jednomyślnie (Protokół 
głosowania w załączeniu)

ad . 14 .  Przyjęcie Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
               w Przyrowie za 2018 rok.

Ponieważ Sprawozdanie to Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i było ona omawiane 
i dyskutowane na posiedzeniach poszczególnych Komisji Przewodnicząca Rady zapytała 
czy są w tej kwestii jakieś uwagi lub pytania.

Uwag i pytań nie zgłoszono. 



Za przyjęciem Sprawozdania (w załączeniu) Radni głosowali jednomyślnie (Protokół 
głosowania w załączeniu)

ad . 15 .  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
               uprawniającego do udzielania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego 
na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Ponieważ projekt tej uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i był on omawiany 
i dyskutowany na posiedzeniach poszczególnych Komisji Przewodnicząca Rady zapytała czy
są w tym zakresie jakieś uwagi lub pytania.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr III/22/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad . 16 .  Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku
              albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych 
przez gminę w związku z realizacją Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019 – 2023.

Ponieważ projekt tej uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i był on omawiany 
i dyskutowany na posiedzeniach poszczególnych Komisji Przewodnicząca Rady zapytała czy
są w tym temacie jakieś uwagi lub pytania.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr III/23/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 17 . Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz ustalenia
             zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.

Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącej Rady Gminy – omówił projekt uchwały w tej 
sprawie. Konieczność jej podjęcia wynika z uwag Wydziału Nadzoru Prawnego do treści 
uchwały w powyższej sprawie podjętej w miesiącu grudniu 2018 roku.

Radny Stanuchiewicz podziękował Wójtowi za szybki podjęcie działań -  po wszczęciu 
postępowania nadzorczego – i opracowanie tego projektu uchwały.

Do omówionego przez Wójta projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.

Uchwała Nr III/24/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta 14 głosami „Za” i 1 głosie „Przeciw”  (Protokół głosowania 
w załączeniu). 



ad . 18 .  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub
              „Senior+” na terenie Gminy Przyrów.
 
Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącej Rady Gminy – omówił projekt uchwały w tej 
sprawie. Konieczność jej podjęcia wynika z faktu, że Wydział Nadzoru Prawnego wydał 
rozstrzygnięcie nadzorcze uchylające podjętą w grudniu 2018 roku  uchwałę w tym temacie. 

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 

Uchwała Nr III/25/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad . 19 .  Komunikaty i wolne wnioski.  

Radny Andrzej Różycki złożył 6 zapytań.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że zapytania te oraz odpowiedzi na nie, zgodnie 
z ustawą o samorządzie gminnym, zostaną opublikowane w BIP.

Radny Stanuchiewicz – w związku z uwagami konserwatora zabytków odnośnie budowy 
pomnika - chciałby uzyskać od Wójta informację co zamierza zrobić w tym zakresie, aby 
budowa pomnika przebiegła zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Radna Barbara Wierciochowicz poinformowała, że 27 stycznia br. w Niegowie miał miejsce 
XXII Jurajski Przegląd Grup Kolędniczych „HERODY 2019””. Naszą gminę reprezentowała 
grupa kolędnicza „Herody” z Sygontki. Grupa zajęła I miejsce w tym Przeglądzie.
Radna złożyła podziękowania i gratulacje dla Radnych Bartłomieja Bochenka i Karola 
Auguściaka – członków zwycięskiej grupy.

Radny Nowak Władysław podziękował Wójtowi Gminy, Radnym oraz Pani Skarbnik za 
pomoc w zakupie samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Staropolu.

Radny Stanuchiewicz Wiesław poinformował, że ustnie – w trakcie przerwy w obradach – 
zgłosił interpelację do radnych Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rozwiązań dotyczących 
dowozu uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. 
Zadeklarował, że złoży stosowne pismo w tej sprawie. Otrzymał ze strony Radnych Rady 
powiatu obietnicę, że zajmą się tą kwestią.
Zwrócił się także do Wójta wyrażając przekonanie, że On również podejmie skuteczne
w tym zakresie. 

Wójt Gminy – odnosząc się do wypowiedzi Radnego Stanuchiewicza w kwestii przejazdów- 
stwierdził, że „siły sprawczej” w tym zakresie nie posiada, bowiem przewoźnicy rządzą się 
swoimi, głównie ekonomicznymi, regułami. Oczywiście będzie rozmawiał w tym temacie 
zarówno z PKS, PKP jak i prywatnymi przewoźnikami.
Następnie Wójt udzielił odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez Komisję Zdrowia, Komisję 
Rolnictwa i Komisję Oświaty, po odbytych przed sesją posiedzeniach.
Wójt poinformował także o następujących sprawach:

 od 15 lutego rozpocznie się zbieranie wniosków w sprawie usunięcia eternitu,
 do 15 lutego zbierane będą jeszcze wnioski w sprawie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków,
 9 stycznia Katolickie Stowarzyszenie organizuje na hali sportowej koncert Roxany 

Węgiel,
 Zmarł mąż Pani Sekretarz, Pan  Marek Wojciechowski . Jutro odbędzie się Jego 



pogrzeb.
Radny Wiesław Stanuchiewicz – odnosząc się do odpowiedzi Wójta na wniosek Komisji 
Oświaty w kwestii monitoringu skrzyżowania – wskazał, że na tym skrzyżowaniu bardzo 
często dochodzi do wypadków i ponoszono są koszty na skutki ich usuwania, w związku 
z czym jest potrzeba zainstalowania kamery monitoringu i tablic informujących, że jest to 
teren monitorowany.
Radny Karol Auguściak poparł stanowisko Radnego Stanuchiewicza.

Przewodnicząca Rady poinformowała o tym, że wszyscy Radni w terminie złożyli 
oświadczenia majątkowe, w których nie stwierdzono nieprawidłowości. Zostały one zgodnie 
z wymogami przesłane do Urzędu Skarbowego. Poinformowała także o pismach, które 
w ostatnim okresie wpłynęły do biura rady, i tak:

 sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego,

 zaproszenie od Poseł Haliny Rozpondek i Izabeli Leszczyny na noworoczne 
spotkanie samorządowców,

 zawiadomienie o sesji Rady Powiatu Częstochowskiego,
 gmina Przyrów otrzymała Certyfikat, który jest  podziękowaniem za uczestnictwo 

i zaangażowanie w realizację ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
2018 pod hasłem „AUTOPORTRET”

ad . 20 .  Zakończenie obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała
zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknęła III sesję Rady Gminy
w Przyrowie.

Protokółowała :

Relacja z obrad dostępna jest na stronie: https://przyrow.sesja.pl




