
PROTOKÓŁ Nr VIII/2019
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 24 października 2019 roku

ad. 1 .  Otwarcie sesji.

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Przyrowie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Maria Stępień. 

Ad. 2 . Stwierdzenie prawomocności obrad.

Nastąpiło  sprawdzenie  listy  obecności.  W  obradach  uczestniczy  14  radnych,  
co  stanowi  93,33%  składu  rady,  wobec  czego  rada  może  obradować  i  podejmować
prawomocne  uchwały.  Pani  Przewodnicząca  przywitała  radnych,  Wójta  Gminy,  Panią
Sekretarz oraz  Panią  Skarbnik,  a  także  obecnych  na  sali  pracowników merytorycznych
Urzędu Gminy.

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. Uwag nie zgłoszono.

ad . 4 . Przyjęcie Protokołu poprzedniej VII sesji Rady Gminy.

 Do Protokołu VII 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 o działalności  międzysesyjnej, za okres od 30 września br. do 
dnia sesji:

 02.10.2019 r. – udział w spotkaniu w Olsztynie dot. przebudowy przejazdu na Bugaju;
 10.10.2019 r. – odbyło się Forum Sołtysów Woj. Śląskiego, w którym wzięła udział

delegacja  sołtysów  z  naszej  Gminy  oraz  Pani  Przewodnicząca  Rady  Gminy.  
W trakcie tego forum odbyło się rozstrzygnięcie konkursów organizowanych przez
Marszałka  Województwa  Śląskiego,  m.in.  na  przedsięwzięcie  popularyzujące
tradycję,  obrzędy  i  zwyczaje  wsi,  w  którym  to  nasza  grupa  herodów z  Sygontki
otrzymała wyróżnienie;

 16.10.2019  r.  –  podpisanie  umowy  z  firmą  konsultingową,  która  będzie  nam
przygotowywać  wniosek  do  Regionalnego  Programu  Operacyjnego,  na  budowę
nowej oczyszczalni ścieków. Wniosek ten ma zostać złożony do dnia 02.12.2019 r.;

 19.10.2019  r.  –  odbyło  się  I  spotkanie  ze  Związkiem  Nauczycielstwa  Polskiego
odnośnie uchwały, która będzie podejmowana na dzisiejszej sesji, w sprawie zmiany
regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  i  związanych  z  tym  dodatków,  głównie
dodatek za wychowawstwo oraz dodatek motywacyjny;

 19.10.2019 r. – w Konopiskach odbyły się Zawody Powiatowe Ochotniczych Straży
Pożarnych. Po raz kolejny reprezentowała nas jednostka OSP Staropole, która na
tych zawodach zajęła IV miejsce;

 21.10.2019 r. – odbyło się II spotkanie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, gdzie
doszło do ostatecznych uzgodnień.

W tym okresie odbywały się również spotkania dotyczące transportu, związane z problemem



wycofania się PKS-u z naszej Gminy. Niepowodzeniem zakończyła się próba uruchomienia
nowej  linii,  z której  przedsiębiorca zrezygnował  po niecałych dwóch tygodniach.  Odbyło  
się  w tym temacie  spotkanie,  w którym uczestniczyła  Pani  Przewodnicząca oraz sołtysi.
Pozytywnie została załatwiona kwestia przedłużenia kursów na linii Częstochowa – Zarębice
do Bolesławowa, będą to trzy kursy dziennie. W dalszym ciągu trwają rozmowy, aby ten
przewoźnik objął swoimi kursami również Staropole, Sieraków oraz Sygontkę. Jednak nie
mogą to być te same kursy co do Bolesławowa, ponieważ wtedy cała linia przekroczyłaby 
dł.  50  km.,  co  skutkuje  nałożeniem  dodatkowych  obowiązków  na  przedsiębiorcę.  Wójt
poinformował,  że zwróci się do przedsiębiorcy o uruchomienie dodatkowych linii,  które by
objęły południową część Gminy. Przedsiębiorca otrzymał listy osób chętnych do korzystania
z  tych  kursów.   Ten sam przewoźnik  zadeklarował  przywrócenie  kursu po godz.  16:00  
z  Częstochowy,  który  został  już  umieszczony  w  nowym  rozkładzie  jazdy.  Jeśli  chodzi  
o  rozmowy  z  koleją  w  kwestii  pociągu,  który  przyjeżdża  o  7:42  do  Częstochowy,  
to  z  informacji  uzyskanych  w  Urzędzie  Marszałkowskim  w  Katowicach  wynika,  
że  opracowywany  jest  nowy  rozkład  jazdy,  który  będzie  obowiązywał  od  15.12.2019  r.  
Wg  tego  rozkładu  pociąg  ten  będzie  przyjeżdżał  o  7:32,  natomiast  przyjazdy  dwóch
pozostałych zostaną zmienione z 13:24 na 13:30 oraz z 5:25 na 5:26. Zmiany te dot. dojazdu
do szkół i do pracy na zmiany.
Wójt poinformował również, że otrzymaliśmy w ramach rezerwy środki z FOGR na budowę
drogi w Bolesławowie. Został ogłoszony przetarg, co prawda najtańsza oferta przekroczyła
kosztorys  inwestorski,  ale  zostały  przesunięte  środki  na  brakującą  kwotę  i  umowa  
z wykonawcą jest przygotowywana na środę do podpisania. Droga o dł. ok.980 mb. a zostać
wykonana jeszcze w tym roku. Została podjęta decyzja o dołożeniu pieniędzy, ponieważ jest
duże  ryzyko,  że  ceny w przyszłym  roku  nie  spadną,  a  poza  tym  nie  ma pewności,  że
Marszałek w przyszłym roku ponownie dałby pieniądze na tą drogę. Do kwoty przewidzianej
w kosztorysie inwestorskim zostało dołożone 60 tyś. zł.
Ogłoszony został również przetarg na budowę pomostu przy zbiorniku wodnym w Przyrowie,
z terminem składania ofert na 5 lub 6 listopada.
W najbliższych dniach zostanie także ogłoszony przetarg na zagospodarowanie odpadów. 

Odnosząc się do przedstawionej informacji głos zabrali:
 Radna Ślęzak-Zawadzka – w kwestii rozwiązania możliwości dojazdu do Przyrowa

mieszkańców Smykowa i Woli Mokrzeskiej, ponieważ żaden autobus nie wjeżdża do
Przyrowa, a przewóz szkolny nie zabiera innych pasażerów. 
Wójt  odpowiedział,  że  wnioskowaliśmy  o  wjazd  autobusów  do  Przyrowa  jeszcze
wtedy kiedy jeździł PKS. Wystąpiliśmy również z taką prośbą do firmy WANAM-BUS,
ale  do  tej  pory  nie  otrzymaliśmy  odpowiedzi.  Pani  Wójt  Dąbrowy  Zielonej  czyni
starania  o  uruchomienie  linii  z  Soborzyc  do  Częstochowy,  wtedy  można  by
rozmawiać z operatorem na temat możliwości wjazdu do Przyrowa.

Innych pytań i uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

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

Od ostatniej  sesji  (od  30 września  br.)  Pani  Przewodnicząca  Rady odbyła  dwa dyżury  
w Biurze Rady oraz uczestniczyła w następujących posiedzeniach i spotkaniach:

 Z grupą sołtysów (Pan Ryszard Lamch – sołtys wsi Wiercica, Pani Maria Bekus –
sołtys  wsi  Stanisławów,  Pani  Ewa  Żmuda  –  sołtys  wsi  Przyrów  oraz  Pani  
Janina  Bochenek  –  sołtys  wsi  Sygontka),  radnym  –  P.  Bochenkiem  oraz
przedstawicielem grupy Herody – P. Jarosławem Pękalą, uczestniczyła w spotkaniu 
w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach z okazji organizowanego Forum Sołtysów,
gdzie został podsumowany konkurs Piękna Wieś Województwa Śląskiego w kategorii
Najlepsze  przedsięwzięcie  popularyzujące  tradycję,  obrzędy  i  zwyczaje  ludowe,  
w której  to  zespół  Herody z Sygontki  otrzymał  wyróżnienie.  Pani  Przewodnicząca
złożyła gratulacje i podziękowania, z prośbą o przekazanie pozostałej części zespołu.



 Uczestniczyła  w  ślubowaniu  uczniów  klas  I  w  Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  
w Przyrowie.

oraz we wszystkich sprawach związanych z pracą Biura Rady.

Następnie przedstawiła korespondencję, która w okresie międzysesyjnym  (od 30 września 
br. do dnia wczorajszego) wpłynęła do biura rady:

 Urząd Miasta Żory przesłał  uchwałę  Rady Miasta z dnia 26.09.2019 r.  w sprawie
wystąpienia z apelem do Posłów na Sejm RP o odrzucenie projektu ustawy o zmianie
ustawy  –  Prawo  geologiczne  i  górnicze  oraz  ustawy  o  udostepnienie  informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko.

 Śląski  Urząd  Wojewódzki  przesłał  pismo  z  informacją,  dotyczącą  oświadczeń
majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącą Rady Gminy
Przyrów oraz Wójta Gminy Przyrów za rok 2018.

 Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Częstochowskiego wraz z porządkiem obrad dla
Przewodniczących Rad, Burmistrzów oraz Wójtów, która miała miejsce 17.10.2019 r.

 Do Wójta  Gminy Przyrów wpłynęło  pismo ze Stowarzyszenia  Na Rzecz Rozwoju
Gminy Przyrów (do wiadomości do Rady Gminy Przyrów), które to zostało odczytane
przez Panią Przewodniczącą Rady Gminy.
Radny  Wiesław Stanuchiewicz  poinformował  zebranych,  że  w  dniu  10.10.2019  r.
odbyła  się  wyjazdowa  Komisja  Oświaty,  gdzie  zapoznano  się  z  sytuacją  szkół
niepublicznych i  przedstawiono wnioski,  które zostały  przekazane Panu Wójtowi,  
a  także  są  też  w  biurze  rady.  Komisja  Oświaty  zna  ciężką  sytuację  szkół
niepublicznych i prosi Wójta o ustosunkowanie się do tych wniosków.

Wobec braku pytań i uwag do przedstawionych informacji Przewodnicząca zaproponowała
przejście do następnego punktu porządku obrad.

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

Wójt Gminy przedstawił informację o sposobie załatwienia interpelacji zgłoszonych przez 
Radnych:

 Interpelacja w sprawie  zbyt  późno załączających się lamp została przekazana do
firmy Tauron dn. 02.10.2019 r. i została przyjęta do realizacji.

 Interpelacja  w  sprawie  zamieszczenia  na  portalu  internetowym  gminaprzyrow.pl
zdjęcia mężczyzny pijącego alkohol – zostało wystosowane pismo do Pana redaktora
tegoż portalu z prośbą o usunięcie tego zdjęcia lub oznaczenie go w taki sposób,  
by  nie  kojarzyło  się  z  promowaniem  i  reklamą  picia  alkoholu,  gdyż  niektórzy
czytelnicy w taki sposób to zdjęcie odbierają. Wójt rozmawiał telefonicznie z Panem
redaktorem w tej  sprawie,  który  twierdzi,  że  zamieścił  to  zdjęcie  prowokacyjnie,  
a jego celem nie było promowanie picia alkoholu lecz duża ilość wejść na stronę  
i cel ten osiągnął. Jest to portal niezależny od Gminy i nic więcej w tym temacie nie
da się zrobić . 

 Interpelacja w sprawie czystości chodnika na ul. Nadrzecznej – zostało skierowane
pismo do właściciela nieruchomości, z prośbą o uprzątnięcie zalegającej tam ziemi 
i wyplewienie chwastów.

Przewodnicząca  poinformowała,  że  odpowiedzi  na  interpelacje  znajdują  się  również  na
stronie Gminy Przyrów i zachęciła do zapoznania się z ich treścią.

ad . 8 . Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/XII/2012 Rady Gminy Przyrów
z dnia 22 czerwca 2012 roku  w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady
wynagradzania  za  pracę  oraz  zasady  przyznawania  nauczycielom  zatrudnionym
w oświatowych  jednostkach  organizacyjnych  na  terenie  Gminy  Przyrów  dodatków  do
wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.



Ta uchwała  i  jej  projekt,  zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach Komisji,  radni
mieli także możliwość zapoznania się z jej treścią w materiałach sesyjnych.
Pani  Sekretarz  dodała,  że  w  dniu  dzisiejszym  odbyła  spotkanie  z  Prezes  Związku
Nauczycielstwa Polskiego oddziału ZNP w sprawie wysokości dodatku za wychowawstwo.
Dodatek w wysokości 300 zł. ma się należeć nauczycielowi za wychowawstwo w klasach  
o ilości uczniów 19, a w wysokości  330 zł. dla nauczyciela za wychowawstwo w klasach 
o ilości uczniów 20 i powyżej.
Przewodnicząca Rady zapytała czy w odniesieniu do projektu Radni  mają jakieś pytania
bądź  uwagi.  Do  projektu  uchwały  uwag  i  pytań  nie  zgłoszono.  Wobec  powyższego
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr VIII/48/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych
– została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad .  9 . Podjęcie Uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości i zwolnień od
tego podatku.

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i omawiany był podczas posiedzeń
Komisji. 
Wójt Gminy podkreślił, że jest to ważna uchwała i pomimo, że była analizowana drobiazgowo
na wszystkich komisjach, należy jeszcze dodać kilka ogólnych zdań na ten temat. Ostatnia
podwyżka tego podatku była w roku 2016. Proponowany wzrost podatku od nieruchomości
średnio o 3% da skutek finansowy dla Gminy na poziomie 33 tyś zł. Jest to niewielki skutek,
ale trzeba mieć na uwadze, że rosną stale koszty bieżącego funkcjonowania Gminy. Wójt
poprosił  radnych  o  przychylenie  się  do  propozycji  tego  3%-owego  wzrostu,  który  tak
naprawdę nie pokrywa nawet wzrostów inflacyjnych od roku 2016, ale spowoduje niewielki
dopływ do kasy Gminy.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr VIII/49/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych
–  została  podjęta  stosunkiem  głosów  13  za,  1  przeciw   (Protokół  głosowania  w
załączeniu). 

ad  .  10  . Podjęcie  Uchwały  w sprawie  ustalenia  wysokości  stawek  podatku  od
środków transportowych.

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i omawiany był podczas posiedzeń
Komisji. 
Radny Stanuchiewicz powiedział, że na Komisji  głównym zmartwieniem dla radnych było,
żeby te stawki nie były w porównaniu do sąsiednich gmin odstraszające dla przedsiębiorców
posiadających samochody ciężarowe.
Przewodnicząca Rady zapytała czy w odniesieniu omówionego projektu uchwały Radni mają
jakieś pytania bądź uwagi.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr VIII/50/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych
– została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad . 11 . Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/43/2019 Rady Gminy Przyrów z dnia
30.09.2019r.  w sprawie  terminów  i sposobu  ustalania  zaliczkowych  wpłat  nadwyżki  środków
obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy oraz sposobu i terminów rocznych
rozliczeń i dokonywania wpłat  budżetu.

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i również była ona omawiana na 



posiedzeniach Komisji przez Panią Skarbnik.
Uwag i pytań do projektu uchwały nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr VIII/51/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych
– podjęta została jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad . 12.   Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i  przystąpienie do
stowarzyszenia  o nazwie  Związek  Gmin  i Powiatów  Subregionu  Północnego
Województwa Śląskiego.

Ta uchwała została szczegółowo omówiona na posiedzeniach Komisji i była w materiałach 
na poprzednią sesję i teraz została powtórnie przypomniana. 
Wójt  Gminy  –  chodzi  o  sformalizowanie  współpracy  Gmin  i  Powiatów  Subregionu
Północnego celem ubiegania się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2021-2027.  Na  5  listopada  jest  już  wyznaczony  termin  spotkania  założycielskiego  tego
Stowarzyszenia.  Do tego dnia wszystkie Rady Gmin i  Powiatów,  które wyrażą zgodę na
przystąpienie,  takie  uchwały  przyjmą.  Nie  wyrażenie  takiej  zgody  może  skutkować
ograniczeniem możliwości ubiegania się o środki unijne w nowej perspektywie finansowej.
Przewodnicząca Rady zapytała czy w odniesieniu do wyjaśnień Wójta Radni mają jakieś
pytania bądź uwagi.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr VIII/52/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych
– została podjęta jednomyślnie  (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad  .  13  .   Podjęcie  Uchwały  w sprawie  przyjęcia  „Programu  budowy  przydomowych
oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-2023”.

Ta tematyka została również szczegółowo omówiona na posiedzeniach wszystkich Komisji,
zostały  udzielone  odpowiedzi  na  pytania,  radni  mieli  projekt  uchwały  w  materiałach
sesyjnych.
Przewodnicząca Rady zapytała czy w odniesieniu omówionego projektu uchwały Radni mają
jakieś pytania bądź uwagi.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr VIII/53/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych
– została podjęta jednomyślnie  (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad . 14 .   Podjęcie Uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji  celowej z budżetu
Gminy Przyrów na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Przyrów.

Również  ta  uchwała  z  poprzednią  została  szczegółowo  omówiona  na  posiedzeniach
wszystkich Komisji, zostały udzielone odpowiedzi na pytania. 
Przewodnicząca Rady zapytała czy w odniesieniu tej  uchwały Radni  mają jakieś pytania
bądź uwagi.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr VIII/54/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych
– została podjęta jednomyślnie  (Protokół głosowania w załączeniu). 



ad . 15 .  Komunikaty i wolne wnioski.

Kolejno głos zabrali:
 Radna Żmuda – odnośnie interpelacji dot. chodnika na ul. Nadrzecznej. Wg. Radnej

ten chodnik  nie  jest  zarośnięty,  a  podobnie  wygląda chodnik  na ul.  Rolniczej  4a.
Stwierdziła,  że  radni  ani  sołtys  nie  powinni  interesować  się  jaki  porządek  maja
mieszkańcy na podwórkach.

 Radny Stanuchiewicz – odniósł się do swojej interpelacji  dot. porządku na posesji
przy  ul.  Nadrzecznej,  która  wynikała  z  uwag  mieszkańców  oraz  członka  Rady
Sołeckiej  na  zebraniu  wiejskim,  które  odbyło  się  we  wrześniu.  Przed  złożeniem
interpelacji  Radny  pofatygował  się  na  miejsce  i  uznał  za  zasadne  złożenie
interpelacji. Chodziło tutaj o gałęzie drzew, które wychodziły poza granice posesji.  
Na chwilę obecną pewne prace zostały już poczynione i właściciel posesji przyciął
gałęzie.

 Radna Żmuda – na terenie miejscowości Przyrów w dwóch miejscach są zarośnięte
chodniki, w tym jeden z nich przy ul. Cmentarnej, gdzie właściciele nieruchomości
zmarli, a syn ze względów zdrowotnych nie jest w stanie uporządkować chodnika.

 Radny Auguściak – ponownie odnośnie interpelacji czerwcowej dot. uporządkowania
chodnika i drzewostanu w m. Julianka, gdzie nic nie zostało zrobione. W m. Zalesice
ziemia przy stawie została uprzątnięta, a w tej  lokalizacji  nic nie zostało zrobione
chociaż  w  odpowiedzi  na  interpelację  został  podany  termin  30  lipca  2019  r.
Uzupełniono tylko ubytki w drodze, a pozostałe prace nie zostały wykonane.

 Radny  Bochenek  złożył  interpelację  w  sprawie  oświetlenia  ul.  Źródlanej  
w miejscowości Sygontka do miejscowości Julianka

 Radny  Stanuchiewicz  przedstawił  wnioski  jakie  zostały  spisane  po  posiedzeniu
wyjazdowym  Komisji  Oświaty,  które  zostały  przekazane  również  Panu  Wójtowi.  
Są  tam  wnioski,  które  można  wziąć  pod  uwagę  przy  konstruowaniu  budżetu  
na przyszły  rok,  m.  in.  kwestia  dofinansowania  działalności  szkół  niepublicznych  
i konkretne przykłady prac, które należałoby w przyszłym roku wykonać. Jeżeli chodzi
o  Niepubliczną  Szkołę  w  Woli  Mokrzeskiej  to  stan  sali  gimnastycznej  wymaga
remontu.  W  Niepublicznej  Szkole  w  Zalesicach  należy  wymienić  wykładzinę.  
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie wskazane jest wykonania nowego
ogrodzenia  przy  Przedszkolu  Publicznym  oraz  remont  szatni.  Radny zwrócił  się  
do Pani Sołtys z informacją, że Przyrów jako jedyne sołectwo nie ma placu zabaw dla
dzieci i młodzieży. Plac zabaw, który jest przy przedszkolu nie spełnia swoich zadań.
Następnie zwrócił się do Pana Wójta z pytaniem czy nie można zaplanować środków
w  tym  kierunku  w  przyszłorocznym  budżecie.  Dodał  również,  że  zdaniem  Pani
Dyrektor lokalizacja przy szkole jest doskonałym miejscem na plac zabaw, ponieważ
jest  tam  już  siłownia  zewnętrzna  oraz  boisko  wielofunkcyjne.  Plac  zabaw  w  tej
lokalizacji byłby wykorzystany przez najmłodsze dzieci z klas I-III. Na ostatniej Komisji
były  również  dyskusje  na  temat  poprawy  bezpieczeństwa  na  ul.  Szkolnej  
i ul. Lelowskiej przed placówkami oświatowymi, czyli  przed szkołą i  przedszkolem.
Najlepszym rozwiązaniem byłyby montaż progów lub taśm zwalniających, zwłaszcza
progów wyspowych, które można by zdemontować jeżeli nie zdałyby egzaminu lub
ewentualnie zmienić ich lokalizację. Należy zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom 
i  montaż  progów  wyspowych,  które  autobus  może  wziąć  między  koła,  ale  już
samochód osobowy czy motor  musi  zwolnić,  jest  tutaj  najlepszym rozwiązaniem  
i w tej kwestii został przedstawiony wniosek Komisji Oświaty. 

 Radny Nabiałek – przedstawił prośbę rolników o wyrównanie na ul. Rolniczej pryzm
nawiezionych z rozbiórki.  Poinformował  również,  że mieszkańcy otrzymują nakazy
płatnicze na rzecz Spółki Wodnej i nie wiedzą czy mają  je płacić. 



 Radny Hamerla – podziękował za interwencję w sprawie oświetlenia w m. Zarębice. 
 Radna Ślęzak-Zawadzka – odniosła się do wypowiedzi Radnego Stanuchiewicza na

temat placu zabaw w m. Przyrów, stwierdzając że byłoby to niesprawiedliwe, żeby
taka inwestycja finansowana była z budżetu gminy, ponieważ place zabaw w innych
miejscowościach,  a przynajmniej  w Woli  Mokrzeskiej  finansowane są z Funduszu
Sołeckiego. 

 Radna Żmuda – wyjaśniła, że plac zabaw przy przedszkolu finansowany był również
w jakimś stopniu z Funduszu Sołeckiego, plac ten nie jest zamykany i każdy ma do
niego dostęp. Przebywa tam również starsza młodzież, która go zaśmieca i podobna
sytuacja byłaby również gdyby plac zabaw zlokalizowany był przy szkole. 

 Radny Stanuchiewicz – wyjaśnił, iż jego wypowiedź oparta jest na tym, co usłyszał na
Komisji  Oświaty.  Plac  zabaw  przy  przedszkolu  przeznaczony  jest  dla  dzieci
przedszkolnych,  a  jego  powierzchnia  nie  spełnia  oczekiwań  mieszkańców  
m. Przyrów. Dlatego powinien powstać taki obiekt, czy to z budżetu Gminy, czy też 
z środków Funduszu Sołeckiego. 

 Przewodnicząca Rady nie zgodziła się ze stwierdzeniem, że tylko m. Przyrów nie ma
takiego placu zabaw. W Sierakowie też nie ma takiego miejsca i skoro jest możliwość
o ubieganie się o środki budżetowe na tego typu plac, to ona nie widzi sprzeciwu aby
taki plac powstał w Sierakowie. W Przyrowie są dwie dobrze wyposażone siłownie
zewnętrzne,  a  w  Sierakowie  zaledwie  cztery  urządzenia.  Aby  poprawić  estetykę
miejsca  gdzie  są  one  zlokalizowane  trzeba  przeznaczyć  sporą  część  środków  
z Funduszu Sołeckiego. Pomimo tego, że Przyrów jest miejscowością gminną, nie
może  rościć  sobie  prawa  do  finansowania  takich  inwestycji  z  budżetu  Gminy,  
bo każdy radny reprezentujący swoją miejscowość, też będzie chciał wnioskować  
do budżetu o sfinansowanie takich inwestycji.

 Radny  Nowak  –  poinformował  o  złym  stanie  technicznym  huśtawki  na  terenie
przedszkola. Nie zostało to ujęte we wnioskach Komisji Oświaty, ale należy huśtawkę
naprawić, żeby osobom korzystającym z tego urządzenia nie stała się krzywda. Dodał
jeszcze, że siłownie nie są robione z tych samych środków co place zabaw, które we
wszystkich wsiach są finansowane  z Funduszy Sołeckich.

 Radny Auguściak – zapytał kiedy zostaną udzielone odpowiedzi na zadane wcześniej
pytania.  Pisane są interpelacje  i  wnioski  i  jeśli  coś  jest  nie  zrobione to jak  długo
należy czekać na odpowiedź. Ma on kolejne pytania, ale czy ma je zadawać, skoro
nikt nie udziela na nie odpowiedzi.

 Przewodnicząca Rady – poinformowała, że w 15-tym pkt obrad – Komunikaty i wolne
wnioski, jak najbardziej wskazana jest dyskusja na pewne tematy i bolączki radnych.
Jest na Sali obecny Wójt  oraz Pani Skarbnik, jest pisany protokół z posiedzenia.  
To jedno opóźnienie, które powstało w związku z interpelacją radnego Auguściaka,
nie może rzutować na całokształt. Spytała również czy radny ma jeszcze jakieś inne
uwagi i pytania, na które nie uzyskał odpowiedzi.

 Radny Auguściak – odpowiedział,  że w związku z powyższym ma kolejne pytanie
odnośnie tego, kto będzie ponosił koszty budowy chodników w m. Sygontka, które
dochodzą do granicy posesji, czy gmina czy właściciele posesji?

 Wójt Gminy – poinformował, że odpowie na zadane pytania na końcu sesji.
 Radny Stanuchiewicz  –  odniósł  się  ponownie  do tematu interpelacji  do  redaktora

portalu gminaprzyrow.pl. Stwierdził, że redaktor w jednym z wcześniejszych artykułów
obraził  jednego z mieszkańców Przyrowa. Spytał również dlaczego portal ten jeżeli
jest niezależny, posługuje się nazwą gminaprzyrow.pl. Poprosił także o deklarację ze
strony Wójta, że portal ten jest faktycznie niezależny i że Gmina go w żaden sposób
nie finansuje. Dodał, że zapewne fakt, iż po ostatniej sesji w rankingu radnych stał się



najpopularniejszy,  ma  związek  ze  złożoną  przez  niego  interpelacją.  Osoby
wchodzące na ten portal mogą identyfikować go z naszą gminą, co szkodzi naszemu
wizerunkowi, radnym, Przewodniczącej oraz Wójtowi.  Jeśli  chodzi o tą interpelację
Radny jest nieusatysfakcjonowany, ponieważ nadal ta treść jest niezmieniona. Jeśli
chodzi  tylko  
o prowokację to portal ten powinien się nazywać prowokacjaredaktorimięnazwisko.pl

 Przewodnicząca Rady poinformowała, że Gmina Przyrów oraz placówki oświatowe 
z jej terenu włączyły się do charytatywnej akcji pomocy rodakom na Kresach. Jest  
to pomoc w postaci artykułów szkolnych i żywnościowych dla mieszkańców Wilna,
Grodna  i  Lwowa,  można  udzielić  również  pomocy  finansowej.  Przewodnicząca
poprosiła aby właśnie takiego wsparcia dobrowolnie udzieli radni z naszej Gminy.

 Wójt udzielił następujące odpowiedzi na wcześnie zadane pytania:
-  chodnik  na  Juliance  –  po  poprzedniej  sesji  była  przeprowadzona  rozmowa  
z kierownikiem GZK – P. Czarneckim odnośnie tych robót, a podany termin został
zadeklarowany przez  kierownika.  W chwili  obecnej  przebywa on  na  urlopie,  ale  
w  poniedziałek  zostanie  ponownie  przeprowadzona  stanowcza  rozmowa  w  tej
kwestii.
- prośba o równiarkę na ul. Rolniczej – materiał do wyrównania drogi został zwieziony
na  ul.  Rolniczą  na  prośbę  jednego  z  rolników  z  deklaracją,  że  zostanie  
on  rozwieziony  na  własna  rękę.  Zgodnie  z  umową  materiał  został  zawieziony  
i wysypany, ale nie ma odzewu z drugiej strony. Jest jeszcze jedna wątpliwość, czy
po wyrównaniu tego materiału nie będzie za kilka dni kolejnej skargi, że krowy nie
mogą po takim podłożu chodzić. Więc jeśli nie ma kto tego zrobić, to może lepiej ten
materiał zabrać i przewieźć w inne miejsce.
- spółka wodna – Wójt uczestniczy w spotkaniach Zarządu Spółki Wodnej, dwa lata
temu  została  podjęta  decyzja  żeby  Gminna  Spółka  Wodna  wyłączyła  się  
z  Częstochowskiego  Związku  Spółek  Wodnych,  do  którego  przez  ostatnich
kilkanaście lat  należała.  Spowodowane było to głównie faktem, że Spółka chciała
napisać wniosek na zakup sprzętu do konserwacji i czyszczenia rowów. Taki wniosek
został  napisany  przez  pracownika  Urzędu  Gminy,  ponieważ  Spółka  nie  ma
pracowników,  a  Zarząd  działa  społecznie.  Agencja  Restrukturyzacji  i  Modernizacji
Rolnictwa przyznała środki na ten cel. Był to jedyny wniosek spółki wodnej w woj.
śląskim,  która  dostała  pieniądze.  Umowa na kwotę  ok.  400 tyś,  zł.  została  przez
spółkę podpisana. Kiedy doszło do zmiany Zarządu, w momencie kiedy trzeba było
zaciągnąć kredyt na zakup tej koparki, (ponieważ Agencja ten sprzęt finansuje w ten
sposób, że najpierw trzeba fakturę zapłacić z własnych środków, a dopiero za trzy
cztery miesiące Agencja zwraca środki) i podpisać weksle, część z członków Zarządu
nie zgodziła się na ich podpisanie. Wówczas umowa o przyznaniu pomocy została
rozwiązana.  Ponieważ  Gminna  Spółka  Wodna  wystąpiła  z  Częstochowskiego
Związku Spółek Wodnych, nakazy nie były przez ten Związek wysyłane. Był pewien
problem  z  odzyskaniem  bazy  
z Częstochowskiego Związku Spółek Wodnych, bo nie był on zadowolony z decyzji 
o wystąpieniu Przyrowa ze Związku, ponieważ Gminna Spółka Wodna w Przyrowie
przynosiła największe dochody – ok. 70 tyś. zł. rocznie. Doszło do zmiany Prezesa,
którym teraz jest P. Mariusz Knapik ze Staropola. Zarząd zdecydował o odtworzeniu
bazy i wysłaniu nakazów za rok 2019, jak również o nie pobieraniu środków za rok
2018. Spółka wykonała już prace polegające na wyczyszczeniu ok. kilometrowego
odcinka  rowów.  To  że  Spółka  wystąpiła  z  Częstochowskiego  Związku  Spółek
Wodnych nie oznacza, że Spółka przestała istnieć. Zobowiązania dalej są i obowiązki
utrzymywania  rowów  przez  właścicieli  dalej  pozostają.  Trwają  rozmowy  



z  Częstochowskim  Związkiem  aby  w  przyszłym  roku  do  Związku  wrócić.
Odpowiadając na pytanie czy płacić składki czy nie,  Wójt  odpowiedział,  że on już
składkę  zapłacił  
i uważa, że tak się należy zachować.
- uszkodzona huśtawka na placu przedszkolnym – zostanie przekazana informacja
Pani Dyrektor, aby konserwator zajął się naprawą tego urządzenia.
-  chodniki  w  Sygontce  –  aby wybudować  te  chodniki,  tak  żeby spełniały  chociaż
minimum  standardu  dot.  szerokości,  w  niektórych  przypadkach  na  etapie
projektowania  okazało  się,  że  trzeba  bylo  wejść  w  tereny  prywatne.  Właściciele
nieruchomości udzielili nam zgody na cele budowlane i takie zgody do pozwolenia  
na budowę zostały złożone.  W wielu przypadkach jest  tak,  że ogrodzenia zostały
cofnięte i działka prywatna tworzy pas drogowy. Na mocy przepisów z 1998 r. jeżeli
dana nieruchomość stanowiła pas drogowy, a tak jest w tym przypadku, to z mocy
prawa ta  część  działki  staje  się  własnością  zarządcy drogi.  Jest  to  tylko  kwestia
odpowiedniego wyregulowania prawnego, czyli wydzielenia geodezyjnego i przejęcia
tych gruntów na rzecz zarządcy drogi.  Podobna sytuacja  była  na ul.  Słonecznej  
w Przyrowie oraz na drodze wojewódzkiej w Woli Mokrzeskiej.
-  portal  gminaprzyrow.pl  –  portale  o  podobnych  nazwach:  gminaporaj.pl,
gminazarki.pl, gminakonopiska.pl funkcjonują już od kilku lat i sąd taki tytuł prawny
zarejestrował.  Gmina  ze  swojej  strony  próbowała  zablokować  kilka  domen,  które
miały  podobne nazwy,  ale  całkowicie  zablokować tego się  nie  da.  Portal  ten  jest
portalem  samodzielnym,  niezależnym,  niefinansowanym  przez  Gminę  w  żaden
sposób.  Jeśli  chodzi  o  powiązania  finansowe,  to  w  przypadku  kiedy  dajemy
ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, to dajemy je m. in. również na ten portal, bo
ma  on  dużo  odsłon.  Jest  to  obowiązek  wynikający  z  ustawy  o  gospodarce
nieruchomościami,  że  musimy  pewne  rzeczy  w  mediach  i  prasie  ogłaszać.  Wójt
powiedział, że chciałby, aby wszystkie gazety pisały dobrze o Przyrowie, ale mamy
podobne doświadczenia z Gazetą Częstochowską i tutaj nie ma złotego środka na
media, że ktoś będzie pisał o nas tak jak my chcemy. Po prostu na pewne rzeczy nie
należy reagować. Gmina nie może zablokować nazwy i nie ma wpływu na to co na
tym portalu i innych jest pisane.

 Radny Auguściak – ponownie zapytał  czy te osoby,  które mają zrobiony chodnik  
do  ogrodzenia  za  to  nie  płacą,  a  teren  przechodzi  na  własność  gminy  jako  pas
drogowy, ponieważ w niektórych miejscach chodniki mają szerokość 2,80 a w innych
tylko  
60 cm?

 Wójt udzielił twierdzącej odpowiedzi na powyższe pytanie. 

 ad . 16 .  Zakończenie obrad

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

Protokółowała: Justyna Pelikan

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


