
PROTOKÓŁ Nr X/2019
                                      Sesji Rady Gminy w Przyrowie

       odbytej w dniu 28 listopada 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. 
Przywitała radnych, Wójta Gminy oraz pracowników merytorycznych Urzędu Gminy.

Ad. 2 . Stwierdzenie prawomocności obrad.

Nastąpiło sprawdzenie listy obecności. W obradach uczestniczy 14 radnych, co 
stanowi 93% 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.
Uwag nie zgłoszono.

ad . 4 . Przyjęcie Protokołu poprzedniej VIII i IX – nadzwyczajnej – sesji Rady Gminy.

 Do Protokołu VIII i IX sesji Rady Gminy uwag nie zgłoszono. 
Za ich przyjęciem Radni głosowali jednomyślnie (Protokół głosowania w załączeniu).

ad . 5 . Przyznanie stypendium Wójta Gminy Przyrów dla wybitnie uzdolnionych uczniów za
            wysokie wyniki w nauce.

Wójt Gminy  poinformował, że Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie – w ramach 
uzupełnienia – wystąpił z jeszcze 1 wnioskiem o przyznanie stypendium. Następnie dokonał 
wręczenia Decyzji o przyznaniu stypendium za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia dla 
Joanny Migalskiej absolwentki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w 
Przyrowie. Decyzja – z powodu nieobecności laureatki – wręczona została wraz 
z gratulacjami na ręce jej mamy Pani Eweliny Sikory-Migalskiej.

ad . 6 . Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie między sesjami.

Wójt przedstawił informację międzysesyjną, za okres od 24 października br. do dnia sesji.
 Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

ad. 7 . Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami oraz
           korespondencji dotyczącej Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o odbytych dyżurach w biurze rady oraz 
posiedzeniach i spotkaniach, w których uczestniczyła.

ad. 8 . Informacja Wójta o sposobie załatwienia interpelacji radnych.

Wójt Gminy przedstawił informację o sposobie załatwienia interpelacji zgłoszonych przez 



Radnych oraz omówił możliwości zrealizowania wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady 
w trakcie odbytych przed sesją posiedzeń.
            Przewodnicząca Rady – ponieważ w przedstawianej w poprzednim punkcie porządku
obrad informacji pominęła sprawę korespondencji otrzymanej przez biuro Rady – 
zaproponowała, że korespondencję tę przedstawi w punkcie Komunikaty i wolne wnioski.
Radni wyrazili na to zgodę.
Radny Stanuchiewicz wyraził podziękowanie dla Wójta za zrealizowanie zgłoszonej przez 
Niego interpelacji w sprawie zamontowania dodatkowej kamery monitoringu na budynku 
przedszkola oraz utwardzenie placu parkingowego koło organistówki w Przyrowie.

ad. 9 . Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
           transportowych.

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i omawiany był podczas posiedzeń
Komisji. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr X/56/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych –
została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad . 10 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i omawiany był podczas posiedzeń
Komisji. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr X/57/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych –
została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad . 11 . Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum 
              im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie.
Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i omawiany był podczas posiedzeń
Komisji. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr X/58/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych –
została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad . 12 . 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.

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i omawiany był podczas posiedzeń
Komisji. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr X/59/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych –
została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu). 



ad . 13 .  Komunikaty i wolne wnioski.

Przewodnicząca Rady przedstawiła korespondencję, która w okresie międzysesyjnym  
(od 24 października br.) wpłynęła do biura rady. 

Wójt Gminy przekazał, że Radny Rady Powiatu Częstochowskiego Pan Henryk Kasiura 
prosił o usprawiedliwienie swojej nieobecności na dzisiejszych obradach, ponieważ bierze 
udział w sesji Rady Powiatu w Częstochowie.

          Radny Stanuchiewicz – nawiązując do przedstawionego przez Przewodniczącą Rady 
pisma Pana Marka Chybińskiego – poinformował, że takie pismo wpłynęło również do 
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Komisja na swoim posiedzeniu przed sesją 
omawiała ten problem. Komisja wnioskuje o przygotowanie uchwały regulującej możliwość 
przyznawania nagród bądź stypendiów dla wybitnych sportowców.
         Skarbnik Gminy poinformowała, że wstępnie zajęła się już opracowaniem projektu 
uchwały, która pozwoli na nagradzanie wyróżniających się sportowców. Projekt przedłożony 
będzie do rozpatrzenia na sesji grudniowej.
         Wójt Gminy w swojej wypowiedzi przedstawił jak dotychczasowo przedstawiały się 
formy pomocy dla Pana Marka Chybińskiego, bowiem gmina w ostatnich latach na różnych 
płaszczyznach udzielała mu szeroko pojętego wsparcia.
         Radna Wierciochowicz wskazała, że na posiedzeniu Komisji Oświaty padła propozycja
aby doraźnie przeprowadzić jednorazową dobrowolną zbiórkę pieniędzy wśród radnych.
         Radny Bochenek – nawiązując do otrzymanej odpowiedzi na zgłoszoną interpelację 
w sprawie oświetlenia ul. Źródlanej – wyraził nadzieję, że w przyszłorocznym budżecie 
znajdą się środki finansowe przynajmniej na wykonanie projektu tego oświetlenia.
         Radny Auguściak – nawiązując do wypowiedzi radnego Bochenka – wskazał, że 
zamontowanie doraźnie przynajmniej dwóch lamp oświetleniowych (przed i za mostem) 
znacznie poprawiłoby widoczność i bezpieczeństwo na tej drodze.
         Radna Ślęzak-Zawadzka złożyła interpelację w sprawie wycinki wierzby energetycznej 
w miejscowości Wola Mokrzeska.
         
ad . 14 .  Zakończenie obrad.

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

Protokółowała :

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


