
Protokół Nr XIII/2020  

Sesji Rady Gminy w Przyrowie  

odbytej w dniu 21 kwietnia 2020 roku 

 
 
ad. 1 .  Otwarcie sesji. 
 
Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 13-tej otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Maria 

Stępień. Ponieważ sesja została zwołana w trybie art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia  

31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, odbyła się ona 

zdalnie. 

 

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. 

Przewodnicząca przywitała radnych, Wójta Gminy, pracowników merytorycznych Urzędu 

Gminy oraz wszystkich, którzy oglądają obrady na żywo. 

 

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 XIII sesji Rady Gminy. 

Do Protokołu XIII sesji Rady Gminy uwagi nie zostały zgłoszone.  

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 31 grudnia 2019 r. do dnia sesji. 

Poinformował również, że wnioski radnych składane podczas wspólnego posiedzenia komisji 

zostały przekazane pracownikom merytorycznym. 

Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono. 



ad. 6. 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. 

Przedstawiła także korespondencję, która w okresie międzysesyjnym wpłynęła do biura 
Rady. 

 

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

 
Wójt Gminy poinformował, że na sesji grudniowej nie było żadnych interpelacji. Natomiast na 
interpelacje, które wpłynęły przed sesją, zostaną udzielone odpowiedzi w formie pisemnej. 
Przewodnicząca dodała, że interpelacje można przekazywać drogą mailową lub  
za pośrednictwem poczty. 

             

ad. 8 . Podjęcie Uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Gminy w Przyrowie oraz planów 

pracy stałych Komisji Rady Gminy w Przyrowie na 2020 rok. 

 
Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych, był on również omawiany  
na wspólnym posiedzeniu Komisji.  

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

 
Uchwała Nr XIII/78/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu).  

 

ad . 9 . Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Przyrów. 

 
Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych, a także omawiany był 
szczegółowo na wspólnym posiedzeniu Komisji.  

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

 
Uchwała Nr XIII/79/2020 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.              

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i omawiany był szczegółowo przez 
Panią Skarbnik podczas wspólnego posiedzenia Komisji. 

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



Uchwała Nr XIII/80/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
–  została podjęta 13 głosami „Za” i 2 głosach „Wstrzymujących się” (Protokół 
głosowania w załączeniu).  

 

ad . 11 . Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany WPF. 

 
Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych, a także był on omawiany 
szczegółowo przez Panią Skarbnik na wspólnym posiedzeniu Komisji.  

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

 
Uchwała Nr XIII/81/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta 13 głosami „Za” i 2 głosach „Wstrzymujących się”  (Protokół 
głosowania w załączeniu).  
 
Po tym punkcie obrad Przewodnicząca zaproponowała 10-minutową przerwę. Po 
wznowieniu obrad ponownie została sprawdzona lista obecności. Przewodnicząca poprosiła 
radnych aby sprawdzili i ewentualnie poprawili sobie numery uchwał: XIII/78/2020 oraz 
XIII/79/2020. 
 
 

ad . 12. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla 

samorządowego zakładu budżetowego. 

 
Skarbnik Gminy szczegółowo omawiała ten projekt uchwały na posiedzeniu Komisji. Radni 
otrzymali go również w materiałach sesyjnych. 

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

 
Uchwała Nr XIII/82/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

 

ad . 13 . Podjęcie Uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz 

wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

 
Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych, a także omawiany był 
szczegółowo przez Panią Sekretarz na posiedzeniu Komisji.  

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

 
Uchwała Nr XIII/83/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu).  



 

ad . 14 . 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, jak również omawiany był 
szczegółowo przez Panią Sekretarz – Dorotę Wojciechowską na posiedzeniu Komisji.  

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

 
Uchwała Nr XIII/84/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu).  
 

ad. 15. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Przyrów na rok szkolny 2019/2020. 

 
Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych, omawiany był także przez Panią 
Sekretarz – Dorotę Wojciechowską na wspólnym posiedzeniu Komisji.  

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

 
Uchwała Nr XIII/85/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu).  
 

ad. 16. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów  

na 2020 rok”. 

 
Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Omawiany był także w trakcie 
wspólnego posiedzenia Komisji.  

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

 
Uchwała Nr XIII/86/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 
  
ad . 17 . Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury  
w Przyrowie. 
 
Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Podczas wspólnego posiedzenia 
Komisji omawiany był przez Panią Barbarę Wierciochowicz – pracownika Gminnego 
Ośrodka Kultury w Przyrowie.  

 



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

 
Uchwała Nr XIII/87/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta 14 głosami „Za” i 1 głosem „Wstrzymującym się” (Protokół 
głosowania w załączeniu). 

 

ad . 18 . Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 

 
Tematyka tej uchwały była omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji, a projekt uchwały 
został przekazany w materiałach sesyjnych. Przewodnicząca Rady zapytała czy w związku  
z tym są jeszcze jakieś uwagi i zapytania.  
Pan Mirosław Hamerla spytał czy w projekcie jest podana poprawna data podjęcia uchwały. 
Wątpliwości odnośnie tej uwagi zostały wyjaśnione. 

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w omawianej 
sprawie. 

 
Uchwała Nr XIII/88/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

 

ad . 19 . Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego  

dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych. 

 
Projekt uchwały radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Był on omawiany i dyskutowany  
na wspólnym posiedzeniu Komisji. Przewodnicząca przypomniała, że w trakcie obrad komisji 
zostały ustalone następujące stawki ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP: 

 10 zł/h za udział w działaniu ratowniczym; 

 5 zł/h za udział w szkoleniu pożarniczym. 
Radny Andrzej Różycki zgłosił uwagę dotyczącą wysokości wcześniej ustalonych składek: 

 15 zł/h za udział w działaniu ratowniczym; 

 10 zł/h za udział w szkoleniu pożarniczym; 
Radny podkreślił, że strażacy ochotnicy poświęcają swój wolny czas, a także narażają swoje 
bezpieczeństwo. Przewodnicząca spytała czy jest to wniosek radnego, co P. Andrzej 
Różycki potwierdził.  
Następnie Przewodnicząca ponownie spytała czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu tejże 
uchwały. Głos zabrał Wójt, który w swojej wypowiedzi stwierdził, że proponowana stawka 
może nie jest najwyższa, ale jednostki OSP oprócz ekwiwalentu za akcje i szkolenie 
otrzymują jeszcze inne wsparcie finansowe od gminy. Dodał również, że ochotnicy wykonują 
swoje zadania z zamiłowania, a nie w celach zarobkowych, a pieniądze z ekwiwalentu 
najczęściej są przeznaczone na cele jednostki. Jeszcze raz podkreślił, że stawki 
zaproponowane  
na posiedzeniu komisji są wystarczające, również w odniesieniu do sytuacji finansowej 
gminy (w związku z sytuacją gospodarczą w kraju).  
Następnie swoją uwagę zgłosił radny Auguściak. Dotyczyła ona również wysokości stawki 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP. Radny Auguściak zaproponował następujące 
stawki: 

 12 zł/h za udział w działaniu ratowniczym; 



 7 zł/h za udział w szkoleniu pożarniczym. 
Następnie głos zabrał radny Bochenek, który zwrócił uwagę, że na komisji nie było uwag  
do zaproponowanych stawek. 
Głos zabrał również radny Stanuchiewicz, który stwierdził, że w obecnej sytuacji należy 
pozostawić zaproponowane w trakcie posiedzenia Komisji, a ewentualnie wrócić do tego 
tematu w przyszłym roku. 
Wobec braku innych uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie wnioski radnych -  
Andrzeja Różyckiego i Karola Auguściaka, które zostały przegłosowane w następujący 
sposób: 

 Wniosek radnego Andrzeja Różyckiego: „za” – 2 głosy, „przeciw” – 12 głosów, 
„wstrzymujący się” – 1 głos; 

 Wniosek radnego Karola Auguściaka: „za” – 2 głosy, „przeciw” – 12 głosów, 
„wstrzymujący się” – 1 głos. 

 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt tej uchwały z kwotą stawki 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP: 

 10 zł/h za udział w działaniu ratowniczym; 

 5 zł/h za udział w szkoleniu pożarniczym. 
 
Uchwała Nr XIII/89/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

 

ad . 20 . Przyjęcie informacji z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii z 2019 roku. 

 
Informację tą radni otrzymali w materiałach sesyjnych, a także była ona przedstawiona  
i omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Do ww. informacji uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie przyjęcie informacji z realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii z 2019 roku. 

 
Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z 2019 roku  
(w załączeniu) – w obecności 15 radnych – została przyjęta jednogłośnie (Protokół 
głosowania w załączeniu). 
 

ad . 21 . Przyjęcie informacji z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku. 

Ww. informację radni otrzymali w materiałach sesyjnych, była ona przedstawiona i omawiana 
na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Wójt poinformował zebranych, że w roku 2019 że w placówkach na terenie naszej gminy 
sprzedano wyroby alkoholowe na wartość 2 810 000 zł. 
Radny Stanuchiewicz zauważył, że w przeliczeniu na liczbę mieszkańców naszej gminy daje 
to kwotę ok. 500 zł/na osobę. 

Do ww. informacji innych uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca 
Rady poddała pod głosowanie przyjęcie informacji z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku. 

 
Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w 2019 roku (w załączeniu) – w obecności 15 radnych – została przyjęta 



jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 
 

ad . 22. Przyjęcie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

za rok 2019. 

 
Informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019 radni otrzymali 
w materiałach sesyjnych, a także była ona przedstawiona i omawiana na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 

Do ww. informacji uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie przyjęcie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej za rok 2019. 

  
Informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019  
(w załączeniu) – w obecności 15 radnych – została przyjęta 14 głosami „Za” i 1 głosem 
„Wstrzymującym się” (Protokół głosowania w załączeniu). 

 

ad . 23 . Komunikaty i wolne wnioski 

 
 Radna Wierciochowicz zadała dwa pytania: 

1. Czy Wójt zamierza zastosować ulgi w płaceniu podatków dla podmiotów 
gospodarczych z terenu naszej gminy? 
Wójt przedstawił szczegółowo kto i w jakich przypadkach może zwracać się z 
takimi wnioskami, dodał również, że każda sprawa będzie oceniana 
indywidualnie. 
2. Dlaczego podczas czyszczenia ulic w miejscowości Przyrów zostały 
zamiecione tylko ulice Szkolna i Lelowska? 
Wójt wyjaśnił dlaczego wyczyszczone zostały tylko te dwie ulice. Poinformował 
również, że jeśli będzie to możliwe, to zostaną pozamiatane również pozostałe 
ulice i drogi gminne. Podziękował także sołtysom, radnym i strażakom za akcję 
roznoszenia maseczek ochronnych. 

 Radny Nowak podziękował Wójtowi i wszystkim radnym za przyjęcie uchwały  
i podniesienie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Podziękował również Wójtowi za przekazanie masek dla 
strażaków uczestniczących w akcjach pożarniczych. 

 Radny Stanuchiewicz spytał czy w związku z zagrożeniem suszą można w jakiś 
sposób monitorować nawadnianie rowów melioracyjnych? 
Wójt przedstawił, co Gmina może ze swojej strony zrobić aby wspomóc rolników. 

 Radny Hamerla przedstawił problem dzikiej zwierzyny, która niszczy uprawy 
rolników. 
Wójt wyjaśnił, ze nie leży to w gestii gminy, a problem dodatkowo się pogłębia  
w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. 

 Radny Auguściak zadał pytanie odnośnie interpelacji złożonych przed sesją. 
Przewodnicząca odpowiedziała, że Wójt na kolejnej sesji odniesie się do tych 
interpelacji. 

Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za współpracę. 

 

 



   

ad . 24 .  Zakończenie obrad. 

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

Protokółowała: Justyna Pelikan 
 

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

https://przyrow.sesja.pl/

