
PROTOKÓŁ Nr XXVII/10 
                              sesji Rady Gminy w Przyrowie        

odbytej w dniu 15 marca 2010 roku 
 
 

Ad.1.  Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 10.00 otworzył Przewodniczący Rady 
Gminy Rajmund Michalik, witając przybyłych i stwierdzając prawomocność obrad. 
Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 15 radnych,                   
co stanowi 100 % składu Rady. 
Spoza Rady w obradach uczestniczyli : 
Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak 
Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora – Migalska                                              
Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska 
oraz zaproszeni goście: Radny Powiatu Częstochowskiego Pan Henryk Kasiura. 
 
Ad .2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w 
załączeniu). Z porządku obrad zdjęto w punkcie 9 projekt uchwały w sprawie 
ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
a wprowadzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 
budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, natomiast w punkcie 13 
wprowadzono projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.  
Porządek obrad wraz z proponowanymi zmianami został przyjęty jednomyślnie. 
 
Ad .3 . Do Protokołu poprzedniej  –  XXVI sesji Rady Gminy – uwag nie wniesiono. 
Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie. 
 
Ad. 4. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, w której 
poinformował o bieżących wydarzeniach zaistniałych w okresie od ostatniej sesji,        
i tak : 
- 1 lutego podpisaliśmy umowę z wykonawcą na modernizację ul. Szkolnej; 
- 6 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Zarębice; 
- 9 lutego uczestniczyłem w Radzie Partnerstwa Północnej Jury; 
- 13 lutego odbyła się gala rozstrzygnięcia konkursu Wójt Roku 2009 w Nałęczowie; 
- 16 lutego została podpisana umowa w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
remont i modernizację oczyszczalni ścieków „LEMNA” w Przyrowie, budowę 
wodociągu w Smykowie i budowę kanalizacji w Wiercicy; 
- 17 lutego odbyło się zebranie Spółki Wodnej, na którym omawiany był projekt prac 
w sołectwach, w których Spółka jeszcze funkcjonuje; 
- 25 lutego podpisaliśmy z Wojewodą umowę w ramach Rządowego Programu 
Rozbudowy Dróg Lokalnych na ul. Szkolną; 



- 27 lutego odbyło się kolejne zebranie sprawozdawcze w OSP Zalesice; 
- 1 marca miało miejsce spotkanie w ramach możliwości odzyskania z Enionu 
kosztów poniesionych na likwidację klęski spowodowanej brakiem energii 
elektrycznej; 
- 4 marca z Panem Przewodniczącym uczestniczyliśmy w spotkaniu z Panem 
Prezydentem Lechem Kaczyńskim w Pałacu  Prezydenckim. Spotkanie to było 
zorganizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Miast Króla Kazimierza Wielkiego i 
dotyczyło spotkania przedstawicieli miast, które Król Kazimierz Wielki alokował. W 
spotkaniu wzięło udział około 200 osób z całego kraju; 
- 6 marca zebranie sprawozdawcze w OSP Staropole oraz Dzień Kobiet w Kole 
Gospodyń Wiejskich w Przyrowie; 
- 8 – 9 marca wspólnie z Panem Przewodniczącym uczestniczyliśmy w Walnym 
Zgromadzeniu Związku Gmin Wiejskich w Poznaniu, głównym przesłaniem tego 
spotkania było XX-lecie Samorządu; 
- 10 marca w Sali Sejmu Śląskiego odbyło się spotkanie z Panem Markiem Sawickim 
Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na tym spotkaniu Pan Minister przedstawił 
sytuację dotyczącą kwestii związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
jak również pewne perspektywy, co do dalszych konkursów i działań, jakie będą 
ogłaszane zarówno dla samorządów i rolników indywidualnych; 
- 13 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Wiercica; 
- jeżeli chodzi o kwestie ogólne, to z uwagi na okres zimowy zaczęliśmy tylko w tej 
chwili początek przebudowy ulicy Szkolnej, jest też przygotowany projekt organizacji 
ruchu dla budowy wodociągu w Smykowie i w najbliższym czasie te prace powinny 
się rozpocząć. Trwają też przygotowania specyfikacji przetargowej na modernizację 
oczyszczalni ścieków w Przyrowie i budowę kanalizacji w Wiercicy. Wniosek na 
likwidację wysypiska śmieci mamy po pierwszych uzupełnieniach, również wniosek 
na Turystyczną Dolinę Wiercicy, który pilotowany jest przez Gminę Janów, jest już po  
pierwszej ocenie merytorycznej i pierwszych uzupełnieniach.  
 
Ad. 5.   Interpelacje i wnioski radnych  
- Radny Powiatu Pan Henryk Kasiura omówił budżet powiatu; 
- Radna Miedzińska zwróciła się z prośbą do Pana Henryka Kasiury o interwencję w 
sprawie wyczyszczenia rowu na zakręcie wzdłuż drogi przed Sierakowem od strony 
Julianki, a także o ustawienie znaku na zakręcie w Sierakowie. Podziękowała 
również za odśnieżanie drogi w Sierakowie; 
- Radny Wiśniewski zgłosił, że na drodze powiatowej od Przyrowa do Wiercicy, w 
miejscu, gdzie jest przepust zrobiła się dziura; 
- Radny Kolan poinformował, że na odcinku od Przyrowa do Zalesic był czyszczony 
rów przydrożny, ale nie zostały założone dreny; 
- Radny Boborowski zwrócił się do Radnego Powiatu Pana Henryka Kasiury z 
pytaniem, czy są jakieś plany, co do chodników i nawierzchni drogi w Woli 
Mokrzeskiej, czy będzie robiony ciąg dalszy od miejscowości Pniaki Mokrzeskie; 
- Radny Powiatu Pan Henryk Kasiura wyjaśnił, że w pierwszej kolejności planowana 
jest przebudowa drogi od Świętej Anny do Koniecpola, ale nie wiadomo, czy plan ten 



wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Jest już gotowa dokumentacja na chodniki i 
drogę w Ulesiu, jeżeli chodzi o Wolę Mokrzeską, to może uda się coś zrobić w 
przyszłej kadencji, bo to też leży w gestii Marszałka.  
- Radny Boborowski zwrócił się też z prośbą u ustawienie znaków ograniczających 
nośność na drodze Wola Mokrzeska – Dąbek; 
- Radny Nowak również zwrócił się z prośbą o ustawienie znaku ograniczającego 
prędkość na skrzyżowaniu w Staropolu; 
- Radna Wierciochowicz zgłosiła konieczność ustawienia znaku ograniczenia 
prędkości i zakazu parkowania na chodnikach nowo remontowanej ulicy Lelowskiej; 
Radny Powiatowy Pan Henryk Kasiura podziękował za zaproszenie na sesję i z 
uwagi na inne bardzo ważne obowiązki opuścił obrady. 
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu mieszkańcowi Przyrowa, Panu  
Zygmuntowi Góreckiemu, który w międzyczasie przybył na sesję. Pan Górecki 
nawiązał do wydarzeń historycznych, do sprawy mordu dokonanego na 
mieszkańcach Przyrowa. Poinformował o materiałach, jakie posiada na ten temat i o 
dyskusji, jaka toczy się na jednym z blogów internetowych.  
Wójt wyjaśnił, że z Panem Górecki prowadzi dyskusje na temat elementów 
historycznych już od 12 lat. Wyjaśnił również, że przeczytał dyskusję na tym blogu i 
że toczy się ona między synem Pana Góreckiego, a niejakim Panem Piotrem –
internautą. Wójt poinformował, że Gmina wystąpiła do IPN-u  o przekazanie akt 
dotyczących tego mordu. Śledztwo zostało umorzone z powodu niemożliwości 
wykrycia przestępcy. Zadaniem Gminy nie jest prostowanie zbiorów muzealnych. 
Jeżeli zaś chodzi o kwestię blogu, to Urząd Gminy nie jest instytucją, którą powinna 
się mieszać do anonimowych dyskusji internetowych   
 
Ad. 6.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji Uchwały Nr 82/XIV/09 z dnia 07 lipca 
2008 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008-2013. 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie. 
 
Ad. 7. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 
2009 rok. 
Projekt uchwały omówiła Pani Barbara Wierciochowicz pracownik GOK Przyrów.                              
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 162/XXVII/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie. 
 
Ad.8.  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 
2009 rok. 
 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 163/XXVII/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 



radnych - podjęta została jednomyślnie. 
 
Ad.9. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
 
Projekt Uchwały omówił Wójt Gminy. 
 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 164/XXVII/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie. 
 
Ad.10. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany w 
Uchwale nr 158/XXVI/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok 
 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 165/XXVII/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie. 
 
Ad.11. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki 
procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku 
wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. 
 
Projekt Uchwały omówił Wójt Gminy. W § 1 i 2 zaproponowano stawkę procentową 
opłaty adiacenckiej w wysokości 20%.  
Komisje Rady Gminy wypowiedziały się negatywnie co do projektu uchwały. 
 
Uchwała w powyżej sprawie (projekt uchwały w załączeniu) nie została podjęta 
– 13 Radnych głosowało przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.  
 
Ad.12. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania Statutu 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyrowie. 
 
Projekt Uchwały omówiła Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Teresa Terlicka.  
Wójt Gminy zaproponował, aby w ostatnim akapicie § 9 Statutu wprowadzić zmianę, 
tzn. słowo „i” zastąpić słowem „oraz”.  
 
Do przedstawionego projektu uchwały innych uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 166/XXVII/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie. 
 
Ad.13. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Wójta Gminy. 
 
Uchwała Nr 167/XXVII/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie. 
 

Ad.14.  Komunikaty i wolne wnioski 
- Przewodniczący Rady Gminy przekazał Radnym informację o terminie składania 



oświadczeń majątkowych; 
- Pani Sekretarz omówiła pismo Komisarza Wyborczego w Częstochowie w sprawie 
dokonania przeglądu istniejącego podziału gminy na obwody głosowania, a także 
podziału gmin na okręgi wyborcze dla wyborów radnych pod kątem spełniania 
kryteriów ustawowych; 
- Pani Skarbnik omówiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
Wójt Gminy wyjaśnił Radnym zasady wypłacania wyrównań dla nauczycieli.  
 

Ad.15.   Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował 
zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XXVII sesję Rady Gminy w 
Przyrowie. 

 

Protokółowała: 

Dorota Wojciechowska  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


