
PROTOKÓŁ Nr XXIX/10
Sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 22 lipca 2010 roku

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 11-tej 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
Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska
Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora-Migalska
Kierownik GOPS – mgr Iwona Kremblewska
oraz zaproszeni goście – Radni Rady Powiatu Częstochowskiego – Pan Roman 
Hyla i Pan Henryk Kasiura.

Ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad ( w 
             załączeniu).
Wójt Gminy wniósł o wprowadzenie do porządku obrad następujących spraw :

1) jako punkt 14 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 
rok,

2) jako punkt 15 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 161/XXVI/10 w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

3) jako punkt 16 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
miejscowości Wiercica.

Radni jednomyślnie opowiedzieli się za rozszerzeniem porządku obrad.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek 
obrad uwzględniający proponowane poprawki.

Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie.

Ad . 3 . Do Protokółu poprzedniej -XXVIII 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 :

– zakończyliśmy przebudowę ulicy Szkolnej w ramach Programu Budowy Dróg
lokalnych, rozliczyliśmy już to zadania i otrzymaliśmy zwrot pieniędzy (50 % 
wartości inwestycji) w kwocie 218.100,-,

– zakończono budowę wodociągu w Smykowie – inwestycja zakończyła się w 
czerwcu, a odbiór nastąpił w lipcu – koszt tej inwestycji wyniósł 414.000,-, w 
tej chwili będziemy składać wnioski o płatność i o zwrot pieniędzy w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

– odbyły się przetargi : 1) na budowę kanalizacji sanitarnej w Wiercicy – było 
dość dużo ofert, wykonawca został wyłoniony i została podpisana z nim 
umowa na wykonawstwo
2) na rekultywację wysypiska śmieci – jesteśmy przed podpisaniem umowy 



na kwotę 201 tys. zł., będzie to realizowane w ramach Programu Rozwoju 
Subregionu Północnego,

– aktywnie uczestniczymy w programach tych, które robimy wspólnie albo z 
powiatem, albo z miastem Częstochowa tj. 1) E-powiat, 2) E – region - 
budowa sieci informatycznej 3) budowa punktów odbioru odpadów 
niebezpiecznych,

– jest problem z budynkiem przedszkola – stan techniczny budynku jest zły, 
podobnie również instalacja centralnego ogrzewania. Budynek w chwili 
obecnej został sklamrowany objemkami ponieważ mury popękały w wielu 
miejscach. Chcielibyśmy więc przeprowadzić termomodernizację tego 
obiektu tj. ocieplenie i instalację centralnego ogrzewania, przewidywany 
koszt to około 100 tys. zł, a chcielibyśmy to sfinansować w 60 tys. zł. 
korzystając z możliwości umorzenia kredytu, który zaciągnęliśmy na 
ocieplenie budynku Urzędu Gminy, pozostała kwota będzie wkładem 
własnym gminy,

– jest dość duże zagrożenie jeśli chodzi o dochody gminy bo dzisiaj się 
pokazała informacja na stronach samorządowego PAP-u ile Ministerstwo 
finansów przekazało samorządom w ramach udziału w podatkach 
dochodowych, nam na 900 tys. zł. które powinniśmy otrzymać od 
Ministerstwa Finansów za I półrocze przekazano 325 tys. zł. Musimy się więc 
liczyć z faktem, że około 200 tys. zł. w ramach udziału w podatku nie spłynie. 
Ponadto od 1 września idą kolejne podwyżki płac dla nauczycieli o 7 czy 
10 % w związku z czym wpływy do budżetu będą więc mniejsze niż 
zakładaliśmy,

– odbyło się kilka uroczystości : 1) 10 lecie świetlicy wiejskiej w Sierakowie, 2) 
spotkania „Z daleka i bliska” 3) festyn w Przyrowie, w Sygontce i w 
Zarębicach

– odnośnie oświetlenia ulicznego – ciągle trwają i prowadzone są rozmowy z 
ENION, firma co 2 lub 3 miesiące zmienia stanowisko. Ostatnio ENION się 
zobowiązał do tego, że jest w stanie przeprowadzić modernizację oświetlenia 
ulicznego na własny koszt. Natomiast my mielibyśmy kupować tzw. Usługę o 
podwyższonym standardzie oświetleniowym i spłacać to z oszczędności w 
zużyciu energii. Taką wolę pisemnie wyraziliśmy jeśli chodzi o te obwody 
najgorzej oświetlone. Teraz czekamy aż ENION wyda warunki  do 
projektowania tego przedsięwzięcia. Jest szansa, co prawda niewielka, że 
uda się to zrobić jeszcze w tym roku

– rozpoczęte inwestycje przebiegają zgodnie z harmonogramami, a jeśli chodzi 
o płatności to mamy na dzisiaj dobra sytuację w tym względzie. Większe 
płatności pojawią się na przełomie września, października (modernizacja 
oczyszczalni, wodociąg Wiercica i pewne środki na odnowę wsi Zarębice).

ad . 5 .    Interpelacje i wnioski :

– radna Miedzińska 14 i 15 lipca odbyły się w świetlicy w Sierakowie warsztaty
regionalne, ich podsumowanie odbędzie się w Olsztynie,

– radna podziękowała Wójtowi Gminy, a także tym radnym , którzy wzięli udział 
w dniach 19-20 czerwca w uroczystościach z okazji 10-lecia funkcjonowania 
świetlicy w Sierakowie

– radny Kolan prosi o interwencję w sprawie barierek zamontowanych przy 
przejeździe kolejowym w Juliance – jego zdaniem barierki te zamontowane 
są zbyt blisko jezdni



– kolejna sprawa zgłoszona przez radnego Kolana dotyczyła załatania dziur na 
drodze w Zalesicach „w koszarach”

– radna Miedzińska przedstawiła apel mieszkańców o wykoszenie trzcin za 
posesjami w kierunku Sygontki

– zwróciła się też aby skłonić mieszkańców – właścicieli nowych działek do 
wykoszenia tych posesji, ponieważ położone one są przy drodze głównej i 
psują wygląd estetyczny wsi

Radny Powiatu Pan Kasiura poinformował, że zajmie się zgłoszeniem do realizacji 
wniosków zgłoszonych przez Radnego Kolana. Poinformował ponadto, że wcześniej 
zgłaszane wnioski skierowane zostały pisemnie do Pani Dyrektor Zalewskiej celem 
ich realizacji.
Następnie poinformował, że do realizacji jest zgłoszony projekt przebudowy 
przepustu w Kniei. Teraz należy poczekać aż Zarząd Województwa zaakceptuje ten 
projekt,  będzie to dość duża inwestycja rzędu ok. miliona złotych.

– radny Deska zapytał co z drogą Przyrów – Drochlin ?
Pan Kasiura odpowiedział, że wykonanie tej drogi wpisane jest w projekcie do 
realizacji w 2012 roku.

Ad . 6 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia
             zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżety oraz informacji o 
przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku 
budżetowego.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 173/XXIX/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 7 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie sposobu i
             trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przyrów lub 
jej jednostkom organizacyjnym.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 174/XXIX/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 8 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały
             w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze. Zmiany zaproponowane w 
projekcie uchwały wynikają z  wytycznych Państwowego Komisarza Wyborczego.
Rozmowy na ten temat trwają od kwietnia. Myśmy złożyli wniosek żeby pozostawić 
okręgi takie jakie były dotychczas i z taką samą ilością radnych jak obecnie, to 
niestety nie do końca jest zgodne z przepisami ustawy i tzw. normami 
przedstawicielstwa, które mówią o ilości osób na 1 mandat w związku z czym 
musieliśmy zaproponować zmiany. Przygotowany projekt uchwały jest jak 
najbardziej racjonalny i zgodny z wytycznymi, a do radnych należy ostateczna 
decyzja w tej kwestii. Ustawowy termin do podjęcia tej uchwały jest do 12 sierpnia.
Jeśli tej uchwały dzisiaj nie podejmiemy to za te kwestie prawdopodobnie 
rozstrzygnie Komisarz Wyborczy lub Wojewoda. 

– radna Miedzińska zapytała co będzie dalej jeśli Rada nie podejmie dziś tej 
uchwały ?

Wójt odpowiedział, że z informacji jakie posiadamy to w takim przypadku okręgi 
nam wyznaczy Komisarz Wyborczy. Oczywiście  w dalszym ciągu będzie to z nami 
konsultowane. Jeśli nie da się nic zrobić i w dalszym ciągu utrzymana zostanie ta 
linia matematyczna to będzie należało potwierdzać tą propozycję, która dziś została 



przedstawiona w projekcie uchwały.
W dalszej dyskusji rozważano jeszcze jedna możliwość tzn. utworzenie 1-
mandatowego okręgu Stanisławów i Bolesławów i 1-mandatowego w Zarębicach.
Ta opcja jednak również nie zyskała akceptacji. W toku dalszej dyskusji nie 
sformułowano konkretnych wniosków i nie wypracowano żadnego stanowiska.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zaproponował podjęcie 
ostatecznego rozstrzygnięcia poprzez głosowanie nad projektem uchwały w tym 
temacie (w załączeniu). Radni propozycję zaakceptowali.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Przeciw podjęciu tej uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od 
głosowania.

Ad . 9 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały
             w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy miejscowości Przyrów.
Zmiana polega głównie na tym, że wprowadzony zostaje punkt zawierający opis 
miejsc o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa lokalnego. Zmiany obejmują też 
drobne poprawki wprowadzone ze względu na upływ czasu. Dodał, że te 
wyjaśnienia mają także zastosowanie do kolejnych 2 projektów uchwał w tym 
temacie.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący  Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w powyższej sprawie.
Uchwała Nr 175/XXIX/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 10 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie
               zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zalesice.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 176/XXIX/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 11 . Przewodniczący Rady poprosił Kierownika GOPS o omówienie projektu
              uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 
społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
Pani Kierownik – ponieważ szczegółowo omawiała projekt tej uchwały na 
posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady – poprosiła o zgłaszanie jeszcze 
ewentualnych pytań w tym zakresie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący  Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w powyższej sprawie.
Uchwała Nr 177/XXIX/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 12 . Przewodniczący Rady poprosił Kierownika GOPS o omówienie projektu
              uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu.
Pani Kierownik – ponieważ szczegółowo omawiała projekt tej uchwały na 
posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady – poprosiła o zgłaszanie jeszcze 
ewentualnych pytań w tym zakresie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący  Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w powyższej sprawie.



Uchwała Nr 178/XXIX/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 13 . Przewodniczący Rady poprosił Kierownika GOPS o omówienie projektu
              uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia opłaty za 
pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych..
Pani Kierownik – ponieważ szczegółowo omawiała projekt tej uchwały na 
posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady – poprosiła o zgłaszanie jeszcze 
ewentualnych pytań w tym zakresie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący  Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w powyższej sprawie.
Uchwała Nr 179/XXIX/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 14 . Skarbnika Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt
              uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Pani Skarbnik , kolejno przedstawiła zakres zmian w poszczególnych załącznikach 
do uchwały budżetowej.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący  Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w powyższej sprawie.
Uchwała Nr 180/XXIX/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 15 . Skarbnika Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt
               uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 161/XXVI/10 w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący  Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w powyższej sprawie.
Uchwała Nr 181/XXIX/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 16 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie
               zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Wiercica.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 182/XXIX/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 17 . Komunikaty i wolne wnioski :

– Kierownik GOPS poinformowała, że gmina realizuje projekt w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki pt. „Gmina Przyrów dawniej i dziś – 
sposobem na integrację społeczną mieszkańców”. W ramach projektu 
przewidywane są bezpłatne formy wsparcia, warsztaty regionalne : - kuchnia 
tradycyjna, - artystyczne i muzyczne. Projekt ma przyczynić się do integracji 
społeczno-pokoleniowej mieszkańców gminy Przyrów oraz pomóc w 
zainicjowaniu pomostu pokoleń. Poprosiła o rozpropagowanie tematu wśród 
mieszkańców i poinformowanie ich aby zgłaszali się po wnioski do udziału w 
tym przedsięwzięciu do pracowników GOPS,



– Wójt Gminy poprosił o stanowisko Rady w kwestii nadania odznak 
honorowych i odznaczeń. Poinformował, że  – w związku z 20 – leciem 
samorządu terytorialnego w Polsce – przygotowane zostały wnioski o 
nadanie odznak honorowych „Zasłużony dla rolnictwa” dla 14 osób 
(Nowińska Anna, Radło Jacek, Różycka Małgorzata, Rutkowski Andrzej, 
Synowiec Adam, Turek Jadwiga, Kolan Krzysztof, Jasiński Marek,  Frukacz 
Irena, Bojarski Ryszard, Piskorski Włodzimierz, Deska Jarosław, Deska 
Małgorzata) oraz o odznaki honorowe „Zasłużony dla Województwa 
Śląskiego” dla Pani Miedzińskiej Bożeny, Wiśniewskiej Marii, Deski Elżbiety 
oraz zespołu „Przyrowskie Nutki”. Zamierza także wystąpić z wnioskiem o 
nadanie „Brązowego Krzyża Zasługi” dla Pana Rajmunda Michalika.

Radni jednomyślnie zaaprobowali propozycję Wójta i poparli kandydatury osób 
proponowanych do uhonorowania.

– Przewodniczący Rady zaproponował sporządzenie wniosku o nadanie 
„Srebrnego Krzyża Zasługi” dla Wójta Gminy.

Radni jednomyślnie opowiedzieli się za wystąpieniem z  wnioskiem o nadanie 
Wójtowi Gminy tego odznaczenia.

Ad . 18 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował 
               zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XXIX sesję Rady Gminy 
w Przyrowie.

Protokółowała :


