
PROTOKÓŁ Nr XXX/10 
        nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyrowie                                

odbytej w dniu 19 sierpnia 2010 roku 
 
 

Ad.1.  Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 14.00 otworzył Przewodniczący Rady 
Gminy Rajmund Michalik, witając przybyłych i stwierdzając prawomocność obrad. 
Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło początkowo 13 
radnych, po przerwie dołączył Radny Radło Euzebiusz, czyli uczestniczyło 14 
radnych, co stanowi 93 % składu Rady. 
Spoza Rady w obradach uczestniczyli : 
Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak                                                                            
Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora – Migalska                                              
Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska 
Wójt Gminy poinformował, że sesja nadzwyczajna została zwołana ze względu na 
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie w sprawie wezwania Rady 
Gminy Przyrów do podjęcia uchwały o podziale gminy Przyrów na okręgi wyborcze. 
  
Ad .2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad. Wójt Gminy 
zaproponował przeniesienie z punktu 3 do punktu 6 podjęcie uchwały w sprawie 
podziału gminy Przyrów na okręgi wyborcze i przesunięcie pozostałych punktów  o 
jeden w dół.  
Porządek obrad wraz z proponowanymi zmianami został przyjęty jednomyślnie. 
 
Ad .3 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2010 rok. 
 
Projekt Uchwały omówiła Skarbnik Gminy. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 183/XXX/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 13 
radnych - podjęta została jednomyślnie. 
 
Ad. 4. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania 
realizowanego przez Gminę Przyrów w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie: 
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 
 
Projekt Uchwały omówiła Skarbnik Gminy. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 184/XXX/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 13 
radnych - podjęta została jednomyślnie. 
 
 
 
 



Ad. 5.   Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego. 
 
Projekt Uchwały omówiła Skarbnik Gminy. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 185/XXX/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 14 
radnych - podjęta została jednomyślnie. 
 
Ad. 6.  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału gminy 
Przyrów na okręgi wyborcze. 
 
Projekt Uchwały omówił Wójt Gminy. Wyjaśnił, że Komisarz Wyborczy w 
Częstochowie podjął działania i wezwał Wójta Gminy do niezwłocznego 
przedstawienia Radzie Gminy Przyrów wniosku w sprawie podziału gminy na okręgi 
wyborcze uwzględniającego zasady wynikające z atr.89, art. 90 i art.92 ustawy z dnia 
16 sierpnia 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (t.j. z 2003 r. Dz.U.Nr 159, poz.1547 z późn. zm.) oraz wniosku o 
wprowadzenie zmian w podziale gminy na obwody głosowania, jeśli w związku ze 
zmianą granic okręgów wyborczych będzie to celowe dla ułatwienia wyborcom 
dostępu do lokali wyborczych.  
Komisarz wezwał również Przewodniczącego Rady Gminy do zwołania sesji 
nadzwyczajnej w terminie nie później niż w dniu 19 sierpnia br. dla omówienia 
wniosków Wójta, a Radę Gminy do uchwalenia w tym terminie koniecznych zmian w 
podziale na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu i 
ewentualnie zmian w podziale na obwody głosowania.  
Wójt wyjaśnił, że po otrzymaniu tego postanowienia spotkał się z Komisarzem 
Wyborczym i poinformował go, że na sesji 22 lipca była taka uchwała i że Rada 
Gminy jej nie podjęła. Wójt spytał Komisarza, czy w związku z tym wystarczy 
pisemna informacja, że było to już przedmiotem obrad na poprzedniej sesji, czy jest 
sens drugi raz zwoływać sesję w tym samym temacie.                                                     
Wójt otrzymał od Komisarza Wyborczego odpowiedź, że postanowienie jest oparte 
na przepisach prawa i że sesja musi się odbyć. Jeżeli Radni nie podejmą uchwały 
wówczas Komisarz postanowieniem podzieli gminę na okręgi wyborcze.  
Wójt poinformował również, że Komisarz Wyborczy wyraził zgodę, żeby okręgi: 
Zalesice, Julianka Sygontka  zostały w dotychczasowym stanie, ponieważ po 
odliczeniu mandatu z Bolesławowa pozostaje mandatów 16 i najmniejsza norma 
przedstawicielstwa jest w Zalesicach, który to okręg pierwotnie miał mieć dwa 
mandaty, ale był drugi po Bolesławowie i dlatego zgodnie z prawem możemy ten 
drugi mandat z Zalesic zdjąć i zostaną one, tak jak do tej pory okręgiem 
jednomandatowym. Nie mamy natomiast zgody Komisarza na podział Przyrowa na 
dwa okręgi, koniecznie musi być to jeden okręg pięciomandatowy. Mandat z 
Bolesławowa musi być zdjęty, tak jak wynika to z normy przedstawicielstwa.  
Radni spytali, co to jest norma przedstawicielstwa, na co Wójt wyjaśnił, że jest to 
liczba mieszkańców na 31 grudnia ubiegłego roku dzielona przez 15 radnych. W 
naszym przypadku jest to 267,6 mieszkańca. Od tego wskaźnika są wyliczane 
mandaty na poszczególne okręgi. 
Sekretarz Gminy omówiła normę przedstawicielstwa dla poszczególnych okręgów.  
- Radny Kolan zapytał w jaki sposób Komisarz podzieli gminę na okręgi wyborcze,  
  jeżeli Rada nie podejmie uchwały? 
- Wójt Gminy wyjaśnił, że jeżeli Rada Gminy nie podejmie uchwały, wówczas  



  Komisarz Wyborczy będzie wzywał do siebie Pełnomocnika Wójta ds. Wyborów i z  
  nim będzie konsultował swoją decyzję, jednak niewiele to zmieni. Rozmawiamy już  
  z komisarzem ponad dwa miesiące, używamy różnych argumentów, łącznie z tym,  
  że nawiązałem kontakt z Przewodniczącym Sejmowej Komisji ds. Samorządów  
  Posłem Dudką, opisaliśmy mu nasz przypadek. Przewodniczący Dudka zwołał  
  posiedzenie komisji i mam informację, że po wysłuchaniu informacji Krajowego  
  Komisarza Wyborczego nic się tu w tym wypadku nie zmieni.   
- Radny Radło zapytał dlaczego Komisarzowi Wyborczemu zależy na tym, żeby  
  Rada podjęła tą uchwałę. 
- Wójt Gminy wyjaśnił, że zgodnie z ustawą podział gminy na okręgi wyborcze jest to  
  kompetencja Rady Gminy, natomiast jeśli Rada nie wywiązuje się ze swoich  
  obowiązków, to wtedy w ramach wykonania zastępczego robi to Komisarz  
  postanowieniem. 
Przewodniczący Rady Gminy zabrał głos i poinformował, że Komisarz Wyborczy 
uznał do dnia skierowania tego postanowienia, że wszystkie zabiegi, które do tej pory 
zostały wykonane, czyli wcześniejszy projekt i jego odrzucenie nie są ważne, czyli jak 
gdyby procedura rozpoczyna się od początku, bo na wezwanie mamy odpowiedzieć, 
spełnić pewne wymogi. Wobec tego, jeżeli Wójt nie przedstawiłby Radzie Gminy 
projektu uchwały, a Przewodniczący nie zwołałby posiedzenia, te dwie osoby nie 
wywiązałyby się z nałożonych wezwaniem obowiązków. Bez względu na to, czy 
Rada podejmie uchwałę czy też nie, byliśmy zobligowani do poczynienia kroków 
zgodnych z wezwaniem. Wobec tego jeszcze raz pojawia się na sesji projekt uchwały 
w tej samej sprawie. W ten sposób Wójt dopełnił obowiązku, złożył na ręce 
Przewodniczącego nowy projekt uchwały, Przewodniczący zgodnie z wezwaniem 
zwołał sesję do ustalonego dnia. Jeżeli Rada Gminy odrzuci ten projekt wówczas 
Komisarz narzuci nam podział Gminy na okręgi wyborcze. Nie da się w tamtym 
okręgu nic więcej zrobić ponad dwa mandaty na trzy sołectwa. 
 
Do przedstawionego projektu uchwały więcej uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 186/XXX/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) została podjęta 
stosunkiem głosów: 9 - za, 1- przeciw, 4 – wstrzymujące.  
 
Ad. 7. Komunikaty i wolne wnioski 
 
- Sekretarz Gminy poinformowała Radnych o terminie składania oświadczeń  
  majątkowych, który to termin przypada na dzień 13 września 2010 r.  
- Przewodniczący Rady poinformował o złożonym przez Wójta Gminy Zarządzeniu w  
  sprawie wykonania budżetu za i półrocze 2010 r.  
- Radna Miedzińska zapytała jaki jest prawidłowy kod pocztowy dla Sierakowa 
- Sekretarz Gminy wyjaśniła, że poczta Przyrów obsługuje dwa kody pocztowe i dla  
  Sierakowa prawidłowy jest ten, co dotychczas.  
- Wójt Gminy poinformował, zebranych o terminie Dożynek Gminnych i o wizycie  
  delegacji z Ukrainy.  
- Wójt poinformował również, że trwają prace na Przedszkolu. Jest to inwestycja,  
która nie była w tym roku planowana, jednak instalacja centralnego ogrzewania była 
w bardzo złym stanie i trzeba było ją wymienić. Pani Dyrektor Przedszkola pozyskała 
środki na wymianę okien, więc została podjęta decyzja, że to bardzo dobry moment 
na termomodernizację.  
Trwają również prace, które są prowadzone przez Panią doktor Michalik na Ośrodku 
Zdrowia w związku z gabinetem rehabilitacyjnym, którego przeniesienie planowane 



jest na koniec września.  
Zaczęły się również prace rekultywacyjne na wysypisku i w tej chwili nie wolno już 
wywozić tam śmieci. Prace te przewidujemy do końca września. 
Na ukończeniu są prace dotyczące chodnika w Zarębicach.  
Trwa procedura wydawania decyzji w sprawie scalania na Wiercicy.  
Rozstrzygnięta została kwestia dowozu do szkól. Trasy dowozu nie uległy zmianie, 
będą takie jak dotychczas.  
- Przewodniczący Rady spytał, czy jest możliwość ustawienia na terenie gminy 
pojemników do segregacji śmieci; poinformował również o tym, że na rzece piętrzy 
się woda.  
- Wójt wyjaśnił, że aby pojemniki zaczęły zdawać egzamin musimy najpierw 
przyzwyczaić się do segregowania odpadów w domu. Obecnie firmy, które wywożą 
śmieci zostawiają plastikowe worki do segregacji.  
- Radna Bożek zgłosiła, że w Juliance konieczne jest podcięcie drzew, ponieważ 
sięgają już linii energetycznej oraz że w Sygontce na budynku szkoły uszkodzona 
jest pleksa.  
- Radny Hamerla spytał, kiedy będzie czyszczony Kanał Lodowy, ponieważ woda 
podmywa już drogę.  
- Wójt wyjaśnił, że było już pisane w sprawie Kanału Lodowego i dostaliśmy 
negatywną odpowiedź z powodu braku pieniędzy.  

Ad.8. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował 
zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XXX nadzwyczajną sesję Rady 
Gminy w Przyrowie. 
  
 
 
 
 
Protokółowała: 
 
Dorota Wojciechowska 
 


