
PROTOKÓŁ  Nr XXXII/10
    sesji Rady Gminy w Przyrowie
odbytej w dniu 05 listopada 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 GZK – Mirosław Czarnecki
Dyrektor Gminnego Przedszkola – mgr Iwona Górska
referent UG – Dorota Wojciechowska
oraz zaproszeni goście : radni Rady Powiatu Częstochowskiego – Pan Henryk 
Ciasto i Pan Roman Hyla, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, 
wiceminister Artur Ławniczak, Prezes KRUS Pan Henryk Smolarz, Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy Pan Andrzej Perliński oraz mieszkańcy gminy, zgodnie z 
załączoną lista obecności.

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad ( w
            załączeniu). Jednocześni zaproponował zmianę kolejności  omawiania – 
odwrotna kolejność – punktów 12 i 13 . Radni jednomyślnie zaakceptowali 
zgłoszoną propozycję. Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie.

Ad . 3 . Do Protokółu poprzedniej – XXXI sesji Rady Gminy – uwag nie wniesiono.
  Za jego przyjęciem Radni głosowali jednomyślnie.

Ad . 4 . Wójt Gminy przedstawi informację z działalności międzysesyjnej, w której
             poinformował o bieżących wydarzeniach zaistniałych w okresie od ostatniej 
sesji, i tak :

– 6 października nastąpił odbiór rekultywacji wysypiska śmieci, prace zostały 
zakończone, został złożony częściowy wniosek o płatność. Ponadto Zarząd 
Województwa zwiększył nam kwotę dofinansowania tego zadania z 64 do 
85%

– 18 października odbyło się spotkanie z członkami Związku Nauczycielstwa 
Polskiego związane zarówno z obchodami Dnia Edukacji Narodowej jak i 105 
rocznicą powstania ZNP 

– 19 października odbyła się robocza rada przy budowie oczyszczalni ścieków, 
oceniono dotychczasowy przebieg prac, które postępują zgodnie z przyjętym 
harmonogramem

– 20 października Wójt uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Śląskiej Izby 
Rolniczej, na którym między innymi omawiana była sprawa wyborów, które 
odbędą się wiosną przyszłego roku

– 21 do 23 października Wójt uczestniczył w wyjeździe studyjnym do Ustki, 
podczas którego uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem największej  w 



Polsce lokalnej grupy działania w ramach Programu LEADER
– 26 i 28 października odbyły się w szkołach ślubowania I - klasistów, przy  tej 

okazji – na apel Pana Dyrektora śląskiego oddziału AR i MR i 
Przewodniczącego Rady rozdawaliśmy uczniom kamizelki odblaskowe, w 
ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”

– 26 października nastąpiło odczytanie decyzji scaleniowej w Wiercicy, w tym 
momencie będziemy przystępować do II etapu, czyli do zagospodarowania po 
scaleniowego polegającego na odbudowie rowów i dróg

– 27 października posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej, w 
trakcie którego odbyło się szkolenie na temat roślin energetycznych

– 29 października odbyło się spotkanie z dyrektorem ENION-u w temacie 
oświetlenia ulicznego, w zasadzie zaakceptowano wszystkie nasze uwagi i 
wnioski jakie składaliśmy zarówno do umowy jak i całego procesu 
inwestycyjnego

– 4 listopada odbyła się uroczystość sportowa w Zespole Szkół w Przyrowie, na 
której gościli żużlowcy z „Włókniarza” Częstochowa, w ramach akcji promocji 
sportu

– prowadzone inwestycje praktycznie są zakończone, poza oczyszczalnią 
ścieków i budową kanalizacji do Wiercicy.

Ad . 5 . Interpelacje i wnioski zgłosili :

– radny Kolan zapytał czy jest możliwa wymiana lampy oświetleniowej na 
mocniejszą (koło niego zw Zalesicach)
Wójt odpowiedział, że w ramach projektu można dokonać wszystkich tego 
typu uzgodnień

– radna Wierciochowicz  podziękowała radnemu powiatu Panu Ciastko za 
pomoc w realizacji wniosku i wykonanie studzienek na ul. Cmentarnej

– radny Kolan zgłosił konieczność wypełnienia frezem wyrw na drodze w 
„koszarach”

– radna Miedzińska ponowiła swoje zgłoszenie odnośnie zainstalowania 
(zdemontowanego, uszkodzonego) hydrantu 
Wójt odpowiedział, że sprawę do załatwienia przekazał do GZK

Ad . 6 . Na prośbę Przewodniczącego Rady Pani Iwona Górska – Dyrektor 
            Przedszkola – omówiła projekt uchwały w sprawie realizacji przez Publiczne 
Przedszkole w Przyrowie projektu „Przedszkolaki z Przyrowa poznają świat” w 
ramach priorytetu IX , działania 9.1, poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.
Do Projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 191/XXXII/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 7 .  Pani Dorota Wojciechowska – na prośbę Przewodniczącego Rady –
              omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 190/XXXI/10 Rady 
Gminy w Przyrowie z dnia 4 października 2010 roku w sprawie szczegółowego 
sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego 
w zakresie działalności pożytku publicznego. Zmiana polega na nadaniu nowego 



brzmienia  paragrafowi 1 tej uchwały.
Do Projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 192/XXXII/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 8 . Pan Czarnecki - na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił  projekt
             uchwały w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych.
Do Projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 193/XXXII/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 9 . Pani Kremblewska Iwona – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła
             projekt uchwały w  sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Przyrowie 
na lata 2010 – 2013.
Do Projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 194/XXXII/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 10 .  Pani Kremblewska Iwona – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła
             projekt uchwały w  sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Do Projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 195/XXXII/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 11 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt
               uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Częstochowskiego na pokrycie 50 % kosztów niekwalifikowanych projektu dot. 
„Scalenia gruntów obrębu Wiercica Gmina Przyrów” realizowanego w ramach 
działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z dostosowywaniem 
rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”, objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Do Projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 196/XXXII/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Przewodniczący Rady przywitał przybyłych na obrady: Radnego Powiatu 
Częstochowskiego Pan Romana Hylę oraz mieszkankę Wiercicy Panią Irenę 
Frukacz

Radny Ciasto poprosił o umożliwienie mu zabrania głosu, ponieważ ze 
względu na obowiązki służbowe musi już opuścić obrady. Wyrażono zgodę.

W swej wypowiedzi podziękował obecnym za współpracę w mijającej 



kadencji, życzył wszystkim radnym i Wójtowi Gminy ponownego wygrania wyborów i 
zdobycia mandatu na nową kadencję.
Wójt Gminy i Przewodniczący Rady w imieniu swoim i radnych złożyli Panu Ciastko 
podziękowania za współpracę i zaangażowanie oraz pomoc w realizacji wniosków 
zgłaszanych na sesjach i wręczyli List Gratulacyjny.

Ad . 12 . Kierownik GZK – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawił i
              omówił informację informację dotyczącą utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Przyrów (w załączeniu).
Do przedstawionej informacji uwag nie zgłoszono.

Ad . 13 . Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy przedstawili kolejno 
               sprawozdania z działalności swoich Komisji.
Przewodniczący Rady podsumował – oceniając ja pozytywnie - działalność Rady za 
okres mijającej kadencji.
Podziękował za dobrą współpracę Radnym , Wójtowi Gminy oraz pracownikom 
Urzędu Gminy.

Ad . 14 . Komunikaty i wolne wnioski :

Przewodniczący Rady przedstawił :
– pismo Wojewody Śląskiego zawierające informację o oświadczeniach 

majątkowych za 2009 rok i oświadczeniach na koniec kadencji wg. Stanu na 
dzień 12 września 2010 roku złożonych na ręce Wojewody przez 
Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy,

– pismo Wójta Gminy zawierające informację o oświadczeniach majątkowych 
złożonych na jego ręce przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy 
oraz Sekretarza Urzędu i Skarbnika Gminy,

– informację o oświadczeniach majątkowych złożonych na jego ręce przez 
radnych gminy , zarówno za rok 2009 jak  i na koniec kadencji wg. Stanu na 
dzień 12 września 2010 roku.

Radny Roman Hyla podziękował za współpracę mijającej kadencji i życzył reelekcji 
wszystkim obecnym, którzy zdecydowali się na kandydowanie w kolejnej kadencji.
Wójt Gminy i Przewodniczący Rady w imieniu swoim i radnych złożyli Panu  Hyli 
podziękowania za współpracę i zaangażowanie oraz pomoc w realizacji wniosków 
zgłaszanych na sesjach i wręczyli List Gratulacyjny.
Wójt Gminy dokonał podsumowania mijającej kadencji, dobrze oceniając współpracę
z radnymi zarówno Rady Powiatu jak i Rady Gminy oraz realizację zadań, które w 
tym czasie zostały wykonane.
Na obrady przybyli zaproszeni goście : wiceminister Artur Ławniczak oraz Prezes 
KRUS Henryk Smolarz.

Na prośbę Przewodniczącego Rady, Minister Artur Ławniczak  oraz Prezes 
KRUS Henryk Solarz  wręczyli Pani Frukacz Irenie odznakę honorową „Zasłużony 
dla rolnictwa”.
Następnie Pan Minister Ławniczak omówił podział środków PROW i system podziału 
środków pomiędzy metropolie, a gminy. Po czym w imieniu administracji rządowej 
podziękował za pracę i wzajemną współpracę.

Prezes KRUS omówił system funkcjonowania KRUS i założenia planowanych 
reform w tym zakresie.
Wójt Gminy i Przewodniczący Rady w imieniu swoim i radnych złożyli  Panu 
Ministrowi i Panu Prezesowi  podziękowania za współpracę  i wręczyli List 
Gratulacyjny.



Następnie Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich obecnych do udziału w 
otwarciu Gabinetu Rehabilitacji przy Ośrodku Zdrowia w Przyrowie.

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

Protokółowała :


