
       PROTOKÓŁ Nr I/10 
       sesji Rady Gminy w Przyrowie 
   odbytej w dniu 01 grudnia 2010 roku 
 
 
 Inauguracyjną sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 9 - tej  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Przyrowie otworzyła najstarsza wiekiem 
spośród nowo wybranych radnych -  Pani Maria Wiśniewska witając przybyłych 
radnych oraz pozostałych uczestników sesji. Stwierdziła, że obrady są prawomocne, 
bowiem zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczy 15 radnych, co 
stanowi 100 % składu Rady. 
Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Maria Stępień wspólnie 
z Sekretarz Gminy Panią Elżbietą Deską wręczyły wybranym w wyborach w dniu  21 
listopada 2010 roku radnym oraz Wójtowi Gminy zaświadczenia o wyborze do 
pełnienia funkcji i złożyły gratulacje. 
 
ad. 2 .  Hymn Państwowy poprzedził akt ślubowania. 
            Zgodnie z art. 23 a ustawy o samorządzie gminnym, przed przystąpieniem do 
wykonywania mandatu, radni złożyli ślubowanie. 
 
ad . 3 . Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w 
            Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radni zgłosili następujące kandydatury :  -  Barbara Wierciochowicz 

− Alicja Bożek 
− Wiesław Stanuchiewicz 
− Małgorzata Różycka 

                                  
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. 
Proponowany skład Komisji został przez radnych przyjęty jednomyślnie.  
 
ad . 4 . Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów do pełnienia  
            funkcji Przewodniczącego Rady Gminy. 
- radna Maria Wiśniewska zgłosiła kandydaturę Radnego Rajmunda 
  Michalika 
Pan Michalik wyraził zgodę na kandydowanie. 
Innych kandydatów nie zgłoszono, a radni jednomyślnie opowiedzieli się za 
zamknięciem listy zgłoszeń. 
Przystępując do czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania tajnego dla 
dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, przewodniczący  Komisji 
Skrutacyjnej Pan Wiesław Stanuchiewicz przedstawił zasady głosowania. Następnie 
Komisja przystąpiła do dalszych czynności związanych z przeprowadzeniem 
głosowania. 
Po dokonaniu głosowania i ustaleniu jego wyników, Przewodniczący  Komisji 
przedstawił Radzie Gminy Protokół stwierdzający, że Przewodniczącym Rady Gminy 
wybrany został Pan Rajmund Michalik (protokół Komisji wraz z kartami do 
głosowania stanowi załącznik do Protokółu). 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy. 
Uchwała Nr 1/I/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) została podjęta  
jednomyślnie. 



Przewodniczący obrad złożył wybranemu Przewodniczącemu gratulacje i przekazał 
prowadzenie dalszej części obrad. 
 
Ad . 5 . Przewodniczący Rady – w związku z tym, że przekazany radnym porządek 
             obrad (w załączeniu) został wyczerpany zaproponował by dalsza część 
obrad realizowana była według następującego porządku obrad: 

6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy. 
7. Powołanie przewodniczącego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
8. Powołanie przewodniczących i składów osobowych stałych Komisji Rady 

Gminy. 
Wójt Gminy wniósł o wprowadzenie do porządku obrad, kolejno, następujących 
spraw : 

9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy 
miejscowości : Przyrów i Aleksandrówka 

10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Częstochowskiego na pokrycie kosztów rozbudowy systemu wywoływania 
syren 

11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie dalszych propozycji do porządku obrad. 
Nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zaproponował jako punkty 
porządkowe : 

12. Komunikaty i wolne wnioski 
13. Zakończenie obrad. 

Do zaproponowanego porządku obrad uwag nie zgłoszono. 
Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie. 
 
ad . 6 . Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do pełnienia 
            funkcji Wiceprzewodniczących Rady Gminy.                                      
Zgłoszone zostały następujące kandydatury : 
- Robert Skalski 
- Władysław Nowak 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Jednomyślnie postanowiono, że powołana wcześniej (dla wyboru Przewodniczącego 
Rady) Komisja Skrutacyjna przeprowadzi również  wybory  
Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił zasady głosowania dla 
przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy, po czym Komisja 
przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. Przebieg głosowania odzwierciedla 
Protokół Komisji (w załączeniu wraz z kartami głosowania). 
Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy wybrani zostali : 
- Władysław Nowak  
- Robert Skalski. 
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 
Uchwała Nr 2/I/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie. 
 
ad . 7 . Przewodniczący Rady poinformował, że wybór składu osobowego Komisji 
            Rewizyjnej odbywać się będzie w głosowaniu jawnym. W związku z 
powyższym poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w tej Komisji.. 
Zgłoszono następujących radnych : 
- Jacek Wiśniewski 



- Maria Wiśniewska 
- Robert Skalski 
- Zofia Pelikan 
- Józef Deska. 
Przewodniczący Rady przedstawił sposób głosowania i przystąpiono do głosowania 
nad poszczególnymi kandydaturami. Wynik głosowania przedstawia się następująco 
: 
Jacek Wiśniewski - 15 głosów, 
Maria Wiśniewska - 15 głosów, 
Robert Skalski - 15 głosów, 
Zofia Pelikan- 15 głosów, 
Józef Deska - 15 głosów. 
Wobec powyższego w skład Komisji Rewizyjnej wybrani zostali : Jacek Wiśniewski 
Maria Wiśniewska, Robert Skalski, Zofia Pelikan, Józef Deska. 
 Przewodniczący Rady ogłosił krótką przerwę w obradach, w czasie której 
członkowie Komisji Rewizyjnej udali się na posiedzenie, by dokonać ze swego grona 
wyboru Przewodniczącego Komisji. 
Po przerwie Rada została poinformowana, że na Przewodniczącego Komisji wybrana 
została Maria Wiśniewska, a Zastępcą Przewodniczącego Komisji wybrana została 
radna Zofia Pelikan. 
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
Uchwała Nr 3/I/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie. 
 
ad . 8 . Przystępując do realizacji tego punktu porządku obrad Przewodniczący 
            Rady  - wzorem poprzedniej kadencji - zaproponował, by radni określili się 
(na rozdanych arkuszach) w pracach jakiej komisji chcą brać udział. 
Po zebraniu arkuszy Przewodniczący Rady przedstawił proponowane składy Komisji, 
które zyskały jednomyślną akceptację Rady. Następnie ogłosił przerwę, w trakcie 
której poszczególne Komisje ukonstytuują się. 
Po przerwie Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w sprawie powołania 
przewodniczących i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy. 
Uchwała Nr 4/I/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie. 
 
ad . 9 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt  
              uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy miejscowości : 
Przyrów i Aleksandrówka.  
Uwag w tym względzie nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie. 
Uchwała Nr 5/I/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została  
jednomyślnie . 
 
ad . 10 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt 
              uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Częstochowskiego na pokrycie kosztów rozbudowy systemu wywoływania syren. 
Uwag w tym względzie nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej 
sprawie. 
Uchwała Nr 6/I/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 



jednomyślnie. 
 
ad . 11 . Skarbnik Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt  
              uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, przedstawiając 
zakres zmian wynikający z podjętej wcześniej uchwały o udzieleniu pomocy 
finansowej dla Powiatu Częstochowskiego. 
Uwag w tym zakresie nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie. 
Uchwała Nr 7/I/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie. 
 
ad . 12 . Komunikaty i wolne wnioski : 
 
 Przewodniczący Rady poinformował radnych o terminie złożenia oświadczeń 
majątkowych (druki zostały radnym wręczone). 
 Wójt Gminy poinformował, że 29 grudnia planowany jest termin sesji, na której 
uchwalany będzie budżet gminy na 2011 rok. 
Poinformował także, że 10 grudnia w siedzibie Urzędu Gminy odbędzie się szkolenie 
w ramach działania PROW na lata 2007 – 2012   -  dla rolników dotyczące 
modernizacji gospodarstw wiejskich, działanie tego programu ruszy od dnia  
03 stycznia 2011 roku. 

− radna Wierciochowicz poprosiła o zwrócenie większej uwagi na sprawę 
odśnieżania zwłaszcza targowiska oraz ulic : Szkolnej i Piaski ponieważ 
zgłaszano jej wiele krytycznych uwag w tym względzie 

−  radna Wiśniewska poruszyła sprawę odśnieżania chodników przed 
niezamieszkałymi posesjami 

Wójt poinformował, że przekaże zgłoszone uwagi do Pani Janickiej, która sprawuje 
nadzór nad sprawami zimowego utrzymania dróg, wyjaśnił ponadto, że do 
ogłoszonego przetargu na to zadanie przystąpiła tylko jedna firma, więc nie było 
możliwości wyboru lepszego wykonawcy tego zadania. Natomiast odnośnie 
odśnieżania chodników przed pustostanami odpowiedział, że powinni to robić ich 
właściciele, bo Zakład Komunalny nie jest w stanie tego realizować. 
 
ad . 13 . Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował 
              zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął I sesję Rady Gminy 
w Przyrowie. 
 
Protokółowała : 
 


