
    PROTOKÓŁ Nr II/10 
   sesji Rady Gminy w Przyrowie 
      odbytej w dniu 09 grudnia 2010 roku 
 
 
 
 Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 14-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 
 
ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad  (w 
            załączeniu). Uwag w tym względzie nie zgłoszono. Proponowany porządek 
obrad przyjęty został jednomyślnie. 
 
 
ad . 3 . Zgodnie z art. 29 a. ustawy o samorządzie gminnym, przed objęciem 
            obowiązków przez Wójta Gminy wybranego w wyborach w dniu                   
21 listopada 2010 roku, Wójt Gminy Pan Robert Nowak złożył wobec Rady Gminy 
ślubowanie o następującej treści : "Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście 
ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę 
tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy " , " Tak mi dopomóż 
Bóg ". 
Po złożeniu ślubowania przez Wójta Gminy radni oraz pozostali uczestnicy sesji  
złożyli Wójtowi gratulacje z okazji wyboru. 
 
Ad . 4. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia  
            wynagrodzenia Wójta Gminy. 
Na czas rozpatrywania tego punktu porządku obrad Wójt Gminy opuścił salę obrad. 
Przewodniczący Rady omawiając projekt uchwały poinformował o wysokości 
aktualnie pobieranego przez Wójta wynagrodzenia i skutkach finansowych 
proponowanej podwyżki wynagrodzenia .Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 8/II/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została – w 
obecności 15 radnych – jednomyślnie. 
 
Ad . 5 .   Komunikaty i wolne wnioski : 
 
Wójt Gminy przedstawił „Raport o stanie Gminy Przyrów”. Raport ten stanowi 
załącznik do Protokółu. 
Uwag do jego treści nie zgłoszono. 

− radna Maria Wiśniewska zasugerowała (w ramach oszczędzania energii), by 
nie świeciły się lampy w płycie Rynku, gdyż i tak pokryte są śniegiem 
Następnie przekazała prośbę mieszkańców, by nakazać ścięcie wierzby 
posadzonej na dość dużym obszarze, rozrastającej się niekontrolowanie, 
gdyż jest to siedlisko gryzoni 

Wójt odpowiedział , że administracyjnie nakazać wycinki trzciny nie może. Z rozmów 



jednak jakie w tym temacie prowadził wynika, że wycinka będzie robiona. Prognozy 
gospodarcze w tym względzie są pomyślne i wie, że zakupione zostały maszyny do 
zbioru trzciny.  

− Radny Stanuchiewicz poruszył sprawę – w związku z podtopieniami - 
reaktywowania Spółki Wodnej na terenie Przyrowa. W dalszej części swojej 
wypowiedzi zaproponował, by opłaty na funkcjonowanie Spółki pobierane były 
łącznie z poborem podatków 

Wójt odpowiedział, że Spółki Wodne funkcjonują w ramach odrębnej osobowości 
prawnej. Rada Gminy, ani Wójt Gminy nie mają w tym względzie kompetencji. 
O utworzeniu Spółki Wodnej może zdecydować zebranie wiejskie. Na zebranie 
można  zaprosić przedstawicieli Spółki Wodnej z Częstochowy, by przybliżyli 
mieszkańcom sposób jej funkcjonowania . 
Co do opłat to, aby mogły być pobierane łącznie z zobowiązaniami podatkowymi, to 
Wójt odpowiedział, że musieli by o tym zdecydować mieszkańcy w drodze 
referendum. 
 
Ad . 6 . Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował 
             zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął II sesję Rady Gminy 
w Przyrowie. 
 
 
Protokółowała : 


