
    PROTOKÓŁ Nr XI/2012 

      sesji Rady Gminy w Przyrowie 

   odbytej w dniu 24 lutego 2012 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 

Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora-Migalska 

Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska 

Radny Rady Powiatu Częstochowskiego Pan Henryk Kasiura oraz Dyrektor Publicznego 

Przedszkola w Przyrowie Pani Iwona Górska i nauczyciel tegoż przedszkola Pani Jolanta 

Wiśniewska 

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad. 

 Wójt Gminy poprosił o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 17 projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 66/X/2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 

2012 rok oraz jako punkt 18 projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty 

adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości. 

Radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego porządku obrad 

uwzględniającego zgłoszone przez Wójta Gminy poprawki. 

ad . 3 . Do Protokołu poprzedniej – X sesji Rady Gminy – uwag nie zgłoszono. 

            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 : 

 4 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP w Przyrowie, 

 6 lutego odbyło się spotkanie z pracownikami przedszkola w sprawie projektu 

uchwały, która będzie przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, 

 13 lutego odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej, 

 14 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej, które obradowało 

w Przyrowie, ustalono wysokość składki i omawiano możliwości w zakresie 

konserwacji rowów melioracyjnych w poszczególnych miejscowościach, 

 14 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty a następnie spotkanie ze 

Związkiem Nauczycielstwa Polskiego również w temacie uchwały odnośnie 

przedszkola, 

 16-17 lutego Wójt uczestniczył w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 

województwa śląskiego, głównym tematem były zagadnienia związane z polityką 

przestrzenną (plany zagospodarowania, studia uwarunkowań), 

 18 lutego Wójt uczestniczył w Gali Konkursowej „Wójt Roku 2011” w Nałęczowie, 

laureatem został Wójt Marcin Gaweł z województwa małopolskiego, 



 19 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Zarębice, 

 podpisane zostały umowy na realizację inwestycji : budowa chodników i placu zabaw 

we wsi Wiercica, budowa chodników na osiedlu „Brzózki” i ul. Zielonej w Przyrowie, 

na dokumentację mostu na „Babiu”, 

 dzisiaj jest przetarg na spływ kajakowy, 

 Wójt odniósł się jeszcze do kwestii odśnieżania dróg gminnych – było mnóstwo 

sygnałów o złym odśnieżaniu i chociaż w roku bieżącym robiła to inna firma niż 

poprzednio, to było jeszcze gorzej. Dlatego trzeba będzie poszukać innej firmy lub 

znaleźć inne rozwiązania np. rolnicy z danej miejscowości, strażacy, 

 w związku z silnymi mrozami w roku bieżącym jest kilka awarii sieci wodociągowej, są 

w miarę możliwości na bieżąco usuwane, 

Przewodniczący Rady w uzupełnieniu wypowiedzi Wójta odnośnie Walnego posiedzenia 

Spółki Wodnej – poinformował, że trwają wyliczenia stawki opłat. Z wstępnych ustaleń 

wynika, że na Przyrowie uda się zrobić ok. 2 km rowów. Wybrany został również nowy 

Zarząd Spółki. 

Radny Stanuchiewicz zapytał czy składką objęci są wszyscy mieszkańcy, czy tylko 

rolnicy ? 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że tylko rolnicy z terenu objętego melioracją 

zobowiązani są do opłat. 

ad . 5 .    Interpelacje i wnioski radnych : 

 radna Magiera Beata poinformowała, że przed wjazdem do Sierakowa, od strony 

Julianki zamarzła drena  odprowadzająca wodę , a ponieważ tam biją źródełka woda 

zapełniła rów i zaczyna zalewać drogę (jest to droga powiatowa), 

 Radny powiatu Pan Kasiura poinformował o głównych założeniach przyjętych w 

budżecie powiatu, są to między innymi : zagospodarowanie dorzecza Pilicy, Warty i 

Liswarty – projekt na około 500 mln zł., budowa spalarni odpadów na bazie 

Sobuczyna. Dodał, że wszystkie ponadplanowe dochody jakie pojawią się w 

budżecie mają iść na drogi. Poinformował także, że odbyło się posiedzenie 

Powiatowej Rady Zatrudnienia, na którym dokonano podziału środków na aktywne 

formy zwalczania bezrobocia. 

 Radna Wierciochowicz zwracając się do Pana Kasiury poinformowała, że w 2011 

roku w sesji Rady Gminy uczestniczył Przewodniczący Rady Powiatu i wówczas 

zgłoszone zostały miedzy innymi wnioski zakończenie budowy chodnika na ul. 

Cmentarnej i frezowanie nakładki drogi Zalesice-Lipnik. Radni otrzymali odpowiedź, 

że wnioski zostały zgłoszone do budżetu. Pyta więc czy zadania te w tegorocznym 

budżecie zostały ujęte ? 

 Wójt Gminy skierował do Pana Kasiury następujące zapytania : 

- odnośnie drogi Przyrów-Bolesławów-Podlesie – gmina zebrała zgodnie z 

ustaleniami oświadczenia od właścicieli działek zezwalające na wejście z pasem 

drogowym w teren działki. Część oświadczeń tj. od właścicieli zamieszkujących w 

Częstochowie miał zebrać powiat – może można spowodować żeby pracownicy 

Starostwa pojechali do mieszkańców osobiście po te oświadczenia, aby je szybciej 

niż drogą administracyjną uzyskać ? 

- Wójt nie mógł wziąć udziału w spotkaniu Wójtów, uczestniczył natomiast w 

Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, na którym był Pan Marszałek 

Matusiewicz. Z tego co pan marszałek mówił wynikały zdaniem Wójta 2 istotne rzeczy 



: po pierwsze, że jest przeciwnikiem konkursów i to by wskazywało, że dużo środków 

rozda na subregiony i to jest dla nas wiadomość bardzo dobra, a po drugie, że 

jednym z głównych priorytetów mają być drogi. 

Projekt spalarni odpadów jak najbardziej tak, ale jako projekt kluczowy dla 

województwa, a nie dla subregionu i Wójt uważa że należy przekonać Pana 

Marszałka że projekt jest potrzebny dla całego województwa a nie tylko dla 

subregionu. Taki wniosek Wójt postawi na kolejnym posiedzeniu Klubu Wójtów. 

 Radny Kasiura w odpowiedzi na zgłoszone wnioski poinformował, że : 

- budowa chodnika na ul. Cmentarnej – poruszy tą kwestię na posiedzeniu Zarządu, 

- droga Lipnik-Zalesice jest ujęta do realizacji ze środków powodziowych, 

- porozmawia z Panią dyrektor Zalewską o pozyskaniu oświadczeń od mieszkańców 

  wskazanym przez Wójta sposobem, 

 radny Stanuchiewicz wskazał, że jesteśmy już po przetargach na budowę dróg i 

chodników osiedlowych, gdzie nie ujęto tego odcinka na ul. Cmentarnej, który miał 

dokończyć powiat i wobec tego pozostanie on niezrobiony 

 Radny Nowak Władysław monituje o dokonanie wycinki drzew rosnących w rowie przy 

drodze powiatowej od torów w Staropolu do Sierakowa - sprawa była już kilkakrotnie 

zgłaszana. 

Radny Kasiura poinformował, że będzie interweniował w tej sprawie 

 Radna Różycka zapytała czy możliwe jest wykonanie poszerzenia drogi powiatowej z 

Woli Mokrzeskiej na „Skałkę ? 

 Radny Kasiura odpowiedział, że o realizację tego zadania walczył także radny Adam 

Szkop, niestety w roku bieżącym nie zostało to ujęte w budżecie powiatu 

ad . 6 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady o omówienie projektu uchwały -  

             poinformował, że projekt uchwały w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w 

Przyrowie do Zespołu Szkół w Przyrowie był szczegółowo omawiany i szeroko dyskutowany 

na posiedzeniach Komisji, na spotkaniu z Komisją Oświaty i Związkiem Nauczycielstwa 

Polskiego oraz pracownikami przedszkola gdzie wyjaśniane były wszystkie wątpliwości i 

gdzie Wójt prezentował argumenty i własne stanowisko w tej sprawie. Wobec powyższego 

wnosi o podjęcie tej uchwały. 

Poproszona przez Przewodniczącego Rady o zabranie głosu Pani Dyrektor przedszkola 

stwierdziła, że w związku z przedstawionymi przez wójt argumentami (głównie jeśli chodzi o 

budżet) nie wnosi uwag w tym temacie. 

Radny Stanuchiewicz – Przewodniczący Komisji Oświaty – stwierdził, że jego zdaniem 

można się było z tą decyzją wstrzymać do 2014 roku, ale rozumie też przedstawioną 

argumentację głownie finansową. Wyraził też opinię, że niejako „mniejszym złem” jest 

włączenie przedszkola do zespołu szkól aniżeli powierzenie jego prowadzenia 

stowarzyszeniu, co też było rozważane. Ma szereg wątpliwości czy grupowanie w jednym 

miejscu szkoły, gimnazjum i przedszkola jest zasadne i czy dyrektor Zespołu sobie z tym 

poradzi? 

Chciałby również, aby Wójt Gminy odpowiedział czy gwarantuje dla nauczycieli 

dotychczasową liczbę godzin pracy i etatów. 

Wójt Gminy oświadczył, że zależy mu, aby przedszkole dobrze funkcjonowało. W przyszłym 

roku liczba godzin dydaktycznych będzie taka sama jak w tym roku. Jak te godziny zostaną 

podzielone na poszczególnych nauczycieli, to jest to już decyzja dyrektora . Jeżeli odejdą 6-

latki to wówczas te ustalenia mogą ulec zmianie. 

Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły w tej sprawie od Związku 

Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału w Przyrowie  oraz od Dyrektora wraz z 

pracownikami Publicznego Przedszkola w Przyrowie. 



Innych uwag i pytań odnośnie omawianego projektu uchwały nie zgłoszono. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Przyrowie do Zespołu Szkół w  

Przyrowie. 

Uchwała Nr 70/XI/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 

– podjęta została 12 głosami, 3 radnych wstrzymało się od głosowania. 

ad . 7 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w 

            sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki. Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w tym temacie. 

Uchwała Nr 71/XI/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 

– podjęta została jednomyślnie. 

ad . 8 . Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek o zatwierdzenie taryf dla 

            zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wpłynął do 

biura Rady w dniu 20 stycznia br. i omawiany był na posiedzeniach poszczególnych komisji 

Rady Gminy. 

Poprosił o zgłaszanie uwag i pytań w tym zakresie. Nie zgłoszono. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków . 

Uchwała Nr 72/XI/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 

– podjęta została jednomyślnie.  

ad . 9 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 

            sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 2011 rok. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono 

Uchwała Nr 73/XI/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 

– podjęta została jednomyślnie.  

ad , 10 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

              rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 

2011 rok. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono 

Uchwała Nr 74/XI/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 

– podjęta została jednomyślnie.  

ad . 11 . Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie 

               za 2011 rok (w załączeniu) zostało radnym przekazane w materiałach sesyjnych i 

było omawiane przez Kierownika GOPS na posiedzeniach Komisji. Przewodniczący Rady 

poprosił więc o zgłaszanie uwag i pytań w tym temacie.  Radni jednomyślnie opowiedzieli się 

za jego przyjęciem nie zgłaszając żadnych uwag. 

ad . 12 . Informacja z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów 

              Alkoholowych dla gminy Przyrów za rok 2011 została radnym przekazana w 

materiałach sesyjnych i była omawiana przez Panią Janicką na posiedzeniach Komisji. 

Przewodniczący rady poprosił więc o zgłaszanie uwag i pytań w tym temacie. Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Radni jednomyślnie opowiedzieli się za pozytywną oceną realizację 

Programu. 



ad . 13 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 

               Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono 

Uchwała Nr 75/XI/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 

– podjęta została jednomyślnie.  

ad . 14 . Informacja o realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  dla gminy 

              Przyrów za rok 2011 została radnym przekazana w materiałach sesyjnych i była 

omawiana przez Panią Janicką na posiedzeniach Komisji. Przewodniczący Rady poprosił 

więc o zgłaszanie uwag i pytań w tym temacie. Uwag i pytań nie zgłoszono. Radni 

jednomyślnie opowiedzieli się za pozytywną oceną realizacji Programu. 

ad . 15 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 

               Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono 

Uchwała Nr 76/XI/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 

– podjęta została jednomyślnie.  

ad . 16 . Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

              oraz Podmiotami Pożytku Publicznego za rok 2011zostało radnym przekazane w 

materiałach sesyjnych i było omawiane przez Panią Wojciechowską na posiedzeniach 

Komisji. Przewodniczący Rady poprosił więc o zgłaszanie uwag i pytań w tym temacie. Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Radni jednomyślnie opowiedzieli się za pozytywną oceną realizacji 

w/w Programu. 

ad . 17 . Skarbnik  Gminy – na prośbę Przewodniczącego rady – omówiła projekt uchwały w 

              sprawie zmiany Uchwały nr 66/X/2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 

2012 r. przedstawiając zakres zmian. 

Do projektu Uchwały Uwag nie zgłoszono. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w tym temacie. 

Uchwała Nr 77/XI/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 

– podjęta została jednomyślnie.  

ad . 18 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt Uchwały w 

              sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości. Proponowana wysokość tej stawki ma 

wynieść 30 %. 

Do projektu Uchwały oraz zaproponowanej wysokości stawki procentowej tej opłaty uwag nie 

zgłoszono. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w tym temacie. 

Uchwała Nr 78/XI/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 

– podjęta została jednomyślnie.  

ad . 19 . Komunikaty i wolne wnioski : 

Przewodniczący Rady przedstawił pismo Wojewody Śląskiego o obowiązku złożenia 

oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia br.. W nawiązaniu do tegoż pisma Przewodniczący 

Rady poinformował, że radnym do końca marca przesłane zostaną druki oświadczeń 

majątkowych. 



Następnie poinformował, że do biura Rady wpłynęło sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli za rok 2011 – pismo jest do wglądu w biurze Rady. 

ad . 20 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący rady podziękował 

              zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XI sesję Rady Gminy w Przyrowie. 

 

 

 

 

Protokółowała : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

  

 

 

 

 


