
  PROTOKÓŁ Nr XII/2012 

sesji Rady Gminy w Przyrowie odbytej  

       w dniu 22 czerwca 2012 roku 

 
          Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 12 – 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 
 
ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad. 
 
            Wójt Gminy poprosił o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 14 zapoznanie 
Rady Gminy z Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla gminy Przyrów. 
Radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego porządku obrad 
uwzględniającego zgłoszoną przez Wójta Gminy poprawkę. 
 
ad . 3 . Do Protokołu poprzedniej – XI 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 : 

 25 lutego kończyliśmy zebraniem w OSP Wola Mokrzeska cykl zebrań 
sprawozdawczo wyborczych w OSP na terenie gminy, 

 8 marca  uczestniczyłem w obchodach Dnia Kobiet organizowanym przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Przyrowie, Staropolu i Zarębicach, 

 27 marca obyło się w Siewierzu Walne Zgromadzenie Związku Gmin Jurajskich, na 
którym dokonano podsumowania roku 2011 i omówiono warunki funkcjonowania na 
rok 2012, 

 13 kwietnia zakończył się nabór wniosków do działania pod nazwą „Podstawowe 
usługi dla ludności” w ramach PROW – zgłosiliśmy tam wniosek na budowę 
kanalizacji sanitarnej w Zalesicach. Na dziś wiemy, że wniosek ten jest 
zakwalifikowany na 19 pozycji, co daje podstawę byśmy mogli ubiegać się ośrodki na 
to zadanie, 

 25 kwietnia odbyła się Rada Społeczna Partnerstwa Północnej Jury, zakwalifikowany 
do realizacji został zgłoszony wniosek na zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem 
wodnym w Woli Mokrzeskiej, 

 5 maja odbył się capstrzyk OSP w związku z Dniami Ochrony Przeciwpożarowej, 
rozpoczął się w Przyrowie, a zakończył w OSP Wiercica 

 w dniach 18 do 20 maja  uczestniczyłem w zorganizowanym dla osób zajmujących 
się działalnością gospodarczą wyjeździe partnerskim do Śniatynia. W wyjeździe 
uczestniczył także Pan Wiśniewski Jacek – jako przedsiębiorca, oraz szef firmy 
PNIAQ, a także pracownik Urzędu Pan Robert Deska, 

 23 maja odbyła się kolejna rozprawa przed Komisją Wyznaniową o zwrot 
nieruchomości na ulicy Lelowskiej. Po raz kolejny została odroczona do czasu 
przedstawienia przez stronę wnoszącą dokumentów związanych z własnością, 

 2 czerwca odbył się Zjazd Wojewódzki Związku OSP – wybrano nowe władze 
Związku oraz dokonano skwitowania dla Związku za ubiegły rok, 



 3 czerwca odbył się z okazji Dnia Dziecka festyn zorganizowany na terenie Zespołu 
Szkół w Przyrowie, festyn połączony był z turniejem sołeckim na nowo otwieranym 
boisku sportowym, 

 11 czerwca odbyło się w Warszawie spotkanie – w którym uczestniczyłem - zespołu 
roboczego powołanego przez Ministra Rolnictwa na temat nowych zasad 
funkcjonowania PROW, 

 13 czerwca  uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia przy 
Powiatowym Urzędzie Pracy – dokonywano na nim pewnych przesunięć środków na 
aktywne formy zwalczania bezrobocia, 

 14 czerwca odbyło się ostatnie spotkanie ze ZNP odnośnie uzgodnień dotyczących 
Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli, który w trakcie dalszej części dzisiejszych 
obrad sesji będzie uchwalany – został sporządzony odpowiedni protokół uzgodnień, 

 14 czerwca Przewodniczący Rady uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Spółek 
Wodnych w Częstochowie, na którym między innymi odbył się wybór nowych władz, 

 19 czerwca odbyło się I spotkanie  z firmą SITA dotyczące nowego systemu zbiórki 
odpadów, który ma zafunkcjonować od 1 lipca przyszłego roku, 

 20 czerwca wspólnie z Przewodniczącym Rady uczestniczyliśmy w Katowicach w 
spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministrem Sawickim , na którym 
miedzy innymi omawiane były sprawy nowego PROW-u, 

 23 i 24 czerwca odbywał się w Sierakowie festyn zorganizowany w ramach 
realizowanego przez GOK projektu, 

 Przewodniczący Rady uczestniczył w maju w spotkaniu w Komendzie Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, które zorganizowane zostało z okazji 
25-lecia funkcjonowania PSP, 

 jesteśmy po końcowym odbiorze inwestycji w Wiercicy tzn. budowy chodników i 
odmulania rowu melioracyjnego – ta inwestycja została już w całości zapłacona, w tej 
chwili jest przygotowywany wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego 

 jesteśmy w trakcie odbioru końcowego boiska przy szkole w Przyrowie ponieważ są 
uwagi inspektora nadzoru co do doświetlenia małego boiska w części środkowej, 

 trwają parce przy budowie chodników na osiedlu „Brzózki” i ul. Zielonej – w przyszłym 
tygodniu prace te powinny się definitywnie zakończyć, 

 został odebrany spływ kajakowy realizowany przez naszą gminę natomiast nie 
zakończony jest cały projekt (realizowany wspólnie z gminą Janów, Olsztyn i 
Dąbrowa Zielona) ponieważ muszą zostać ukończone jeszcze jego pozostałe 
elementy, 

 trwają prace na budowie Centrum Integracji Wiejskiej w Zalesicach – termin 
zakończenia planowany jest na koniec czerwca, natomiast OSP Zalesice (jako 
beneficjent projektu) do końca lipca ma termin złożenia wniosku o płatność, są pewne 
problemy z zebraniem przez strażaków wkładu własnego w tę inwestycję, 

 zostały oczyszczone rzeźby na przystanku w Przyrowie za co Wójt podziękował w 
tym miejscu Przewodniczącemu Rady, który osobiście zaangażował się w wykonanie 
tych prac, 

 dzisiaj o 14,30 Wójt jest umówiony na podpisanie umowy na remont mostu na Babiu 
za kwotę 348 tys. zł. – 300 tys. otrzymujemy od Pana Wojewody  ze środków na 
usuwanie skutków powodzi, natomiast pozostałą kwotę plus koszt projektu i 
inspektora nadzoru musimy wyłożyć z budżetu gminy, 

 z FOGR-u wiemy, że dostaniemy środki i w związku z tym zaczęliśmy projektować 
drogę koło wapiennika w Sygontce i będziemy zgodnie z ustaleniami z Radą Sołecką 
sołectwa Wola Mokrzeska będziemy projektować i rozpoczynać prace przy 
przebudowie ulicy Ogrodowej w Woli Mokrzeskiej, 

 na posiedzeniach Komisji przed sesją były pytania dotyczące oświetlenia ulicznego, 
ale na dzień dzisiejszy musimy zdjąć środki z tego zadania i przenieść je na budowę 
mostu ba Babiu i dopiero na poziomie września-października po zakończeniu i 
rozliczeniu tego zadania, jeśli jakieś środki pozostaną, to zostaną przeznaczone na 
zainstalowanie dodatkowych punktów oświetlenia tzn. tam oczywiście gdzie mamy na 
to wykonane projekty 

 



Ad . 5 . Interpelacje i wnioski radnych : 
 
- radny Stanuchiewicz w imieniu mieszkańców ul. Piaski wnosi o zainstalowanie 6 
  dodatkowych lamp oświetleniowych na tej ulicy, a zwłaszcza lampy przy przepompowni, 
  przy której przepływa rów melioracyjny i jest to miejsce bardzo niebezpieczne 
Wójt wyjaśnił, że oświetlenie uliczne jest w 90 % własnością firmy TAURON i wszystkie 
dodatkowe punkty muszą zostać zaprojektowane, a my za to musimy im zapłacić, do czego 
formalnie nie mamy podstaw prawnych na wydatkowanie środków. Tam gdzie my robiliśmy 
projekty i ustawione zostały nowe słupy, to to już zostaje na naszym majątku i mamy 
podstawy do wydawania na ten cel środków. Jedyne  co może zrobić, to podjąć z TAURON-
em rozmowy i poprosić o dołożenie tej 1 konkretnej lampy. 
 Przewodniczący Rady przedstawił przebieg spotkania odbytego w maju, 
organizowanego w ramach obchodów Dni Strażaka, które odbywało się w Komendzie 
Miejskiej PSP w Częstochowie. W trakcie uroczystości wręczone zostały odznaczenia 
zarówno osobiste jak i zespołowe dla jednostek ratownictwa. 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił przebieg Walnego Zgromadzenia Spółek 
Wodnych w Częstochowie, w którym , w zastępstwie Wójta uczestniczył. 
- radny Stanuchiewicz zapytał czyim obowiązkiem jest utrzymanie mostków na przepustach 
  melioracyjnych na drogach lokalnych 
Przewodniczący Rady odpowiedział, że remont przepustów i mostków na nich leży po 
stronie właściciela, bądź Spółki wodnej, do której właściciel należy. 
Wójt wyjaśnił, że jeżeli mostek jest na przepuście umiejscowionym na gruntach, których 
właścicielem jest gmina, to gmina może sfinansować jego naprawę. 

Ad . 6 . Radni zapoznani zostali ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 
             2011 rok, sprawozdaniami rocznymi z wykonania planu finansowego instytucji kultury 
za 2011 rok i informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Przyrów według stanu na 15 
marca 2012 roku, które to sprawozdania przekazane zostały do biura Rady Gminy w dniu 
30marca 2012 roku. Radni zapoznani zostali także ze sprawozdaniem finansowym  Gminy 
Przyrów za 2011 rok , które wpłynęło do biura Rady Gminy w dniu  26 kwietnia 2012 roku. 
Powyższe sprawozdania szczegółowo omawiane i dyskutowane były na posiedzeniach 
poszczególnych Komisji Rady Gminy. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących 
poszczególnych Komisji Rady o przedstawienie, wypracowanych podczas odbytych przed 
sesją posiedzeń, opinii na temat przedstawionych sprawozdań i Informacji o stanie mienia. 
Wszystkie Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdania oraz 
Informację o stanie mienia. 
Następnie Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawiła Uchwałę Nr 
4100/VII/71/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego  - wydana opinia jest pozytywna.  
Innych uwag i pytań do przedstawionych sprawozdań i opinii radni nie zgłosili. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy 
Przyrów za 2011 rok. 
Do projektu Uchwały Uwag nie zgłoszono. 

Uchwała Nr 79/XII/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– podjęta została jednomyślnie. 

 

Ad . 7 . Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
             udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy został przesłany do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach, Zespół w Częstochowie  w dniu 16 maja br. 
Przewodnicząca Komisji rewizyjnej – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawiła 



radnym treść wysłanego do zaopiniowania przez RIO wniosku Komisji. 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił treść Uchwały Nr 4100/VII/97/2012 z dnia   
23 maja 2012 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przyrowie – wydana 
opinia jest pozytywna. 
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących poszczególnych Komisji 
Rady o przedstawienie, wypracowanych podczas odbytych przed sesją posiedzeń, opinii na 
temat realizacji budżetu i zadań z niego wynikających. 
Wszystkie Komisje Rady Gminy pozytywnie oceniły realizację budżetu i opowiedziały się za 
udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium za 2011 rok.  
Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Przyrów za 2011 rok. 
Do projektu Uchwały Uwag nie zgłoszono. 

Uchwała Nr 80/XII/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– podjęta została jednomyślnie. 

Ad . 8 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawiła i omówiła  
             projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów 
na lata 2012-2024. 
Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w tej sprawie i 
poddał go pod głosowanie. 
Uchwała Nr 81/XII/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– podjęta została jednomyślnie.  

Ad . 9 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawiła i omówiła  
             projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 
Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w tej sprawie i 
poddał go pod głosowanie. 
Uchwała Nr 82/XII/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– podjęta została jednomyślnie.  

Ad . 10 . Kierownik Referatu Rolnictwa Pan Robert Deska – na prośbę Przewodniczącego 
               Rady omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przyrów na lata 2011 – 2032 w3raz ze 
szczegółową inwentaryzacją”. Ponieważ projekt tej uchwały omawiany był szeroko na 
posiedzeniach Komisji Rady poprosił o zgłaszanie ewentualnych pytań i uwag w tym 
zakresie. 
Uwag i Pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w tej sprawie i 
poddał go pod głosowanie. 
Uchwała Nr 83/XII/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– podjęta została jednomyślnie.  

Ad. 11 . Kierownik Referatu Rolnictwa Pan Robert Deska – na prośbę Przewodniczącego 
               Rady omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Przyrów na 2012 rok”. Dodał, że takie Programy będą musiały być opracowywane i 
uchwalane corocznie. Ponieważ projekt tej uchwały omawiany był szeroko na posiedzeniach 
Komisji Rady poprosił o zgłaszanie ewentualnych pytań i uwag w tym zakresie. 
Uwag i Pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w tej sprawie i 
poddał go pod głosowanie. 
Uchwała Nr 84/XII/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– podjęta została jednomyślnie.  



Ad . 12 . Sekretarz Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawiła  
               przebieg uzgodnień ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego dotyczących 
opracowania projektu uchwały i omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania 
nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy 
Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w tej sprawie i 
poddał go pod głosowanie. 
Uchwała Nr 85/XII/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– podjęta została jednomyślnie.  

Ad . 13 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w 
               sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Przyrów. Projekt tej uchwały był szeroko omawiany i dyskutowany na posiedzeniach 
Komisji Rady. Jeśli są jednak jakieś dodatkowe pytania lub uwagi to Wójt prosi o ich 
zgłaszanie zwłaszcza, że jest właśnie obecny na sesji autor tego opracowania architekt Pan 
Stefan Zalewski oraz Pani Maria Szymonik. 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w tej sprawie i 
poddał go pod głosowanie. 
Uchwała Nr 86/XII/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– podjęta została jednomyślnie.  

Ad . 14 . Kierownik GOPS Pani Iwona Kremblewska – na prośbę Przewodniczącego 
               Rady omówiła Informację dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej za rok 
2011 – informacja ta przekazana została do biura Rady Gminy w dniu 30 kwietnia br. 
Przedstawiona informacja (w załączeniu) przyjęta została bez uwag. 

Ad . 15 . Komunikaty i wolne wnioski: 

Przewodniczący Rady przedstawił odpis prawomocnego orzeczenia z dnia 13 stycznia 2012 
roku wydanego przez RIO w Katowicach w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych przez Wójta Gminy. 
Przewodniczący Rady podziękował drużynie radnych za udział w meczu w dniu 3 czerwca 
br., szczególne podziękowania skierował do radnej Ślęzak Elżbiety. 
Następnie Przewodniczący Rady zaapelował, by Przewodniczący poszczególnych Komisji 
Rady odpowiednio wcześniej sygnalizowali o zamiarze zwołania posiedzenia. 

Ad . 16 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował 
               zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XII sesję Rady Gminy w 
Przyrowie. 

 

Protokółowała : 

 
   
  

 

 


