
         PROTOKÓŁ Nr XXI/2013 
      sesji Rady Gminy w Przyrowie 
           odbytej w dniu 27 wrze śnia 2013 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 14 radnych, co stanowi 
93 % składu Rady. 

Radny nieobecny – Hamerla Mirosław – usprawiedliwił przyczynę swej nieobecności. 

Spoza Rady w obradach uczestniczyli: 

Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak 
Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora-Migalska 
Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska 
oraz zaproszeni do udziału w obradach : Pani Maria Stępień – była dyrektor Zespołu Szkół w 
Przyrowie  i radny Rady Powiatu Częstochowskiego Pan Henryk Kasiura. 

ad . 2 .Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu) z 
            naniesieniem autopoprawki tj. dodaniem punktu 5 – Interpelacje i wnioski radnych 
oraz zmianą numeracji punktów na kolejną po uwzględnieniu autopoprawki. 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Przyjęty został jednomyślnie. 

ad . 3 .Do Protokołu poprzednich - XIX i XX sesji Rady Gminy uwag nie zgłoszono. 
            Za ich przyjęciem radni głosowali jednomyślnie. 

ad . 4 .Wójt Gminy wyraził podziękowania (odchodzącej na emeryturę) Pani Marii Stępień 
 za całokształt działalności - zarównoza działalność społeczną jak i wieloletnią pracę i 
współpracę. Pani Stępień była cenionym pedagogiem, a przez ostatnie kilkanaście lat pełniła 
funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Przyrowie. Do podziękowań dołączyli się także 
Przewodniczący Rady Gminy, radni oraz radny powiatu częstochowskiego Pan Henryk 
Kasiura. 
Pani Stępień ze swej strony również podziękowała wszystkim za współpracę, podkreślając, 
że układała się ona bardzo dobrze i między innymi dzięki temu mogła z zaangażowaniem i 
satysfakcją pełnić powierzoną jej funkcję. 

Następnie Wójt Gminy przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, w której 
poinformował o bieżących wydarzeniach zaistniałych w okresie od ostatniej sesji, i tak : 

� 28 lipca nastąpiło otwarcie świetlicy w Wiercicy, 
� 29 lipca odbył się konkurs na dyrektora zespołu szkół w Przyrowie – funkcja 

dyrektora powierzona została od dnia 1 września br. Pani Halinie Trojak, 
� 2 sierpnia mieliśmy komisję konkursową z Urzędu Marszałkowskiego ponieważ w 

kategorii „Obrzędy” zgłosiliśmy do konkursu grupę obrzędową z Sygontki, 
� 13 sierpnia Wójt uczestniczył w posiedzeniu Klubu Wójtów, na którym głównie 

zajmowano się nowym okresem programowania, nowym Regionalnym Programem 
Operacyjnym, 

� 19 i 22 sierpnia Wójt uczestniczył w pracach grupy roboczej przy Ministrze Rolnictwa 
w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 



� 1 września odbyły się dożynki gminne, Wójt podziękował wszystkim, którzy w 
organizację dożynek byli zaangażowani i wzięli w nich udział, 

� 8 września odbyły się w Dąbrowie Zielonej dożynki powiatowe, reprezentowało nas 
KGW Przyrów, 

� 11-13 września odbyły się ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego i 
obronności pod kryptonimem „MAGNOLIA”, 

� 14 września jednostka OSP Staropole uczestniczyła w zawodach powiatowych w 
Konopiskach, zajęli 8 miejsce, 

� 20 września odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Gminy Przyrów. Odbyły się wybory zarządu stowarzyszenia. Prezesem ponownie 
została wybrana Pani Maria Stępień, 

� odbywają się zebrania wiejskie związane z podziałem funduszu sołeckiego na rok 
2014. Zostało jeszcze 1 zebranie w Bolesławowie i tam po raz trzeci 30 września 
odbędzie się  próba wyboru sołtysa, 

� zakończone zostało formalnie (ze wszystkimi odbiorami) scalanie w miejscowości 
Wiercica, 

� ukończyliśmy i jest po odbiorze zadanie zagospodarowania stawu w Woli 
Mokrzeskiej, 

� ukończyliśmy termomodernizację i wymianę pieca w świetlicy wiejskiej w Sygontce, 
� ukończyliśmy i odebraliśmy drogę w Bolesławowie realizowaną w ramach funduszy 

rekultywacji dróg polnych, 
� odebraliśmy również wykonanie termomodernizacji szkoły w Woli Mokrzeskiej, 
� w trakcie budowy jest ulica Zielona w Przyrowie, odbiór nastąpi w przyszłym 

tygodniu, 
� w trakcie wdrażania jest system zbiórki odpadów. Do obsługi i kontroli systemu 

zakupiony został program komputerowy.  1 października zaplanowany jest odbiór 
odpadów wielkogabarytowych (wszyscy otrzymali o tym informację). 

ad . 5 .Przed przystąpieniem do zgłaszania przez radnych interpelacji i wniosków 
            Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przez radnego Rady Powiatu w 
Częstochowie Pana Henryka Kasiurę. 
Pan Kasiura omówił perspektywy finansowania zadań przy współudziale środków z unii 
europejskiej w latach 2014-2020  dla subregionu północnego (powiatu częstochowskiego). 
           Następnie poruszył sprawę budowy drogi powiatowej Przyrów-Podlesie. Pierwotnie 
termin wykonania był zakładany na 30 września, aktualnie ustalono, że odbiór nastąpi po  
15 października br. 
          Odnośnie interpelacji zgłoszonych na poprzedniej sesji Pan Kasiura poinformował, że 
zostały zgłoszone i przekazane do realizacji. Większość została już zrealizowana, część 
pozostaje, a odpowiedź i wyjaśnienia w tym temacie zostały pisemnie wystosowane do 
Urzędu Gminy. 
        Interpelacje i wnioski radnych : 
- radny Stanuchiewicz zwracając się do Pana Kasiury przedstawił wniosek o dokończenie 
  budowy chodników przy drodze powiatowej na odcinku od cmentarza do „Brzózek” 
Pan Kasiura odpowiedział, że generalnie powiat budując drogę nie wykonuje chodników 
(chodniki zazwyczaj są realizowane ze środków gminy ), ale być może uda się akurat w tej 
sprawie coś wynegocjować. 
- radna Ślęzak zapytała co się dzieje w sprawie utwardzenia poboczy przy drodze Wola 
  Mokrzeska – Smyków ? 
Wójt odpowiedział, że pismo w tej sprawie zostało wystosowane, jednakże nie ma na nie 
odpowiedzi. 



Pan Kasiura obiecał, że zainteresuje się tym tematem . 
- radny Stanuchiewicz przedstawił wniosek wypracowany na wczorajszym posiedzeniu przez 
  Komisję Oświaty. Wniosek dotyczy sprawdzenia zasadności i możliwości realizacji wniosku 
  by umożliwić Komisji Oświaty wykonanie czynności opiniodawczych i doradczych na etapie 
  zatwierdzania przez Wójta Gminy projektów organizacyjnych na dany rok szkolny dla 
  placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest gmina. 
Wójt odpowiedział, że Komisji udzielona zostanie odpowiedź po skonsultowaniu tego tematu 
z prawnikiem. 

ad . 6 .Przewodniczący Rady wskazując, że rozpatrywanie skargi dyskutowane było na 
            posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Gminy przy współudziale Wójta oraz 
udzielającej wyjaśnień Pani Kremblewskiej -Kierownik GOPS-u poprosił o zgłaszanie 
dodatkowych uwag i pytań w tym zakresie. 
Radni nie zgłosili żadnych dodatkowych uwag i nie żądali dodatkowych wyjaśnień od 
obecnej na sesji Pani Kremblewskiej, uznając wcześniejszej przedstawione wyjaśnienia za 
wyczerpujące i pozwalające ocenić, że złożona skarga jest niezasadna. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie wraz 
z uzasadnieniem. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 134/XXI/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 14 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

ad . 7 .Zarządzenie Wójta w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, 
             informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 
roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury ( w 
załączeniu) wpłynęła bo Biura Rady w dniu 27 sierpnia br.(w załączeniu) i została radnym 
przekazana w materiałach sesyjnych. 
Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawiła Uchwałę Nr 
4100/VII/169/2013 z dnia 15 września  2013 roku VII Składu Orzekającego RIO w 
Katowicach w sprawie powyższej Informacji. Wydana opinia jest pozytywna. 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania. 
Jednomyślnie opowiedzieli się za pozytywną oceną realizacji budżetu i zadań z niego 
wynikających za I półrocze 2013 roku. 

ad . 8 .Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały 
             w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2013 - 
2025. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 135/XXI/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 14 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

ad . 9 .Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały 
             w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 136/XXI/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 14 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

ad . 10 .Radni w materiałach sesyjnych otrzymali sprawozdanie z realizacji „Programu 
              gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008-2013”. 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie pytań i uwag w tym temacie. 
Nie zgłoszono, a radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem bez uwag 
przedstawionego sprawozdania. 



Na obrady sesji przybyli przedstawiciele Spółki Conergaw osobach: Pan Włodzimierz 
EhrenhaltPrezes spółki i Pan Zdzisław Kijewski oraz urbaniści zajmujący się 
opracowywaniem zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego w osobach : 
projektant-architekt Pani Renata Rustecka-Banach oraz Pan Andrzej Banach i architekt 
Stefan Zalewski. 

ad . 11 .Przewodniczący Rady oddał głos Panu Zalewskiemu architektowi, który 
              przygotowywał projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – sołectwo Wola Mokrzeska. 
Pan Zalewski – ponieważ szeroko omawiał projekt tej uchwały na posiedzeniach komisji 
Rady – poprosił zadawanie pytań i zgłaszanie uwag odnośnie projektu uchwały. 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 
Uchwała Nr 137/XXI/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 14 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

ad . 12 .Przewodniczący Rady poprosił Panią Rustecką - Banach o omówienie projektu 
              uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przyrów. 
Pani architekt omówiła przebieg prac nad opracowywaniem zmian studium, które w głównej 
mierze stały się konieczne ze względu na planowaną budowę elektrowni wiatrowych , a 
także urządzeń fotowoltaicznych oraz wnioskami zgłoszonymi przez mieszkańców. 
Poinformowała, że do opracowania pozostało sporządzenie prognozy oddziaływania na 
środowisko. Opracowane studium zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. W trakcie prac nad zmianami studium 
zgłoszonych zostało 5 uwag, które po rozpatrzeniu zostały w całości uwzględnione przez 
Wójta – wydano zarządzenie w tej sprawie. 
- radny Stanuchiewicz – zauważył niezgodność polegającą na tym, że w obowiązującym 
  planie zagospodarowania z 2007 roku i w poprzednim studium działka nr 1000 w Przyrowie 
 miała wpisane przeznaczenie w ½ pod zabudowę usługową, a w ½ na działalność rolniczą,  
  natomiast w omawianym projekcie uchwały jest ona w całości przeznaczona jako działka 
  usługowa 
Pani architekt wyjaśniła, że przeznaczenie tej działki w całości na usługi nie rodzi 
konsekwencji gdyby jej wykorzystanie miało być rolnicze lub produkcyjne. 
Prezes firmy Conerga  - w nawiązaniu do projektu studium - odniósł się do planowanej 
inwestycji budowy fermy wiatrowej i wskazał, że jeśli uda się uchwalić plany 
zagospodarowania przestrzennego wszystkich miejscowości w których zlokalizowane będą 
turbiny wiatrowe do końca I kwartału 2014 roku to można będzie wystąpić o decyzje 
środowiskowe i warunki przyłączenia. Później wykonany zostanie projekt techniczny i firma 
wystąpi o pozwolenie na budowę i jego uzyskanie wówczas możliwe byłoby do końca III 
kwartału 2014 r.. Budowę będzie więc można rozpocząć w I kwartale 2015 roku, taka 
budowa trwa około pół roku. 
Wójt poprosił Pana Kijewskiego o przedstawienie na jakim etapie znajduje się zawieranie 
umów na działki pod budowę wiatraków. 
Pan Kijewski poinformował, że po odbytych z mieszkańcami spotkaniach, na których 
udzielono wyczerpujących wyjaśnień i dokonano niezbędnych uzgodnień, aktualnie u 
notariusza Pani Rokowskiej spisywane są już umowy notarialne. Ich spisywanie potrwa do 
końca roku. Występuję też pewne problemy ze spisaniem umów, bowiem nie wszystkie 
działki mają uregulowane prawnie kwestie własnościowe. 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawiezmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przyrów. 
Uchwała Nr 138/XXI/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 
14 radnych podj ęta została 13 głosami, 1 radny wstrzymał si ę od głosowania. 



ad . 13 .Komunikaty i wolne wnioski : 

Przewodniczący Rady zapoznał z pismami, które w ostatnich dniach wpłynęły do biura Rady 
Gminy, i tak : 

� pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Przyrowie dotyczące 
wniosków do budżetu, 

� pismo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział leśny 
dotyczące projektu badawczego w sprawie ochrony przyrody w lasach państwowych 
do roku 2030. Jednym z etapów badań jest elektroniczna ankieta skierowana do gmin 
wiejskich. Jeśli ktoś z radnych chce wypowiedzieć się w tej kwestii w piśmie zawarty 
jest link do ankiety, która należy przesłać elektronicznie. 

ad . 14 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował 
             zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XXI sesję Rady Gminy w 
Przyrowie. 
 
 
 

 

Protokółowała : 

 

 

 
 
 
 

 

 


