
    PROTOKÓŁ  Nr XXIII/2013 
         sesji Rady Gminy w Przyrowie 
   odbytej w dniu 16 grudnia 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 – Wiesław Stanuchiewicz – usprawiedliwił przyczynę swej 
nieobecności. 

Spoza Rady w obradach uczestniczyli : 

mgr inż. Robert Nowak – Wójt Gminy 
mgr inż. Ewelina Sikora-Migalska – Skarbnik Gminy 
Elżbieta Deska – Sekretarz Gminy 
oraz zaproszeni do udziału w obradach: radny Rady Powiatu Częstochowskiego Pan Roman 
Hyla i sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności. 

ad . 2 .Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu). 
Zgłosił autopoprawkę do punktu 3 polegającą na przyjęciu przez Radnych oprócz Protokołu z 
XXII także Protokołu z XXI sesji Rady Gminy. 
Porządek obrad obejmujący zgłoszoną autopoprawkę przyjęty został jednomyślnie. 

ad . 3 .Do Protokołów poprzednich –XXI i XXII sesji Rady Gminy uwag nie zgłoszono. 
Za ich 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: 

� odbywały się spotkania w ramach nowego okresu programowania na 2014-2020, 
spotkania w ramach subregionu północnego. Dotyczy to kwestii przygotowania 
programu rozwoju subregionu oraz listy tak zwanych ZIT-ów, czyli zintegrowanych 
inwestycji terytorialnych. Polega to na tym, że część pieniędzy w ramach funduszu 
spójności pan marszałek, bez konkursów, deleguje na subregiony. Przedstawiliśmy 
kilka propozycji na co byśmy chcieli pozyskać środki. Niestety tych środków jest 
bardzo mało. Środki podzielone zostały na gminy algorytmem, w którym brano pod 
uwagę liczbę mieszkańców i stopę bezrobocia. Dla nas przypada do wykorzystania w 
okresie programowania kwota ok. 3,5 mln zł.. Oprócz tego będą oczywiście 
możliwości startowania w konkursach, ale one ogłaszane będą w terminach 
późniejszych, a ponadto ich tematyka nie zawsze może być dla nas atrakcyjna. 
Z tej kwoty 3,5 mln zł. wstępny podział wygląda tak:  
- 1 mln zł zostaje zarezerwowany na inwestycje wodno-kanalizacyjne, 
- 2,5 mln na budowę turbiny wiatrowej, która ma powstać jako inwestycja gminy 

� 8 listopada odbyło się posiedzenie grupy roboczej przy Ministrze Rolnictwa, na 
którym opiniowane były zadania dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, 



� 11 listopada odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości, 
� 21 listopada odbyło się Forum sołtysów, na którym odebraliśmy wyróżnienie dla 

zespołu „Cyganeczki” z Sygontki za widowisko obrzędowe „Młocka i żniwa”. Zespół 
otrzymał nagrodę w kwocie 750 złotych. Nagrodę odebrała uczestnicząca w forum 
Pani sołtys Anna Kot wraz z delegacją, 

� 26 listopada Wójt uczestniczył w posiedzeniu grupy roboczej krajowej sieci obszarów 
wiejskich, 

� 29 listopada obyła się rada Partnerstwa Północnej Jury, na której rozpatrywane były 
wnioski o dofinansowanie. Z naszych wniosków – wniosek o dofinansowanie 
Stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy Przyrów dotyczący budowy zewnętrznej 
siłowni przy szkole w Zalesicach – został pozytywnie zaakceptowany, jak również w 
ramach programu odnowa wsi wniosek o zagospodarowanie przestrzeni publicznej w 
miejscowości Staropole został pozytywnie zaopiniowany – dotyczy to budowy 
chodnika i doposażenia placu zabaw. W tej chwili te wnioski poszły do oceny przez 
Urząd Marszałkowski, 

� 6 grudnia w  ramach LEADER-a odbyło się w Olsztynie podsumowanie programu 
questingowegona terenie naszej również ten questing się odbywał, a dotyczył 
wszystkich 9 gmin, które w partnerstwie funkcjonują, 

� 9 grudnia Wójt uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego OSP, które 
odbyło się w Starokrzepicach, 

� rozstrzygnięte zostały przetargi na odśnieżanie, i tak : 
- w miejscowościach Sygontka, Julianka, Zalesice, Staropole i Wiercica umowa o 
  odśnieżanie zawarta została 3 lata (3 sezony), 
- w pozostałych miejscowościach umowy zawarte są tylko na bieżący sezon zimowy, 

� ukończona została budowa przez powiat i dokonany został odbiór drogi Przyrów- 
Podlesie, 

� ogłoszony został przetarg na budowę oświetlenia na terenie gminy Przyrów (7 małych 
punktów) – inwestycja ta realizowana jest w ramach LEADER-a. 

ad . 5 .Interpelacje i wnioski radnych : 

Nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Romanowi Hyli, ponieważ ze względu na 
obowiązki służbowe nie będzie mógł uczestniczyć w dalszej części obrad. 

Radny Hyla złożył wszystkim obecnym i ich rodzinom życzenia świąteczne i noworoczne. 
Przewodniczący Rady w imieniu obecnych dziękując za życzenia także złożył życzenia 
świąteczne dla radnego wraz z rodziną. 

ad . 6 .Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w 
             sprawie określenia podatku od nieruchomości. Ustalono, że stawki pozostaną na 
poziomie roku 2013. Zmianą w stosunku do roku ubiegłego jest usunięcie zapisu o 
zwolnieniu z podatku nieruchomości będących własnością gminy. Podczas dyskusji na 
posiedzeniach komisji rady nie zgłoszono innych propozycji stawek. Wójt poprosił także 
aby w rozesłanych projektach uchwały dokonać skreślenia w tytule uchwały zapisu o tym, 
że stawki ustalane są na 2014 rok, wówczas w przypadku niezmieniania stawek uchwała 
będzie miała moc obowiązującą na kolejne lata. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 



Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 
Uchwała Nr 141/XXIII/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 14 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 
 
ad . 7 .Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w 
            sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia 
podatku rolnego na 2014 rok. Wójt poinformował, że zmienił się przepis dotyczący ustalania 
średniej ceny skupu żyta – obecnie cena ta ustalana jest za okres 11 kwartałów 
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014. Natomiast my stawkę podatku 
rolnego proponujemy w tej samej wysokości, która obowiązuje w roku bieżącym. Komisje 
Rady nie zgłosiły innych propozycji. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 
Uchwała Nr 142/XXIII/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 14 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

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 i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 
Uchwała Nr 143/XXIII/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 rok. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 
Uchwała Nr 144/XXIII/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 14 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

ad . 10 .Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – na prośbę Przewodniczącego 
              Rady – omówiła projekt uchwały w sprawie realizacji przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Przyrowie projektu „Aktywna integracja w Gminie Przyrów” w ramach 
Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki 
Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 
Uchwała Nr 145/XXIII/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 14 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

ad . 11 .Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały  
              w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowych. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 



Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 
Uchwała Nr 146/XXIII/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 14 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

ad . 12 .Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
               w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Sieraków. Konieczność 
podjęcia tej uchwały wynika z faktu, że do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek 
w ramach programu odnowy wsi na remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Sierakowie, a 
elementem niezbędnym dla kompletnego wniosku jest uchwalenie planu odnowy 
miejscowości. Plan ten wcześniej dyskutowany był i został przyjęty przez zebranie wiejskie 
mieszkańców sołectwa Sieraków. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 
Uchwała Nr 147/XXIII/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 14 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

ad . 13 .Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawił oraz zaprezentował 
              w formie audiowizualnej informację o stanie gospodarki odpadami w gminie za 
okres od lipca do listopada 2013 roku (wcześniej informacja ta prezentowana była na 
wszystkich posiedzeniach komisji Rady).  Informacja zawiera analizę bieżących kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – stanowi załącznik do niniejszego 
Protokołu. 
- Pani Ewa Żmuda – sołtys sołectwa Przyrów zapytała czy podczas zbiórki odpadów, 
  zwłaszcza w okresie zimowym gdy jest dużo  popiołu,  
Wójt odpowiedział, że dodatkowe pojemniki mogą zostać odebrane ale za dodatkową opłatą, 
można natomiast popiół wywieź do punktu selektywnej zbiórki odpadów (koło czyszczalni). 

ad . 14 .Komunikaty i wolne wnioski : 

Radna Barbara Wierciochowicz wręczyła radnym upominki – ozdoby świąteczne – wykonane 
przez dzieci z koła plastycznego działającego przy GOK-u w Przyrowie. 
Przewodniczący Rady zapoznał z pismami, które w ostatnim okresie wpłynęły do biura rady 
gminy, i tak: 

� pismo Naczelnika II Urzędu Skarbowego informujące o zaistniałych 
nieprawidłowościach w złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych. 
Ustalono, że radni których oświadczenia majątkowe zawierają nieprawidłowości, 
złożą korekty tych oświadczeń w możliwie jak najkrótszym terminie, 

� zarządzenie Wójta Gminy w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2014 wraz 
załącznikami, które do biura rady wpłynęło w dniu 13 listopada 2013 roku, 

� zarządzenie Wójta Gminy w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej gminy, które do biura rady wpłynęło 14 listopada 2013 roku, 

� informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez 
kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów UG oraz Skarbnika i 
Sekretarza Gminy, 

� pismo Starostwa Powiatowego w Częstochowie  w sprawie czynnego poparcia 
inicjatywy Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie zwrócenia się do Sejmu i Senatu 



RP z apelem o zmianę ustawy Kodeks wyborczy. 
Ustalono, że pismo to zostanie do przemyślenia w trakcie styczniowych posiedzeń 
komisji, 

� pismo PKS Częstochowa S.A. dotyczące współpracy w organizacji transportu 
zbiorowego. 
Wójt przedstawił dotychczasowy przebieg tej współpracy i przyjęte ustalenia, 

� pismo Starosty Częstochowskiego informujące o uruchomieniu procedury 
przyjmowania wniosków do Statuetek Starosty Częstochowskiego. 
Radny Nowak zgłosił wniosek o wystąpienie z wnioskiem o przyznanie statuetki  
w dziedzinie „Inne szczególne osiągnięcia” dla Pana Rajmunda Michalika. 
Radni jednomyślnie opowiedzieli się za złożeniem wniosku o przyznanie tego 
wyróżnienia dla Pana Rajmunda Michalika, 

� pismo Rady Miasta Mysłowice przesłała do wiadomości uchwałę rady miasta 
Mysłowice w sprawie poparcia dla działań Pana Dietera Przewdzinga, Burmistrza 
Zdzieszowic, który podjął działania propagujące utworzenie „autonomii gospodarczej 
Śląska. Intencją Burmistrza Zdzieszowic jest wyodrębnienie gospodarcze regionów, 
co ma na celu zatrzymanie wypracowanych środków w danym regionie, 

Przewodniczący Rady wręczył Wójtowi oraz Pani Kierownik GOPS Certyfikaty za 
propagowanie akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”. 

Wójt Gminy podziękował radnym, sołtysom i współpracownikom za pracę i 
współpracę w mijającym roku. Następnie złożył wszystkim życzenia świąteczne i 
noworoczne. 

Przewodniczący Rady w imieniu swoim i radnych podziękował obecnym za 
współpracę w mijającym roku i również złożył życzenia świąteczne i noworoczne. 

ad . 15 .Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował zebranym 
              za uczestnictwo w obradach i zamknął XXIII sesję Rady Gminy w Przyrowie. 

 

 

 

Protokółowała : 
 
 
 
 

 

 

 

 


