
   PROTOKÓŁ Nr XXIV/2014 
   sesji Rady Gminy w Przyrowie 
                          odbytej w dniu 17 styczni a 2014 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 14 radnych, co stanowi 
100 % składu Rady. 
Spoza Rady w obradach uczestniczyli: 
mgr inż. Robert Nowak – Wójt Gminy 
mgr inż. Ewelina Sikora-Migalska – Skarbnik Gminy 
Elżbieta Deska – Sekretarz Gminy 
 
ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu). 
Wójt Gminy poprosił o zamianę kolejności omawiania punktu 9 jako 8, a punktu 8 jako 9 oraz 
wprowadzenie jako punkt 13 podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków 
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w 
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, jako punkt 
14 przedstawienie Informacji z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z działalności Punktu 
Konsultacyjnego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Przyrowie za 2013 rok, jako punkt 15 przedstawienie informacji o realizacji Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przyrów za rok 2013. 
 Przewodniczący Rady zaproponował omówienie w punkcie 16 Planów pracy Rady 
Gminy oraz planów pracy Komisji Rady Gminy. 
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego porządku obrad z 
uwzględnieniem proponowanych zmian. 
 
ad . 3 .Do Protokołu poprzedniej – XXIII 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 : 

� 17 grudnia 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Gmin Jurajskich, na 
którym zatwierdzony został budżet i plan pracy na rok 2014, 

� odbywały się spotkania opłatkowe zarówno w KGW jak i w jednostkach OSP, 
� 6 stycznia br. Wójt uczestniczył w pielgrzymce samorządowców w sanktuarium w 

Leśniowie, w trakcie której odbyło się spotkanie z Panem Marszałkiem 
Kleszczewskim, 

� 8 stycznia odbyło się w Częstochowie spotkanie z europosłem Panią Małgorzatą 
Hanzlik, 

� zakończony został przetarg na wykonanie oświetlenia (małe punkty) została 
podpisana umowa z wykonawcą, a dzisiaj nastąpiło przekazanie placu budowy pod tą 
inwestycję, 

� otrzymaliśmy zwrot pożyczki, którą udzieliliśmy klubowi „Piast”, 
� otrzymaliśmy zwrot środków z PROW-u za inwestycję w Woli Mokrzeskiej 

(zagospodarowanie stawu), 
� rok 2013 zakończyliśmy bez zobowiązań wymagalnych 

 
ad . 5 .Interpelacje i wnioski radnych : 
 Przewodniczący Rady poinformował, że w sobotę (11 stycznia br.) odbył się IV turniej  
halowej piłki nożnej sołectw o Puchar Przewodniczącego Rady. Startowało 7 zespołów. I 
miejsce zajęło sołectwo Wola Mokrzeska, II miejsce sołectwo Staropole, III miejsce sołectwo 
Wiercica, IV miejsce sołectwo  Zarębice. 



ad . 6 .Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały  
wsprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 
Uchwała Nr 148/XXIV/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

ad . 7 .Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały 
            w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok. 
Wójt w uzupełnieniu poinformował, że 30 % budżetu jest z przeznaczeniem na planowane 
wydatki inwestycyjne. Na większość z nich mamy poskładane wnioski do programów 
pomocowych. 
Planowana budowa ulicy Stromej i Sportowej nam wypadnie, bo wniosek w tej sprawie jest 
na 43 miejscu. W przyszłym roku mają być ogłoszone nowe programy więc ponowimy 
wniosek w tej sprawie. W miejsce tej inwestycji wprowadzona zostanie budowa drogi  
FOGR-owskiej. W lutym ma być lista rankingowa tego projektu gdzie jest złożona 
termomodernizacja  świetlicy w Sierakowie. Pozostałe inwestycje o mniejszym ciężarze 
finansowym realizowane będą ze środków funduszu sołeckiego i z budżetu gminy. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 
Uchwała Nr 149/XXIV/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

ad . 8 .Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały  
            w sprawie zmiany uchwały Nr 109/XVII/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla porównania podał jakie stawki opłat 
obowiązują w gminach ościennych. Następnie poinformował, że do mieszkańców napisany 
został komunikat o sposobie zbierania i postępowania z popiołem, który aktualnie stanowi 
znaczną masę odpadów i znacząco podwyższa ponoszone przez nas koszty wywozu 
odpadów. 
Przewodniczący Rady zasugerował by zorganizować zebrania z mieszkańcami i 
szczegółowo omówić sposób właściwej zbiórki i segregacji odpadów. 
Radny Stanuchiewicz wskazał, że oprócz tego komunikatu, skierowanego do mieszkańców 
można także zamieścić obszerniejsze wyjaśnienia na stronie internetowej. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 
Uchwała Nr 150/XXIV/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została 14 głosami przy 1 głosie wstrzymuj ącym si ę. 

ad . 9 .Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały  
            w sprawie zmiany uchwały Nr 110/XVII/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 15 marca 
2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 



Uchwała Nr 151/XXIV/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

ad . 10 .Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
              w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2014. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 
Uchwała Nr 152/XXIV/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

ad . 11 .Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
              w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 
Uchwała Nr 153/XXIV/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

ad . 12 .Kierownik GOPS Pani Iwona Kremblewska – na prośbę Przewodniczącego Rady - 
               omówiła projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 
Uchwała Nr 154/XXIV/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

ad . 13 .Kierownik GOPS Pani Iwona Kremblewska – na prośbę Przewodniczącego Rady - 
               omówiła projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w 
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 
Uchwała Nr 155/XXIV/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 

ad . 14 .Informację z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
              Alkoholowych dla gminy Przyrów za rok 2013 oraz Sprawozdanie z działalności 
Punktu Konsultacyjnego działającego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Przyrowie za 2013 radni otrzymali w materiałach sesyjnych i były one 
omawiane na posiedzeniach wszystkich Komisji Rady. Wobec powyższego Przewodniczący 
Rady poprosił o zgłaszanie uwag i pytań w tym zakresie. 
Uwag ani pytań nie zgłoszono. 



ad . 15 .Informacja o realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 
              gminy Przyrów za rok 2013 została radnym przekazana w materiałach sesyjnych 
i omawiana była w trakcie posiedzeń poszczególnych Komisji Rady Gminy. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag i pytań w tym 
zakresie. 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 

ad . 16 .Przewodniczący Rady przedstawił Plan Pracy Rady Gminy na rok 2014 – radni  
              przyjęli go jednomyślnie. 
- radny Stanuchiewicz przedstawił plan pracy Komisji Oświaty. Kultury i Kultury Fizycznej na 
  rok 2014 – plan przyjęty został jednogłośnie, 
- radna Magiera przedstawiła plan pracy Komisji Rolnictwa , Rozwoju Gospodarczego 
  i Finansów na rok 2014 – plan został przyjęty jednomyślnie, 
- radna Wiśniewska przedstawiła plan pracy oraz harmonogram kontroli Komisji Rewizyjnej 
  na rok 2014 – plan przyjęty został jednogłośnie, 
- radna Ślęzak przedstawiła plan pracy Komisji do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych 
  i Bezpieczeństwa Publicznego na rok 2014 – plan przyjęty został jednomyślnie. 

ad . 17 .Komunikaty i wolne wnioski : 

Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły do biura rady, i tak : 
1) pismo Starostwa Powiatowego w Częstochowie o czynne poparcie inicjatywy Rady 
    Powiatu w Częstochowie w sprawie zwrócenia się do Sejmu RP i Senatu RP z apelem  
    o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzania jednomandatowych 
    okręgów wyborczych do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych – radni nie 
    wnioskowali o podjęcie takiej inicjatywy, 
2) pismo Rady Miasta Mysłowice przekazujące uchwałę w sprawie wyrażenia poparcia dla 
działań Pana Dietera Przewdzinga, Burmistrza Zdzieszowic, który podjął działania 
   propagujące utworzenie „autonomii gospodarczej śląska” – radni nie uznali za konieczne 
   podejmowanie uchwały w tej sprawie 
Wójt Gminy poinformował – odnośnie przeciekającego dachu nad halą sportową - że 
Dyrektor Zespołu Szkół w Przyrowie podejmuje działania zmierzające do naprawy dachu. 
Wójt poinformował także, że odnośnie zgłaszanej interpelacji w sprawie odmulenia rowu 
przydrożnego w ciągu drogi powiatowej w Sierakowie, wystosowane zostało pismo do 
Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie. 

ad . 18 .Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował zebranym 
              za uczestnictwo w  obradach i zamknął XXIV sesję Rady Gminy w Przyrowie. 
 
 
 
 
 

Protokółowała : 

 

 

 

  


