
PROTOKÓŁ Nr XXV/2014  
sesji Rady Gminy w Przyrowie 

odbytej w dniu 28 marca 2014 roku 

Ad.1.  Sesję Rady Gminy 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                            
(w załączeniu), jednocześnie zaproponował w punkcie 22 podjęcie uchwały w 
sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. Radni jednomyślnie opowiedzieli 
się za przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem wnioskowanych zmian. 

Ad.3.  Do protokołu poprzedniej – XXIV 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: 

− 20 stycznia 2014 roku odbyło się spotkanie z Dyrektorem KRUS na temat 
realizacji obowiązku zbierania składek, jak również kwestii związanych z 
pewnymi propozycjami dla osób ubezpieczonych  w KRUS; 

− 23 stycznia 2014 roku w grupie delegacji ze Śląskiego Związku Gmin i 
Powiatów odbyło się spotkanie z Panem Marszałkiem Stanisławem Dąbrową 
dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; 

− 25 stycznia 2014 roku odbył się Halowy Turniej o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy; 

− 28 stycznia 2014 roku na prośbę Likwidatora RSP w Kniei Pana Jurczyka 
Wójt uczestniczył w spotkaniu z lokatorami bloku w Zarębicach; 

− 30 stycznia 2014 roku odbyło się spotkanie w Komendzie Miejskiej PSP z 
zarządcami dróg, chodzi o to, że straż domaga się większego udziału gmin w 
sytuacjach powypadkowych; 

− 3 lutego 2014 roku odbyło się oficjalne pożegnanie Komendanta Miejskiego 
PSP Pana Hibnera, który odszedł emeryturę; 

− 5 lutego 2014 roku Wójt uczestniczył w Ministerstwie Rolnictwa w grupie 
roboczej dotyczącej nowego PROW–u; 

− 7 lutego 2014 roku odbyło się spotkanie z Radą Sołecką Sołectwa Przyrów; 
− 8 lutego 2014 roku odbyło się Walne Zebranie  OSP w Zalesicach; 
− 11 lutego 2014 roku było Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej; 



− 13 – 14 lutego 2014 roku miał miejsce Konwent Wójtów i Burmistrzów w 
Istebnej, który był poświęcony głównie sprawom nowego RPO, kwestii 
związanej z nadzorem prawnym i kwestiom dotyczącym gospodarki 
odpadami; 

− 18 lutego 2014 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Wiercica; 
− 20 lutego 2014 roku w Gminie miała miejsce wizyta Marszałka 

Województwa Śląskiego – Pana Mirosława Sekuły, Wicemarszałka 
Województwa Śląskiego – Pana Stanisława Dąbrowy i Pierwszego 
Wicewojewody Śląskiego – Pana Andrzeja Pilota oraz Radnego i 
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa  - Pana Władysława Serafina; 

− 26 lutego 2014 roku w Złotym Potoku odbyła się konferencja dotycząca 
scalania gruntów rolnych; 

− 27 lutego 2014 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przyrowie 
odbyło się spotkanie z rodzicami przyszłych pierwszoklasistów; 

− 1 marca 2014 roku Wójt Gminy Lelów organizował spotkanie noworoczne, 
które miało wydźwięk podziękowań za pomoc w powodzi;  

− 1 marca odbyło się również Walne Zgromadzenie w OSP w Zarębicach; 
− 7 marca 2014 roku Wójt uczestniczył w Targach AGROTECH w Kielcach; 
− 10 marca 2014 roku miały miejsce konsultacje nowej Strategii Rozwoju 

Gminy Przyrów; 
− 18 marca 2014 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP w 

Staropolu; 
− 19 – 21 marca 2014 roku miała miejsce konferencja na temat roli obszarów 

wiejskich województwa śląskiego, ponieważ województwo śląskie pracuje 
nad strategią obszarów wiejskich; 

− 24 marca 2014 roku Wójt uczestniczył w spotkaniu z Panem Jerzym 
Buzkiem byłym Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, było to 
spotkanie poświęcone ożywieniu rynku pracy na terenie gmin: Koniecpol, 
Przyrów, Dąbrowa Zielona i Lelów;  

− 24 i 25 marca 2014 roku w Urzędzie Gminy trwały dyskusje nad 
wyłożeniem planu zagospodarowania przestrzennego dla sześciu sołectw, 
dla których plan jest zmieniany w ramach inwestycji farm wiatrowych. 

 
Poza tym jeszcze w okresie międzysesyjnym:  

− otrzymaliśmy zwrot w ramach PROW na inwestycję w Sygontce, tzn. za 
termomodernizację budynku świetlicy;  

− od wtorku 01.04. b.r. rusza budowa małych punktów oświetleniowych; 
− otrzymaliśmy w ramach złożonego wniosku kwotę 350 tys. zł na remont i 

przebudowę mostu w Smykowie na Babiu, to jest w ramach usuwania 
skutków powodzi z roku 2010, do 15 maja Gmina musi złożyć komplet 
dokumentów do Wojewody, w tej chwili trwa wykonywanie mapy do celów 
projektowych i projektant ma już uzgodnione założenia; 

− we wtorek 25.03. b.r.  na posiedzeniu Zarządu Województwa została 
zaakceptowana lista rankingowa w ramach ostatniego konkursu Odnowy 



Wsi i nasz projekt dotyczący termomodernizacji świetlicy w Sierakowie 
znalazł się na wysokim piątym miejscu; 

− po drugim uzupełnieniu jest wniosek na Staropole, ale nie ma jeszcze 
ostatecznej decyzji; 

− dostarczone zostały brakujące dokumenty dotyczące budowy parkingu w 
Przyrowie; 

− złożony został wniosek do Funduszu Rekultywacji Dróg Polnych na remont 
drogi w Kopaninach; 

− Gmina uzyskała pożyczkę w WFOŚiGW na budowę wodociągu do Kniei; 
− w poniedziałek  31.03. b.r. odbędzie się przetarg na wykonanie dokumentacji 

kanalizacji w Sygontce i Juliance. 
 
Ad.5.    Interpelacje i wnioski zgłosili: 
 

− Radna Różycka Małgorzata – kiedy może zostać uruchomiony wodociąg  
− Wójt Gminy – od 15-go kwietnia będziemy mieć pracowników publicznych, 

Gminny Zakład  Komunalny musi teraz rozpisać przetarg na dostawę 
armatury i prawdopodobnie w kwietniu budowa ruszy, ale trudno 
powiedzieć ile miesięcy potrwa.  

− Radny Stanuchiewicz Wiesław – w sprawie propozycji stypendium Wójta 
Gminy Przyrów dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne         
i sportowe.  Na posiedzenie Komisji został przygotowany projekt zasad 
przydzielania. Czy Wójt już się do tego odniósł i jakby widział procedurę 
uchwalania. 

− Wójt Gminy odpowiedział, że otrzymał materiał, ale z tego co pamięta, to 
była propozycja, żeby to uchwalić na sesji czerwcowej, więc jeszcze 
dokładnie się z tym zapozna, da pod ocenę Pani Skarbnik i Prawnikowi i 
przygotuje jako materiał sesyjny. Wójt wyjaśnił również, że chciałby 
doprecyzować kryteria oceniania, ponieważ muszą one być czytelne i 
mierzalne, a poza tym trzeba będzie podyskutować nad kwestią pieniędzy i 
terminów.  

− Radny Stanuchiewicz Wiesław – czy udałoby się znaleźć pieniądze na 
stypendia za ten rok szkolny? 

− Wójt Gminy uważa, że jeżeli uczniowie startowali nie znając reguł, to nie 
można dać stypendium za ten rok szkolny. Trzeba to wdrożyć w nowym 
roku szkolnym, żeby uczniowie znali reguły. Dlatego muszą być kryteria 
czytelne, jasne i od początku musi być wiadomo, że będą takie nagrody. 
Skoro nie zrobiliśmy tego w tym roku, to Wójt uważa, że należy to 
wprowadzić od września na nowy rok szkolny.  

− Radna Magiera Beata – poinformowała o zalegających w rowach śmieciach  
i dziurach w drodze powstałych po zimie oraz o uszkodzonych barierkach 
przy moście w Sierakowie z prośbą o zgłoszenie do Powiatowego Zarządu 
Dróg.  



− Radny Stanuchiewicz Wiesław – czy przy okazji robienia nakładek nie 
udałoby się połatać dziur na drogach lokalnych, np. na ul. Rolniczej  

− Wójt Gminy wyjaśnił, że Gmina na chwilę obecną nie  ma w planie 
nakładek, chyba że doszłaby do skutku inwestycja na osiedlu w 
„Brzózkach”, ponieważ ten wniosek jest ciągle złożony, co prawda na 
dalekim 43 miejscu, ale istnieją pewne niewielkie szanse polegające na tym, 
że jedno z dużych miast ma złożony wniosek na kwotę 3 miliony zł i ta 
realizacja inwestycji stoi pod znakiem zapytania i to mogłoby uwolnić 
trochę pieniędzy i być może udałoby się tą inwestycję zrealizować. 
Natomiast na ul. Rolniczej można w ramach dziurowania wiosennego 
spróbować coś naprawić i na wszystkich pozostałych drogach gminnych. 
Jeżeli natomiast chodzi o drogi powiatowe i wojewódzkie, to jak co roku 
będą wykonywane naprawy pozimowe, jest to tylko kwestia uzgadniania, od 
której gminy najpierw zaczynają.  

− Radny Kolan Ryszard zgłosił, że przy drodze powiatowej w kierunku 
Lipnika na łuku po lewej stronie przydałaby się barierka  

− Wójt Gminy odpowiedział, że zostanie to zgłoszone na piśmie do 
Powiatowego Zarządu Dróg, ale nie wiadomo, czy będą chcieli teraz coś z 
tym robić, ponieważ planowana jest modernizacja tej drogi.  

− Radna Bożek Alicja – mieszkańcy Julianki dopominają się, żeby poszerzyć 
pobocze od mostu w kierunku Janowa, ponieważ z obu stron jest tam wąsko. 

− Radna Ślęzak Elżbieta – czy była jakaś odpowiedź z Powiatowego Zarządu 
Dróg na pismo w sprawie utwardzenia pobocza  

− Wójt Gminy obiecał sprawdzić, czy odpowiedź wpłynęła, jakby się okazało, 
że nie wpłynęła, to prośba o utwardzenie pobocza zostanie ponowiona. 

− Radny Stanuchiewicz Wiesław – w sprawie barierki na ul. Piaski przy 
przepompowni. 

− Radny Hamerla Mirosław zapytał ile jest gwarancji na drogę w Zarębicach, 
ponieważ już się robią dziury 

− Wójt Gminy odpowiedział, że gwarancja trwa 3 lata, a dziury zostały 
zgłoszone. 

− Radna Wierciochowicz Barbara – czy są jakieś informacje na temat rowu, 
który obiecywała Pani Wójt Dąbrowy Zielonej 

− Przewodniczący Rady Gminy Rajmund Michalik wyjaśnił, że rozmawiał z 
Panią Wójt i wyczyszczenie rowu przedłużyło się do maja. 

− Przewodniczący Rady Gminy poinformował również, że 25 stycznia b.r. 
odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy, w tym roku pierwsze miejsce zajęło Sołectwo Wola 
Mokrzeska, drugie – Sołectwo Staropole, trzecie – Sołectwo Wiercica.  

− Wójt Gminy podał informację na temat śmieci – po apelach w poprzednim 
miesiącu było ok 10 ton mniej odpadów zmieszanych, w tym miesiącu – 8 
ton mniej, za rok 2013 Gmina spełniła wskaźniki segregacji o 0,1 % i w 
przyszłym tygodniu rozpocznie się odbieranie popiołu. 

 



Ad.6.  Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy – omówiła 
projekt uchwały w sprawie zmiany 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 156/XXV/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – została podjęta jednomyślnie.  
 
Ad.7. Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy – omówiła 
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.  
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.  
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały.  
Uchwała Nr 157/XXV/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – została podjęta jednomyślnie.  
 
Ad.8. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy – omówił projekt 
uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.  
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.  
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały.  
Uchwała Nr 158/XXV/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – została podjęta jednomyślnie.  
 
Ad.9. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy – omówił projekt 
uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego 
zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
nieruchomości.                                                                                                                          
Wójt Gminy wyjaśnił, że uchwała ta polega głównie na wyłączeniu inkasenta z 
Bolesławowa, ponieważ w tym sołectwie jest taka sytuacja, że z powodu braku 
kandydatów nie można wybrać sołtysa. W związku z tym trzeba będzie się 
zastanowić w przyszłości nad przyłączeniem sołectwa Bolesławów do innego 
sołectwa.   
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.  
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały.  
Uchwała Nr 159/XXV/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – została podjęta jednomyślnie.  
 
Ad.10. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy – omówił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki.  
Wójt wyjaśnił, że zmieniła się ustawa o funduszu sołeckim i w związku z tym 
uchwała nie jest na dany rok, ale jest uchwałą bezterminową do momentu, kiedy 
Rada nie postanowi czegoś zmienić. Przy okazji zmiany ustawy porządkuje się 



kilka rzeczy, np.: będzie możliwość zmiany wniosku w ciągu roku, będzie można 
łączyć fundusze sołeckie  (jeżeli dwa sołectwa będą chciały zrealizować wspólnie 
jakieś zamierzenie, to będą mogły połączyć oba fundusze sołeckie) oraz o 10% 
zwiększy się zwrot z budżetu państwa. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.  
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały.  
Uchwała Nr 160/XXV/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – została podjęta jednomyślnie.  
 
Ad.11. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – na prośbę 
Przewodniczącego Rady Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.  
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały.  
Uchwała Nr 161/XXV/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – została podjęta jednomyślnie.  
 
Ad.12. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – na prośbę 
Przewodniczącego Rady Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przyrów na lata 2014-2016. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.  
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały.  
Uchwała Nr 162/XXV/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – została podjęta jednomyślnie.  
 
Ad.13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Przyrowie za 2013 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.14. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika 
wieczystego położonej w Woli Mokrzeskiej.  
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.  
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały.  



Uchwała Nr 163/XXV/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – została podjęta jednomyślnie.  
 
Ad.15. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika 
wieczystego położonej w Woli Mokrzeskiej.  
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.  
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały.  
Uchwała Nr 164/XXV/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – została podjęta jednomyślnie.  
 
Ad.16. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy – omówił projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2014 rok”.  
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.  
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały.  
Uchwała Nr 165/XXV/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – została podjęta jednomyślnie.  
 
Ad.17. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia Gminy Przyrów do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.  
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.  
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały.  
Uchwała Nr 166/XXV/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – została podjęta jednomyślnie.  
 
Ad.18. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za 2013 rok (w załączeniu) 
zostało radnym przekazane w materiałach sesyjnych. Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag i pytań w tym zakresie. Pytań nie 
zgłoszono. Sprawozdanie bez uwag zostało przyjęte jednomyślnie. 
 
Ad.19. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy – omówił projekt 
uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Sygontka 
Gmina Przyrów.  
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.  
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały.  
Uchwała Nr 167/XXV/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – została podjęta jednomyślnie.  
 



Ad.20. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w 
Przyrowie za 2013 rok.  
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.  
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały.  
Uchwała Nr 168/XXV/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – została podjęta jednomyślnie.  
 
Ad.21. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Przyrowie za 2013 rok.  
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.  
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały.  
Uchwała Nr 169/XXV/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – została podjęta jednomyślnie.  
 
W tym momencie obrady opuściła Pani Radna Magiera Beata informując wcześniej 
o tym fakcie Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Ad.22. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.                                                                                   
Na czas rozpatrywania tego punktu porządku obrad Wójt Gminy opuścił salę 
obrad.                                                                                                                    
Przewodniczący Rady omawiając projekt uchwały poinformował o wysokości 
aktualnie pobieranego przez Wójta wynagrodzenia i skutkach finansowych 
proponowanej podwyżki wynagrodzenia.  
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.  
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały.  
Uchwała Nr 170/XXV/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
14 radnych – została podjęta jednomyślnie.  
 
Ad.23.   Komunikaty i wolne wnioski: 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady,                  
i tak: 

− w dniu 25 marca b.r. do rady wpłynęło sprawozdanie Wójta Gminy Przyrów 
z wykonania budżetu Gminy Przyrów za 2013 rok wraz ze sprawozdaniami 
instytucji kultury i informacją o stanie mienia komunalnego; 

− pismo Komisariatu Policji w Koniecpolu odnośnie „Informacji dotyczącej 
działalności oraz stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2013 roku 
na terenie działania Komisariatu Policji w Koniecpolu”; 



− sprawozdanie Wójta Gminy Przyrów z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego opracowane 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 
2010 r.; 

− Uchwała Nr IV/44/2/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 
listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2014 
Rokiem Henryka Sławika; 

− odpowiedź  Powiatowego Zarządu Dróg na pismo Wójta Gminy Przyrów 
dotyczące interpelacji Radnych Gminy w Przyrowie w sprawie odmulenia 
rowu przydrożnego w ciągu drogi powiatowej nr 1098 S w miejscowości 
Sieraków na odcinku od początku miejscowości (od lasu) do posesji nr 131 
(w dniu 22 stycznia b.r. pracownicy ODM Nr 2 w Koniecpolu wykonali 
mechanicznie udrożnienia przedmiotowego odcinka rowu); 

− wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie o zatwierdzenie 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków; 

− Uchwała Rady Gminy Kobiór w sprawie wyrażenia poparcia dla działań 
Pana Dietera Przewdzinga, Burmistrza Zdzieszowic. Burmistrz Gminy 
Zdzieszowice podjął działania propagujące utworzenie „autonomii 
gospodarczej Śląska”; 

− podanie Pani Pieprzyckiej Haliny  w sprawie opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi; Przewodniczący w imieniu Rady Gminy udzieli 
odpowiedzi na podanie; 

− Uchwała Rady Gminy Olszanka w sprawie wyrażenia stanowiska 
dotyczącego działań Pana Dietera Przewdzinga, Burmistrza Zdzieszowic w 
sprawie ustanowienia „autonomii gospodarczej Śląska”. 

 
Radna Wierciochowicz Barbara zaprosiła wszystkich Radnych na uroczystość 
wręczenia nagród w V Powiatowym konkursie plastycznym na pisankę, palmę, 
kartkę oraz stroik Wielkanocny.  
 
Radny Wiśniewski Jacek wystąpił z propozycją zasponsorowania przez Radę 
Gminy Przyrów strojów dla piłkarzy Klubu „Piast” Przyrów.  
 
Ad.24.   Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 
podziękował zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XXV sesję Rady 
Gminy w Przyrowie. 
 
 
Protokółowała:   
 
Dorota Wojciechowska 

 


