
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2014 
      sesji Rady Gminy w Przyrowie 
   odbytej w dniu 08 maja 2014 roku 

 

 Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 13-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. 

Radna nieobecna – Maria Wiśniewska – usprawiedliwiła przyczynę swej nieobecności. 

Spoza Rady w obradach uczestniczyli : 

Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak 
Architekci opracowujący projekty uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego : Pani Urszula Rustecka - Banach, Pan Andrzej Banach, Pan Paweł Duś oraz Pan 
Zdzisław Kijewski – przedstawiciel firmy Conerga  izaproszony do udziału w obradach radny rady 
powiatu częstochowskiego Pan Henryk Kasiura, a także pracownicy Urzędu merytorycznie 
odpowiedzialni za przygotowane projekty uchwał. 

ad . 2 .Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad. 
            Uwag do porządku obrad nie zgłoszono, przyjęty został jednomyślnie. 

ad . 3 .Do Protokołu poprzedniej – XXV 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: 

� 28 marca odbyło się Walne Zgromadzenia Partnerstwa Północnej Jury, 
� 5 kwietnia odbyła się w gminie Olsztyn prezentacja stołów wielkanocnych, 
� 12 kwietnia Wójt uczestniczył w corocznej Gali Wyborów Wójta Roku, 
� 14 kwietnia odbył się Regionalny konkurs plastyczny na prace związane z obchodami Świąt 

Wielkanocnych – finał konkursu odbył się w strażnicy OSP w Przyrowie, 
� 14 kwietnia odbyło się spotkanie z Komitetem budowy kanalizacji sanitarnej w Zalesicach, 
� 25 kwietnia podpisana została umowa w ramach PROW na remont budynku świetlicy 

wiejskiej w Sierakowie – będzie ogłaszany niedługo przetarg na część budowlaną tej 
inwestycji, 

� 4 maja odbyły się coroczne obchody Święta Strażaka, 
� zakończyliśmy budowę 7 punktów oświetlenia ulicznego, na wtorek jest zaplanowany odbiór 

tych prac, po odbiorze dopiero będziemy mogli podpisać z TAURON - em umowę na 
dostawę energii, 

� jutro odbędzie się przetarg na budowę chodników w miejscowości Staropole – też w ramach 
PROW, 

� 14 maja odbędzie się przetarg na przebudowę mostu  w miejscowości Smyków, inwestycja 
realizowana będzie przy udziale funduszy pochodzących ze środków przewidzianych na 
zwalczanie skutków powodzi, 

� został rozstrzygnięty przetarg na projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Julianka  
i Sygontka ( przetarg w naszym imieniu przeprowadził GZK) – został wyłoniony wykonawca, 



� GZK przeprowadził również przetarg na dostawę materiałów dla budowy wodociągu Knieja 
– Smyków. GZK  będzie wykonawcą tej inwestycji. Musi więc jeszcze ogłosić przetarg na 
 wykonanie prac sprzętowych, 

� w najbliższą niedzielę odbędzie się uroczystość obchodów 100-lecia  
OSP w Przyrowie. 

ad . 5 .Interpelacje i wnioski radnych : 

- radny Hamerla – mieszkańcy Przyrowa skarżą się na fetor z kanalizacji, czy nie można 
czegoś w tym zakresie zrobić ? 
Wójt odpowiedział, że wszystko, co było możliwe do zrobienia w tym zakresie zostało wykonane.  
O tej porze roku nie odbudowała się jeszcze rzęsa i przez pewien czas tak będzie się działo. 
- radny Stanuchiewicz wnioskuje w imieniu mieszkańców aby wystąpić do Zarządu Dróg 
o zwiększenie ilości przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej w Przyrowie np. w Rynku 
   koło kościoła 
Wójt odpowiedział, że występowaliśmy już o to dwukrotnie i mamy odpowiedzi negatywne. 
Pan Banach na prośbę Wójta wyjaśnił, że lokalizacja przejść dla pieszych wynika  
z zagospodarowania funkcjami (kościół, urząd gminy, przedszkole) terenu przestrzeni publicznej. 
W związku ze złożonym wnioskiem i przekazaną przez Pana Banacha informacją ponownie 
skierujemy pismo w tej sprawie. 
- radna Magiera podziękowała Wójtowi za interwencję w powiecie w sprawie realizacji 
 wcześniej zgłaszanych przez nią wniosków ( załatanie dziur w drodze, posprzątanie 
   śmieci). Aktualnie koniecznośćnaprawy w Sierakowie barierki na moście przez rzekę 
Kozyrka. 

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przez radnego Rady Powiatu  
Pana Henryka Kasiurę. 
Pan Kasiura poinformował, że powiat uczestniczył w województwie w negocjacjach 
dotyczących podziału środków unijnych w nowej perspektywie finansowania na lata 2014-
2020. Ustalono, że na realizację inwestycji infrastrukturalnych powiat częstochowski 
otrzyma 109 mln zł.  
Jeżeli w tym mandacie negocjacyjnym środki pozostaną na niezmienionym poziomie to na 
inwestycje infrastrukturalne dla gminy Przyrów będzie ok. 3,6 mln zł. 
Następnie poinformował, że w roku bieżącym w budżecie powiatu zabezpieczone są środki 
w kwocie 3 mln. zł na remonty cząstkowe dróg. Dla przeprowadzenia tych remontów został 
już wyłoniony wykonawca i remonty rozpoczną się pod koniec przyszłego tygodnia. 
Poinformował także, że ze środków z mandatu negocjacyjnego do sfinansowania na 
terenie gminy Przyrów zweryfikowane zostały 2 odcinki dróg : 1) Przyrów-Wiercica-
Staropole-Sieraków na kwotę 1,5 mln zł, 2) Julianka-Konstantynów na kwotę 2 mln zł.  
Inwestycje te przewidywane są do realizacjiw latach 2015-2016. 
Na koniec swojej wypowiedzi radny Kasiura poinformował, że powiat częstochowski zajął  
I miejsce w województwie śląskim, a 8 w skali kraju w rankingu realizacji inwestycji 
drogowych w roku 2013. 
- radna Ślęzak zwracając się do radnego Kasiury zapytała o realizację zgłaszanego przez 
 nią wniosku odnośnie utwardzenia poboczy przy drodze w Woli Mokrzeskiej i Smykowie 
Radny Kasiura poinformował, że rozmawiał w tej sprawie z Dyrektorem Zarządu Dróg  
i uzyskał informację, że nie jest możliwe wykonanie tych poboczy w ramach poprawek po 
inwestycyjnych bowiem jest to traktowane jako odrębna inwestycja. Realne jest natomiast 
utwardzenie ich tłuczniem lub frezem pozyskanym z budowy innych dróg. Obiecał, że 
ponownie zgłosi ten wniosek do realizacji. 
- radny Nowak zgłosił potrzebę wycinania na bieżąco gałęzi zasłaniających widoczność 
 przydrodze powiatowej Staropole-Sieraków oraz usunięcie rosnących w przydrożnym 



 rowiedrzew i krzewów 
Radny Kasiura odpowiedział, że zgłosi wniosek oraz zasugeruje wycinkę drzew 
- radny Kolan zgłosił, że droga Zalesice-Lipnik wymaga pilnego remontu 
Radny Kasiura w odpowiedzi poinformował że jest przygotowana dokumentacja 
projektowo-techniczna na wykonanie nawierzchni tej drogi. 
Wójt gminy w uzupełnieniu poinformował, że była korespondencja z Zarządu w tej sprawie 
z zapytaniem czy jako gmina dołożymy się do remontu tej drogi. Odpowiedzieliśmy, że tak, 
ale droga na terenie naszej gminy przebiega tylko na odcinku ok. 450 metrów 
- radna Wierciochowicz ponowiła swój wcześniejszy wniosek o budowę chodnika na ulicy 
  Cmentarnej 
Radny Kasiura odpowiedział, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, cały czas jest 
rozpatrywana. 
 
ad. 6 .Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy – omówił projekt uchwały 
              w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy Przyrów na lata 2014 - 2018.  
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.  
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały.  
 
Uchwała Nr 171/XXVI/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 14 
radnych – została podj ęta jednomy ślnie.  
 
ad. 7 .Pani Kyć Urszula – na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy – omówiłaprojekt 
uchwały w sprawie sprostowania pisowni ulicy Świętej Anny w miejscowości Przyrów gm. 
Przyrów 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.  
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały.  
 
Uchwała Nr 172/XXVI/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 14 
radnych – została podj ęta jednomy ślnie.  
 
ad. 8 .Wójt Gminy– na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy – omówił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej na 
rzecz Skarbu Państwa. Działka ta przeznaczona zostanie na realizację celu publicznego – 
budowę zbiornika retencyjnego w Przyrowie. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.  
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 
 
Uchwała Nr 173/XXVI/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 14 
radnych – została podj ęta jednomy ślnie.  
 
ad . 9 .Pani Iwona Kremblewka – Kierownik GOPS – na prośbę Przewodniczącego Rady 
            przedstawiła i omówiła Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy 
Przyrów. 
Radni nie zgłosili uwag odnośnie przedstawionej oceny. 
 
ad . 10. Pan Paweł Duś – architekt – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił 
             przebieg prac nad opracowywaniem projektu uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów-dla fragmentu 



sołectwa Wiercica. W trakcie prac zgłoszone zostały 4 uwagi – wszystkie zostały 
uwzględnione. 
- radna Magiera zapytała czy zgodnie z wnioskiem Komisji Rolnictwa działka 2015 została  
  przekształcona na dopuszczenie zabudowy zagrodowej ? 
Pan Duś odpowiedział, że tak. Następnie zaprezentował kartę mapy, na której wskazał 
zakres zmian wskazanych w projekcie uchwały. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały.  
 
Uchwała Nr 174/XXVI/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 14 
radnych – została podj ęta jednomy ślnie.  
 
ad . 11.Pani Banach – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawiła i omówiła 
             (łącznie wszystkie 5 projektów uchwał) projekty uchwał w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectw : Stanisławów, 
Zarębice, Bolesławów, Staropole i Przyrów. Przedstawiła przebieg prac i uzgodnień przy 
ich opracowywaniu. Wskazała, że największe zainteresowanie projektami przejawiali 
mieszkańcy Przyrowa i Zarębic. Zgłoszone zostały po 2 uwagi z Zarębic i Przyrowa. 
Wszystkie 4 zostały uwzględnione. Następnie Pani Banach przedstawiła na kartach map 
zakresy zmian opisanych w poszczególnych projektach chwał oraz lokalizacje siłowni 
wiatrowych. 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie pytań i uwag w odniesieniu do projektów 
uchwał dla poszczególnych miejscowości. 
Nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawiemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów 
dla sołectwa Stanisławów.  
 
Uchwała Nr 175/XXVI/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 14 
radnych – została podj ęta jednomy ślnie.  
 
ad . 12.Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały 
 w sprawiemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla 
sołectwa Zarębice.  
 
Uchwała Nr 176/XXVI/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 14 
radnych – została podj ęta jednomy ślnie.  
 
ad . 13.Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawiemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla 
sołectwa Bolesławów. 
 
Uchwała Nr 177/XXVI/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 14 
radnych – została podj ęta jednomy ślnie. 
 
ad . 14.Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawiemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla 
sołectwa Staropole.  
 



Uchwała Nr 178/XXVI/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 14 
radnych – została podj ęta jednomy ślnie. 
 
ad . 15.Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawiemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla 
sołectwa Przyrów. 
 
Uchwała Nr 179/XXVI/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 14 
radnych – została podj ęta jednomy ślnie. 
 
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Zdzisławowi Kijewskiemu – przedstawicielowi 
firmy Conerga. 
Pan Kijewski przedstawił aktualny stan w zakresie podpisywania z rolnikami umów na 
dzierżawę gruntów na posadowienie siłowni wiatrowych. Poinformował także, że 
zakończony został roczny monitoring pomiaru siły wiatru – wskazania są zadawalające. 
Wójt Gminy podziękował za pracę i współpracę w ponad 2,5 letnim okresie prac nad 
planami zagospodarowania przestrzennego architektom, Panu Kijewskiemu oraz Pani 
Marii Szymonik. 
Przewodniczący Rady – w imieniu swoim i radnych – podziękował Panu Kijewskiemu za 
podjęcie z nami współpracy, a architektom i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie 
projektów uchwał podziękował za ich sprawne przygotowanie. 
Pani Banach także podziękowała za współpracę i wkład pracy wszystkich 
zaangażowanych w tworzenie projektów uchwał, a Radzie za ich uchwalenie. 
Pan Kijewski również wyraził podziękowania za dotychczasową współpracę i przedstawił 
jak obecnie po uchwaleniu planów zagospodarowania przebiegać będą dalsze działania 
Conergii. 
 
ad . 16.Komunikaty i wolne wnioski : 
 
Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które w ostatnim okresie wpłynęły do biura Rady 
Gminy, i tak : 

� sprawozdanie finansowe za 2013 rok Gminy Przyrów – dokument do wglądu  
i zapoznania się z nim jest w biurze rady, 

� pismo Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dotyczące prośby o poparcie dla 
stanowiska regionalnych organizacji samorządowych w sprawie prezydenckiego 
projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju 
lokalnego, pismo zawiera też projekt uchwały w tej sprawie – Przewodniczący 
poprosił radnych o zapoznanie się z treścią przesłanych dokumentów, aby na 
kolejnej sesji można było podjąć decyzję w tej sprawie, 

� zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia OSP w Przyrowie - w dniu  
11 maja 2014 roku o godzinie 14-tej - dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz 
radnych Gminy Przyrów. 
 

� Wójt Gminy poinformował, że na prośbę Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Przyrowie wyraził wstępnie (na okres próby) zgodę na zmianę godzin pracy 
biblioteki. Głównie chodzi o to by sobota była dniem wolnym od pracy. Wójt poprosił 
radnych aby - jeśli dotrą do nich uwagi w tym temacie – zgłaszali je i dopiero 
wówczas podjęta zostanie ostateczna decyzja w tej sprawie. 

� Radny Wiśniewski (Prezes Klubu Sportowego „Piast”) zaprezentował wygląd 
nowych strojów sportowych zakupionych dla drużyny młodych piłkarzy. Od dobrej 
woli radnych zależy czy postanowią partycypować w tych kosztach. Nadmienił, że 



wcześniej zakupione zostały stroje sportowe dla dorosłych piłkarzy – ich zakup 
sfinansowała gmina. 

� Radny Stanuchiewicz poinformował, że jutro po raz 16 odbędzie się na terenie 
naszej gminy bieg przełajowy „Pro memoria” – rozpoczęcie przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Przyrowie o godzinie 10-tej, przewidywany jest udział około 300 
uczestników. 
 

ad . 17. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował 
              zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XXVI sesję Rady Gminy  
w Przyrowie. 
 
 
 
 
Protokółowała : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


