
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2014
       sesji Rady Gminy w Przyrowie
odbytej w dniu 19 wrze śnia 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 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
oraz zaproszeniu do udziału w obradach przedstawiciele Stowarzyszenia „Partnerstwo 
Północnej Jury” w osobach: Halina Palarz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia PPJ oraz 
pracownicy Magdalena Wojciechowska i Justyna Pelikan.

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

ad . 3 . Do Protokołu poprzedniej – XXVII 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:

� 23 – 25 czerwca odbywały się w szkołach uroczystości związane z zakończeniem 
roku szkolnego,

� 4 lipca obył się koncert w ramach festiwalu „Z daleka i bliska”, w tym roku gościliśmy 
zespół ze Słowacji,

� 5 lipca Wójt i Kierownik Referatu Rolnictwa obronili się na studiach podyplomowych, 
obaj na ocenę bardzo dobrą,

� 8 lipca odwiedził nas nowy Kierownik Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu. Na 
spotkaniu omawiano formy współpracy między naszymi urzędami,

� 10 lipca odbyło się spotkanie z Radą Sołecką w Woli Mokrzeskiej odnośnie 
przygotowania wniosku do PPJ o budowę chodników,

� 8 sierpnia oficjalnie zakończyła się (podpisany został protokół) trwająca od czerwca 
kontrola kompleksowa RIO, teraz czekamy na wydanie zaleceń pokontrolnych,

� zakończyliśmy pracę i odebraliśmy budowę kanalizacji sanitarnej w Zalesicach, jest 
ona praktycznie rozliczona, w tej chwili będziemy czekać na kontrolę z Urzędu 
Marszałkowskiego wniosku o płatność, w następnym tygodniu będzie zebranie 
wiejskie dotyczące funduszu sołeckiego i wtedy również nastąpi rozliczenie wpłat 
przez społeczny komitet budowy kanalizacji,

� 19 sierpnia odbyło się posiedzenie Rady PPJ, na którym oceniane były wnioski 
złożone podczas ostatniego konkursu,

� 26 sierpnia odbyło się w Kniei zebranie – Wójta zastępował Przewodniczący Rady – 
dotyczące budowy wodociągu,

� od 30 sierpnia do 2 września gościliśmy delegację z Ukrainy z gminy Zawalja, łącznie 
było to 7 osób, delegacja ta uczestniczyła również w dożynkach powiatowych 
w Kłomnicach. Naszą gminę na tych dożynkach reprezentował zespół „Cyganeczki”
 z Sygontki,



� 14 września odbyły się dożynki gminne i Wójt podziękował wszystkim, którzy się 
w udział i ich organizację włączyli,

� Wójt poinformował, że aktualni trwają prace przy:
- budowie łącznika wodociągu pomiędzy Smykowem, a Knieją,
- budowie oświetlenia ulicznego: w Sygontce, między Wiercicą a Zalesicami oraz
  w miejscowości Kopaniny,
- budowie parkingu przy ul. Częstochowskiej,
- powiat zaczął realizować wymianę chodników na ulicy Cmentarnej,
- trwają prace przy termo modernizacji świetlicy w Sierakowie,
- zakończone zostały prace przy budowie chodników w Staropolu,
- dzisiaj odbyło się spotkani w sprawie budowy zbiornika retencyjnego w Przyrowie,
  prace mają się zakończyć do 24 listopada br.,
- zakończyła się budowa mostu w miejscowości Smyków w kierunku Babia,
- dzisiaj było składanie ofert na dokończenie odcinka 270 m drogi w Smykowie,
- rozpoczął się cykl zebrań wiejskich dotyczących rozdysponowania funduszu
  sołeckiego na 2015 rok.

ad . 5 . Interpelacje i wnioski radnych – nie zgłoszono.

ad . 6 . Przewodniczący Rady oddał głos Pani Halinie Palarz – Prezes Zarządu
            Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”.
Pani Palarz przedstawiła i omówiła realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie 2007-
2013 (prezentacja stanowi załącznik do Protokołu).
Po przedstawionej prezentacji  podziękowała członkom stowarzyszenia za dotychczasową 
pracę i współpracę wyrażając przekonanie, że współpraca ta w kolejnych latach również 
układać się będzie bardzo dobrze. Następnie przedstawiciele PPJ rozdali wszystkim 
obecnym album wydany nakładem PPJ promujący wszystkie gminy członkowskie 
stowarzyszenia.
Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady podziękowali Pani Palarz za dotychczasową 
współpracę i wręczyli z tej okazji kwiaty.

ad . 7 .      Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy – omówił projekt
              uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXVII/2014 z dnia 23 czerwca 
2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego 
na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie drogowe pn. „Modernizacja 
ciągu drogowego DK1-Częstochowa-Srocko-Małusy Wielkie-Kobyłczyce-Żuraw-
Lipnik-Zalesice-DW793”. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr 188/XXVIII/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 
15 radnych – została podj ęta jednomy ślnie. 

ad. 8 . 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 189/XXVIII/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 
15 radnych – została podj ęta jednomy ślnie. 



ad. 9 . 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 190/XXVIII/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 
15 radnych – została podj ęta jednomy ślnie. 

ad . 10 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały
              w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad 
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest 
Gmina Przyrów .
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały.
 
Uchwała Nr 191/XXVIII/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 
15 radnych – została podj ęta jednomy ślnie. 

ad . 11. Kierownik GPS Pani Iwona Kremblewska – na prośbę Przewodniczącego
             Rady – omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przyrów na lata 2014 – 2020.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr 192/XXVIII/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 
15 radnych – została podj ęta jednomy ślnie. 

ad . 12. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały
             w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Przyrów
 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2015 rok.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr 193/XXVIII/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 
15 radnych – została podj ęta jednomy ślnie. 

ad . 13 . Komunikaty i wolne wnioski :

� radny Nowak zgłosił uwagę odnośnie wykaszania poboczy przy drodze 
powiatowej w Staropolu – jest wykaszany zbyt wąski pas pobocza, około 
70 cm, co niewiele daje w poprawieniu widoczności na drodze,

� radna Magiera zapytała czy są jakieś szanse na budowę kanalizacji w 
Sierakowie?
Wójt odpowiedział, że raczej nie, być może w następnym okresie 
programowania w RPO obowiązywać będą zasady, które pozwolą tak małym 
aglomeracjom również skorzystać z finansowania



� Przewodniczący Rady przedstawił pismo Wojewody Śląskiego dotyczące 
terminu składania oświadczeń majątkowych przez radnych 
w związku z upływem kadencji – oświadczenia majątkowe mają zostać 
złożone  w dniu 22 września br.,

� na prośbę Przewodniczącego Rady Wójt Gminy przedstawił i udzielił 
wyjaśnień odnośnie pism, które skierowane zostały do biura rady w ostatnim 
okresie, i tak:
- pismo Pani Marianny Kupisiewicz zam. w Przyrowie,  w sprawie
  usunięcia gałęzi z drzew rosnących obok jej działki – Wójt wyjaśnił, że
  przylegająca działka ta to teren cmentarza żydowskiego, w związku z czym
  urząd wystąpi do kongregacji żydowskiej o podjęcie działań w tym zakresie,

� - rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały 
  Nr 180/XXVII/2017 Rady Gminy w Przyrowie – nowy projekt uchwały w tej
  sprawie przygotowany zostanie na sesję listopadową,
- pismo Pani Elżbiety Nowakowskiej zam. w Woli Mokrzeskiej o poparcie
  starań mieszkańców sołectwa Wola Mokrzeska dotyczących budowy
  chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowościach Smyków i Wola
  Mokrzeska – Wójt poinformował, że w tym temacie odbyło się w Urzędzie
  wspólne spotkanie przedstawicieli mieszkańców, Wójta i Pana marszałka
  Dąbrowy.
  Ustalono, że samorząd województwa zabezpieczy środki finansowe na
  opracowanie projektu budowy, gmina natomiast uwzględni w budżecie na rok
  przyszły środki na współfinansowanie tego zadania,

� Przewodniczący Rady przedstawił dwa pisma dotyczące przyjęcia stanowiska 
w sprawie poparcia działań Gminy Kobiór mających na celu zahamowanie 
wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu 
centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego 
– jedno od Przewodniczącego rady Powiatu wodzisławskiego, drugie od 
burmistrza Olesna – radni stwierdzili, że nie będą zajmować stanowiska w tej 
kwestii,

� radna Magiera zapytała czy zakupiony już został samochód dla policji, który 
mieliśmy współfinansować – Wójt odpowiedział, że nie

� radny Nowak podziękował – w imieniu mieszkańców i własnym – Wójtowi oraz 
radnym za budowę chodników w Staropolu,

� radny Stanuchiewicz ponownie złożył wniosek o ustalenie przejścia dla 
pieszych koło pomnika pomordowanych na ulicy Świętego Mikołaja oraz
na ulicy Lelowskiej koło przedszkola z uwagi na usytuowany tam przystanek 
dla dzieci dowożonych do placówki

� radny Stanuchiewicz poinformował, że w poniedziałek (22 września) 
organizowany jest Marsz Trzeźwości, którego trasa przebiegać będzie 
głównymi ulicami Przyrowa, a wymarsz nastąpi o godz. 9-tej spod szkoły 
w Przyrowie 

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

Protokółowała :




