
PROTOKÓŁ  Nr XXIX/2014
        sesji Rady Gminy w Przyrowie
odbytej w dniu 14 listopada 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
oraz zaproszeni do udziału w obradach Radni Rady Powiatu Częstochowskiego Pan
Roman Hyla i Pan Henryk Kasiura oraz sołtysi z terenu gminy zgodnie z załączoną 
listą obecności.

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

ad . 3 . Do Protokołu poprzedniej – XXVIII 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:

 21 września Wójt uczestniczył w dożynkach prezydenckich, które odbyły się w Spale
 24 września odbyło się zebranie wiejskie w Wiercicy
 25 września odbyło się zebranie wiejskie w Sygontce
 27 września odbyło się zebranie wiejskie w Zalesicach
 28 września odbyło się zebranie wiejskie w Zarębicach
 29 września odbyło się zebranie wiejskie w Woli Mokrzeskiej i w Sierakowie
 30 września odbyło się zebranie wiejskie w Kniei i w Przyrowie wszystkie te zebrania 

poświęcone były podziałowi funduszu sołeckiego na 2015 rok
 9 października odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego Związku OSP
 17 października ostatni w tej kadencji Konwent wójtów, burmistrzów i prezydentów 

województwa śląskiego, który się odbył w Knurowie
 20 października dokonany został odbiór budowy oświetlenia ulicznego w Kopaninach,

Wiercicy, Zalesicach i Sygontce
 20 października odbyła się uroczystość wręczenia medali za 50-lecie pożycia 

małżeńskiego, w której udział wzięło 14 par, uczestniczył w niej Wójt, kierownik USC, 
a także ksiądz proboszcz oraz Przewodniczący Rady Gminy

 27 – 28 października odbyło się Forum Sołtysów, w której uczestniczyła poza Wójtem
również delegacja sołtysów z terenu gminy Przyrów

 7 listopada odbyła się miła uroczystość – przekazanie strojów sportowych dla 
uczniów zespołu szkół w Przyrowie, które zakupiono przy udziale środków 
przekazanych przez radnych

 zakończyły się prace przy remoncie świetlicy wiejskiej w Sierakowie
 trwają prace przy budowie wodociągu w kierunku Smykowa i Kniei
 trwają prace na ulicy Łąkowej w Smykowie



 ogłoszony został przetarg na budowę chodników w Woli Mokrzeskiej
 trwają rozmowy i trwa procedura zmierzająca do budowy turbiny wiatrowej należącej 

do gminy i w związku z tym będzie konieczność podpisania umowy dzierżawy na 29 
lat, bowiem jedna z turbin będzie posadowiona na działce gminy i działce osoby 
fizycznej, bo nasza działka jest zbyt wąska by w całości na niej znalazł się fundament

 trwają również prace nad wydaniem decyzji środowiskowych dotyczących budowy 
wszystkich turbin 

Następnie Wójt przedstawił Raport o stanie gminy na koniec mijającej kadencji.

ad . 5 . Interpelacje i wnioski radnych :

-  radna Magiera zapytała (w nawiązaniu do wcześniejszych zgłoszeń) czy zapadły już
   decyzje odnośnie kursu autobusu przez Sieraków w drodze do Przyrowa
Wójt odpowiedział, że na 19 listopada zaplanowane jest spotkanie z Prezesem PKS 
 w tej sprawie.

ad . 6 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
            w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i 
Młodzieży z terenu Gminy Przyrów.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 194/XXIX/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 7 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
            w sprawie określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy 
Przyrów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 
funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów w ramach Lokalnego Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 195/XXIX/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 8 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
            w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 196/XXIX/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 9 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
            w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia 
podatku rolnego na 2015 r. Poinformował również, że Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej nie 
wniósł uwag do projektu w/w uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.



Uchwała Nr 197/XXIX/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 10 . Skarbnik Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały

              w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 198/XXIX/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 11 . Skarbnik Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały

              w sprawie zmian w budżecie gminy.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 199/XXIX/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 12 . Komunikaty i wolne wnioski :
Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które w ostatnim okresie wpłynęły do biura 
Rady, i tak :

 Zarządzenie Wójta Gminy Przyrów nr OR.0050.106.2014 w sprawie projektu 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2017 wraz z załącznikami,

 Zarządzenie Wójta Gminy Przyrów nr OR.0050.105.2014 w sprawie projektu 
budżetu gminy na 2015 r. wraz  z załącznikami,

 pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o oświadczeniach majątkowych Wójta 
Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy – przedmiotowe oświadczenia złożone 
zostały w terminie ustawowym i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości.
W tym miejscy Przewodniczący Rady poinformował, że radni także złożyli 
oświadczenia majątkowe w wymaganym terminie i ich oświadczenia nie zawierały
nieprawidłowości,

 pismo Prezesa RIO w Katowicach informujące o przeprowadzeniu kontroli 
kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Przyrów oraz informacja o 
skierowanym do Wójta Gminy Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 
6 października 2014 roku
W odniesieniu do pisma Wójt Gminy przedstawił i omówił kolejno wszystkie 
14 wniosków pokontrolnych 

 pismo Starosty Częstochowskiego informujące o uruchomieniu procedury 
przyjmowania wniosków do Statuetek Starosty Częstochowskiego – 2014 w 
siedmiu kategoriach – wnioski należy składać do 15 grudnia 2014 roku

 pismo Sejmiku Województwa Śląskiego informujące o podjęciu uchwały w 
sprawie przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2015 Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii 
Górnośląskiej 1945 z prośbą o upowszechnienie rezolucji wśród społeczności 
lokalnej oraz podjęcie działań mających na celu upamiętnienie Ofiar Tragedii

 pisma i Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu, Rady Powiatu Mikołowskiego, Rady 
Gminy Ornontowice i Rady Gminy Lyski w sprawie poparcia działań mających na 
celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do 



budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego

 pismo oraz Uchwałę Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie poparcia działań
Rady Pracowników oraz Związków Zawodowych działających na terenie 
Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Reumatologicznego w Goczałkowicach-
Zdroju zmierzających do zachowania miejsc pracy oraz utrzymania przez Gminę 
statusu Uzdrowiska

1) Wójt Gminy przedstawił pismo Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w 
Koniecpolu zawierające podziękowania za środki przekazane przez Radę Gminy na 
zakup samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Koniecpolu. Niestety ze względu
na nieprzekazanie środków przez UM i G Koniecpol pozostałych środków 
finansowych zwracają się z ponowną prośbą o rozważenie przekazania dodatkowych
środków w kwocie 4.754,00 zł., które pozwoliłyby na zakup nieoznakowanego 
samochodu służbowego – po dyskusji ustalono, że nie zostaną wyasygnowane 
dodatkowe środki na ten cel.

2) Radny Stanuchiewicz w imieniu Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Przyrowie przekazał podziękowania dla radnych, którzy przyczynili się do 
sfinansowania zakupu strojów sportowych dla uczniów Zespołu

3) Radny Hyla podziękował wszystkim obecnym za dotychczasową współpracę – 
w Jego ocenie bardzo dobrą – i życzył wszystkim radnym ponownego zasiadania  w 
Radzie w kolejnej kadencji
Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady również złożyli Radnemu Hyle 
podziękowania za współpracę i z tej okazji wręczyli symboliczny upominek w postaci 
albumu książkowego

Następnie Przewodniczący Rady oraz Wójt Gminy złożyli podziękowania wszystkim radnym 
i sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy za pracę i współpracę w mijającej kadencji
i także wręczyli im upominki w postaci albumów książkowych.

Radny Kasiura przypomniał najważniejsze zadania zrealizowane (na terenie naszej gminy) 
przez powiat w mijającej kadencji oraz podziękował obecnym za współpracę i życzył, by 
wszyscy kandydujący na następną kadencję radni ponownie uzyskali mandaty.

ad . 13 . Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował zebranym
               za uczestnictwo w obradach i zamknął XXIX – ostatnią w tej kadencji – sesję Rady 
Gminy w Przyrowie.

Protokółowała :


