
PROTOKÓŁ Nr VII/2015
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 23 września 2015 roku

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 13.00 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 sesji uczniowie wraz z rodzicami (lista obecności 
mieszkańców uczestniczących w obradach).

Ad. 2 .

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu). 
Wójt Gminy wniósł o przesunięcie punktu 6 w miejsce punktu 4. 
Radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem proponowanej autopoprawki. 
Za przyjęciem proponowanego porządku obrad z uwzględnieniem zgłoszonej zmiany radni
głosowali jednomyślnie.

Ad. 3 .

Do Protokołów poprzednich – V i  VI sesji Rady Gminy – uwag nie zgłoszono. 
Za ich przyjęciem radni głosowali jednomyślnie.

Ad. 4 .

Wójt przedstawił decyzję dotyczącą przyznania stypendium dla wybitnie uzdolnionych 
uczniów  ze Szkoły Podstawowej w Przyrowie – Krystian Stanuchiewicz  Szkoły 
Podstawowej w  Zalesicach – Agnieszka Sikorska  i Martyna Korczak  oraz Gimnazjum
w Przyrowie – Kacper Deska . Następnie wspólnie z Przewodniczącym Rady dokonali 
wręczenia listów gratulacyjnych wyróżnionym uczniom.

Ad. 5 .

Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, w której poinformował o 
bieżących wydarzeniach zaistniałych w okresie od ostatniej sesji, i tak:

 24 czerwca ,w Urzędzie Miasta w Częstochowie, odbyło się kolejne spotkanie, 
dotyczące Regionalnych Inwestycji Terytorialnych,

 25 czerwca - spotkanie w Komitecie Monitorującym Prognozy Rozwoju Obszarów
Wiejskich przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

 1 lipca miał miejsce przegląd przejazdów kolejowych przez linie PKP,
 3 lipca odbyło się spotkanie wójtów ośmiu gmin, tworzących Lokalną Grupę 

Rybacką,
 5 lipca odbyły się gminne zawody Ochotniczej Staży Pożarnej, połączone 



z festynem gminnym (w zawodach zwyciężyła OSP Staropole, drugie miejsce zajęła
OSP Przyrów, trzecie OSP Zarębice),

 22 lipca odbyło się spotkanie konsultacyjne Lokalnej Grupy Rybackiej,
 3 sierpnia, w Częstochowie, odbyło się spotkanie z wicepremierem Januszem

Piechocińskim,
 14 sierpnia w Woli Mokrzeskiej, (droga nr 786),odbyło się spotkanie, w związku

z projektowaniem chodników w ciągu tej drogi,
 17 sierpnia odbyło się drugie walne zgromadzenie Lokalnej Grupy Rybackiej, 

podczas którego dokonano wyboru Rady Programowej i zmiany Statutu,
 19 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej w sprawie awansu na

stopień nauczyciela  mianowanego,
 20 sierpnia w Częstochowie, odbyło się spotkanie w sprawie RIT,
 21 sierpnia -  Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
 23 sierpnia odbyły się dożynki gminne, Wójt Gminy w tym miejscu, złożył 

podziękowania wszystkim włączonym w organizację: pracownikom Urzędu, 
sołtysom, delegacjom, pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej oraz GOK,

 28 sierpnia, w Kniei, odbyło się zebranie , poświęcone omówieniu stanu prac nad
wodociągiem  i budową drogi w Kopaninach oraz na temat funduszu sołeckiego,

 17 września odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Gmin, wraz z przyjęciem kryteriów wyboru w poszczególnych 
działaniach tego programu,

 19 września odbyły się zawody powiatowe Ochotniczych Straży Pożarnych.
(Gminę Przyrów reprezentowała jednostka OSP Staropole),

 21 września w Sierakowie i Sygontce, a 22 września w Przyrowie, odbyło się 
zebranie dotyczące podziału funduszu sołeckiego.

Inne kwestie:

  kontrola weryfikacyjna wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 dotycząca oświetlenia i parkingu, po skontrolowaniu i rozliczeniu zwrócono: 320 
tys. zł.,

 brak zwrotu z projektu budowy chodnika w miejscowości Wola Mokrzeska,
 trwają prace na budowie światłowodów, w ramach inwestycji o nazwie E-region

częstochowski , na części terenu gminy już wykonane,  w pozostałych obszarach 
będą podjęte po uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Powiatowych,

 trwają prace nad budową wodociągu w miejscowości Kopaniny,
 w poniedziałek nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na budowę drogi w Kopaninach.

Wpłynęło sześć ofert, w tym jedna niepełna. Wykonawca został wezwany do 
uzupełnienia brakujących dokumentów,

 dzisiaj, w Woli Mokrzeskiej, odbyło się spotkanie z projektantem i geodetą na temat
projektu budowy chodników,

 trwają prace nad projektami dróg gminnych na konkurs,
 trwają prace nad projektami kanalizacji w Sygontce i Juliance.

Ad. 6 .

Interpelacje i wnioski radnych:
- radna Wierciochowicz zgłosiła problem dotyczący drogi nr 87 na ulicy Zarębskiej. Woda
  nie spływa z ulicy i chodnika, tworząc zastoisko wodne,
Wójt przypomniał, że podobny problem występuje w Stanisławowie. 
Sprawa została zgłoszona do Zarządu Dróg Powiatowych.



- radna Miedzińska zgłosiła konieczność wykoszenia: drogi gminnej na osiedlu wraz
  z poboczem ( usunięcie gałęzi oraz krzaków), drogi gminnej od strony rzeki, w celu
  zabezpieczenia mieszkańców przed zagrożeniem pożaru oraz konieczność zgłoszenia
  działek będących własnością Agencji Rolnej, do ich uporządkowania. W dalszym ciągu
  swojej wypowiedzi wystąpiła o ponowne zgłoszenie do Zarządu Dróg Powiatowych
  konieczności naprawy przepustów na drodze powiatowej nr 1098 S w Sierakowie.
Wójt zobowiązał się do zlecenia wykoszenia dróg gminnych oraz ponowienia wniosku
o naprawę przepustów do powiatu.
- radna Ślęzak poruszyła temat projektu dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej, 
  zapytała do jakiego odcinka będzie projektowana ulica Stawowa?
W udzielonej odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że zgodnie z prawem zabudowy, droga asfaltowa 
będzie projektowana do końca wodociągu, dalej do granicy lasu - tłuczniem. Pozostałą 
część drogi – przez las – gmina planuje oddać we władanie Lasom Państwowym.
- radny Stanuchiewicz zapytał o przejścia dla pieszych w Rynku, na drodze
  wojewódzkiej, oraz na ulicy Szkolnej i Lelowskiej
Wójt przypomniał, że projektem organizacji ruchu zajmuje się pan Banach, z którym w dniu
dzisiejszym był umówiony na spotkanie. Do momentu rozpoczęcia posiedzenia Rady pan 
Banach nie stawił się w Gminie, w związku z tym od ostatniego czasu nic się w tej kwestii 
nie zmieniło. 
Innych interpelacji i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 7 .

Przewodniczący Rady omówił projekt uchwały w sprawie przekazania środków 
finansowych dla policji. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i podał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 

Uchwała Nr VII/43/2015 w powyższej sprawie ( w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad. 8 .

Skarbnik Gminy, na prośbę Przewodniczącego Rady omówiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany prognozy finansowej.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i podał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 

Uchwała Nr VII/44/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad. 9 .

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały 
w tym temacie.
 
Uchwała Nr VII/45/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.



Ad. 10 .

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia rozliczenia
 i kontroli dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy 
Przyrów przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały 
w tym temacie.
 
Uchwała Nr VII/46/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie. 

Ad. 11 .

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzania zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Przyrów.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały 
w tym temacie.
 
Uchwała Nr VII/47/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie. 

Ad. 12 .

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 4/22/2015 Rady Gminy Przyrów z dnia 10 marca 2015r. o przystąpieniu do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla 
sołectwa Wola Mokrzeska.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały
 w tym temacie.
 
Uchwała Nr VII/48/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie. 

Ad. 13 .

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego przy ul. Leśnej w miejscowości Sygontka w Gminie Przyrów.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały
w tym temacie. 

Uchwała Nr VII/49/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie. 



Ad. 14 .

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej na rzecz województwa śląskiego.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały
w tym temacie.
 
Uchwała Nr VII/50/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie. 

Ad. 15 .

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 
aglomeracji Przyrów.
Do projektu uchwały uwag  nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały 
w tym temacie. 

Uchwała Nr VII/51/2015  w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie. 

Ad. 16 .

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/3/03 
Rady Gminy w Przyrowie z dnia 26 marca 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Wójt gminy przypomniał o wniesionej poprawce do tekstu (150% po zmianie).
Do projektu uchwały uwag  nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały 
w tym temacie.
 
Uchwała Nr VII/52/2015  w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie. 

Ad. 17 .
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego 
programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
pożytku publicznego na rok 2016.
Do projektu uchwały uwag  nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały
 w tym temacie.
 
Uchwała Nr VII/53/2015 w powyższej sprawie ( w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad. 18 .

Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła  informację o przebiegu 
wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz 



informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 
2015 r.  (informacja wpłynęła do biura Rady w dniu 28 sierpnia br.).
Następnie zapoznała radnych z Uchwałą Nr 4200/VII/121/2015 z dnia 3 września br. 
VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta 
Gminy Przyrów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku – 
wydana opinia jest pozytywna.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji i jednomyślnie opowiedzieli się za 
pozytywną oceną realizacji zadań społeczno - gospodarczych i budżetu 
za I półrocze 2015 roku.

Ad. 19 .

Na prośbę Przewodniczącego Rady, radny Kolan przedstawił przebieg działań Zespołu 
Oceniającego kandydatów na ławników. 
Zespół Oceniający pozytywnie zaopiniował zgłoszoną kandydaturę Pani Doroty 
Feszter – Pawlik do pełnienia funkcji ławnika do Sądu Rejonowego w Myszkowie. 
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji 
Skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie tajne dla wyboru ławnika.
W skład Komisji weszli następujący radni : Jacek Wiśniewski, Ewa Żmuda, Małgorzata 
Różycka.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyjaśnił zasady głosowania. Przystąpiono do 
głosowania w trybie tajnym.
Przewodniczący komisji – radny Jacek Wiśniewski przedstawił Protokół Komisji 
zawierający wyniki głosowania.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Myszkowie

Uchwała Nr VII/54/2015 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad. 20 .

Komunikaty i wolne wnioski:

Przewodniczący Rady wnioskował aby interpelacje i wnioski radnych, od następnego 
posiedzenia rady, przekazywać na sesji także w sposób pisemny.

Następnie przedstawił:

 pismo Urzędu Skarbowego o konieczności korekty oświadczeń majątkowych 
niektórych radnych,

 pismo z Gminy Porąbka, w której podjęto Uchwałę w sprawie starań Światowego
Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu 
Katowice w Pyrzowicach imienia Wojciecha Kilara.

 pismo ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział w Przyrowie, wnioskujące 
o waloryzację płac pracowników niepedagogicznych, zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przyrów.

 Wójt zaznaczył, że przy konstruowaniu budżetu na rok 2016 rozważy złożony 
wniosek.
W dalszej kolejności Wójt omówił:

 przystąpienie do realizacji programu  zbiórki azbestu. Wszyscy mieszkańcy, którzy



złożyli w odpowiednim czasie wnioski dotyczące usuwania odpadów zawierających
azbest, zostaną poinformowani o terminie odbioru. Jeżeli pojawi się większe
zapotrzebowanie, akcja azbestowa będzie kontynuowana w przyszłym roku.

 zasygnalizował, że być może zaistnieje konieczność zwołania w miesiącu 
październiku sesji nadzwyczajnej w temacie zatwierdzenia Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji, w związku z koniecznością rozliczeniem dotacji do końca 
października.

 radny Stanuchiewicz przypomniał o Marszu Trzeźwości w dniu 24 września 
organizowanym z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej w Przyrowie. Zaprosił i 
zachęcał obecnych do wzięcia w nim udziału,

 radny Wiśniewski poinformował o sukcesach miejscowej drużyny piłkarskiej i 
awansie do klasy okręgowej. Jednocześnie zwrócił się z prośbą do radnych aby 
rozpropagować Klub Sportowy pośród ewentualnych sponsorów,

 radna Żmuda poruszyła temat podwyższenia prowizji dla sołtysów.
 Wójt zobowiązał się do rozważenia propozycji przy konstruowaniu budżetu na 

przyszły rok.

Ad. 21 . Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował
              zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął VII sesję Rady Gminy
w Przyrowie.

Protokółowała :


