
    PROTOKÓŁ Nr XIII/2016 
        sesji Rady Gminy w Przyrowie 
     odbytej w dniu 08 lipca 2016 roku 
 
  
 Sesję Rady Gminy o godz. 8 – ej 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. 
 
Radny nieobecny :  Adamus Grzegorz – usprawiedliwił przyczynę swojej nieobecności. 
 
Spoza Rady w obradach uczestniczyli: 
 
Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak 
Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora-Migalska 
Kierownik GOPS – mgr Iwona Kremblewska 
oraz mieszkańcy gminy zgodnie z załączoną listą obecności. 
 
ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu). 
  Wójt Gminy wniósł o uzupełnienie porządku obrad poprzez wprowadzenie, jako 
punkt 14 projektu uchwały w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność 
Gminy Przyrów. 
Radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego uzupełnienia do 
porządku obrad. 
Za przyjęciem rozszerzonego porządku obrad radni głosowali jednomyślnie. 
 
ad . 3 .  Do Protokołu poprzedniej – XII sesji Rady Gminy – uwag nie zgłoszono. 
  Za jego przyjęciem Radni głosowali jednomyślnie. 

ad . 4 . Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, w której poinformował 
 o bieżących wydarzeniach zaistniałych w okresie od ostatniej sesji, i tak: 

� 7 – 8 czerwca część radnych i sołtysów uczestniczyła w Targach China Export, które 
odbyły się w Nadarzynie pod Warszawą, 

� 11 czerwca odbyła się Spartakiada i rocznica powstania Sportowych Zespołów 
Ludowych w Konopiskach. Uczestnicząca w Spartakiadzie delegacja z terenu naszej 
gminy zajęła 9 miejsce w ogólnej klasyfikacji, 

� 12 czerwca odbyło się święto powiatowe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Lelowie. Naszą gminę reprezentowała tam jednostka ze sztandarem OSP Przyrów, 

� 16 czerwca odbyło się w Olsztynie spotkanie samorządowców z subregionu 
północnego z panem Wojciechem Saługą – Marszałkiem Województwa Śląskiego 
w temacie określenia potrzeb w zakresie inwestycji, a zwłaszcza dotyczących 
budowy kanalizacji i dróg i ewentualnego zwiększenia środków na ten cel, 

� 17 czerwca Wójt uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Śląskiego Związku Gmin  
i Powiatów w Rudzie śląskiej, 

� 17 czerwca w godzinach popołudniowych uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu 
Partnerstwa Północnej Jury – było om posiedzenie absolutoryjne i zatwierdzające 
wyniki pracy w roku 2015, 

� 18 czerwca Niepubliczna Szkoła w Woli Mokrzeskiej organizowała piknik rodzinny, 
w którym Wójt też uczestniczył, 

� między 20 a 24 czerwca odbywały się uroczyste zakończenia roku szkolnego we 
wszystkich placówkach na terenie Gminy, 



� 24 czerwca odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich  – na tym posiedzeniu były przyjmowane kolejne kryteria do 
poszczególnych działań PROW, jak również pewne zmiany do PROW-u. Część  
z nich miała charakter typowo porządkowy, a niektóre merytoryczny, ponieważ ten 
Program jest bardzo obszerny, 

� 29 i 30 czerwca podpisane zostały umowy: 29 na realizację ul. Częstochowskiej 
w Przyrowie, a 30 na realizację ul. Słonecznej w Woli Mokrzeskiej – jest to inwestycja 
realizowana i finansowana z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. 
Nawiązując do inwestycji drogowych Wójt poinformował, że wczoraj na posiedzeniu 
zarządu miała zostać lista rankingowa wniosków w ramach PROW, ale nie ma jej 
jeszcze opublikowanej. Z listy roboczej, którą Wójt przeglądał wynikało, że na  
9 złożonych przez nas wniosków na przebudowę dróg, 8 wniosków przeszło,  
a 1 został odrzucony z powodu nie uzyskania minimalnej liczby punktów – chodzi  
o drogę w Kopaninach, 

� 2 lipca odbył się festyn w Sygontce, 
� 4 lipca wójt był w Sądzie na licytacji, na której zakupiliśmy działkę, na której stoi 

przepompownia ścieków (koło wylęgarni w Przyrowie), 
� 6 lipca obyło się przekazanie placu budowy pod remont ulicy Częstochowskiej. 

ad . 5 . Interpelacje i wnioski radnych: 

 – radny Nowak przedstawił wnioski wypracowane w trakcie posiedzenia Komisji do spraw 
    Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego (w załączeniu), 
 – radna Wierciochowicz przedstawiła wnioski wypracowane w trakcie posiedzenia Komisji 
    do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów (w załączeniu). 

ad . 6 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały  
            w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Przyrów. Poinformował także, że konieczność podjęcia dziś całego pakietu uchwał 
związanych z gospodarką odpadami wynika ze zmiany aktualnie obowiązujących w tym 
zakresie przepisów, które po 31 lipca br. stracą moc. Przedstawił i omówił zakres zmian  
w poszczególnych uchwałach. 
W dyskusji nad omówionymi projektami uchwał poruszono następujące kwestie: 
 – radna Miedzińska zapytała dlaczego odpady segregowane i niesegregowane odbierane 
    są razem ? 
Wójt wyjaśnił, że tak nie jest, ponieważ inne samochody zbierają odpady segregowane,  
a inne niesegregowane. 
– radna Miedzińska zapytała co do tej pory przedsiębiorcy z terenu gminy robili ze 
   śmieciami? 
Wójt wyjaśnił, że na mocy jeszcze aktualnie obowiązujących przepisów, przedsiębiorcy mieli 
obowiązek podpisania indywidualnych umów na odbiór odpadów z terenu prowadzonej 
działalności. 
– radna Ślęzak zapytała czy planowany jest wzrost stawek opłat za śmieci ? 
Wójt odpowiedział, że cena zależeć będzie od tego jak potoczą się przetargi, a także od tego 
jakie będą uregulowania rządowe odnośnie cen odbieranych odpadów. 
– radny Stanuchiewicz zgłosił uwagę, że nie może być tak, żeby receptą na 
   niedofinansowanie systemu zbiórki odpadów było podnoszenie opłat skoro jest tyle osób, 
   które nie płacą w ogóle. Jego zdaniem trzeba podjąć działania, aby uszczelnić istniejący 
   system pobierania opłat. 
Wójt zgodził się  z prezentowaną opinią wyjaśniając jednocześnie, że cały czas wysyłane są 
do dłużników upomnienia i kierowane są wnioski  do komornika o egzekucję tych należności. 



Ściągalność wynosi około 91 % i będzie ją mo0żna poprawić na góra 95%.  
100%  ściągalności – trzeba mieć tego świadomość – z pewnością nie uda się osiągnąć,  
a śmieci i tak mamy obowiązek odebrać również od tych niepłacących. 
– Przewodniczący Rady poruszył kwestię odseparowania popiołu od reszty odpadów 
   wskazując na konieczność przyjęcia konkretnych rozwiązań w tym zakresie. 
Wójt Gminy odpowiedział, że cały czas rozważane są różne warianty rozwiązań. W roku 
bieżącym w zorganizowanej akcji odbioru popiołu zebrano go 7 ton. Aktualnie dokonamy 
przeliczeń odnośnie ilości produkowanego popiołu i zaproponujemy możliwe rozwiązania  
w tym względzie, aby cały system mógł się zbilansować. 
Innych pytań i uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Przyrów. 

Uchwała Nr XII/98/2016 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 
14 radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 
 
ad . 7 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji 
            o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XII/99/2016 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 
14 radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 
 
ad . 8 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 
            szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XII/100/2016 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 
14 radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 
 
ad . 9 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie terminu, 
            częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XII/101/2016 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 
14 radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 
 
ad . 10 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie odbierania 
              odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne. 
– radny Stanuchiewicz zapytał czy uchwała będzie miała zastosowanie dla właścicieli 
nieruchomości, na których nikt nie zamieszkuje ? 
Wójt wyjaśnił, że ustawa reguluje te kwestie,  mówiąc wprost, że jeśli w danej nieruchomości 
nikt nie zamieszkuje i nie są w związku z tym produkowane odpady to nie mogą być 
pobierane opłaty. 
Innych pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. 
 
Uchwała Nr XII/102/2016 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 
14 radnych – podj ęta została jednomy ślnie.  



 
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 XII/103/2016 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 
14 radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 
 
ad . 12 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały 
               w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
 
Uchwała Nr XII/104/2016 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 
14 radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 
 
ad . 13 . Kierownik GOPS – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały 
              w sprawie przyjęcia Gminnego programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyrów 
na lata 2016-2018. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
 
Uchwała Nr XII/105/2016 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 
14 radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 
 
ad . 14 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
               w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Przyrów. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
 
Uchwała Nr XII/106/2016 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 
14 radnych – podj ęta została jednomy ślnie. 
 
ad . 15 . Komunikaty i wolne wnioski: 
 
– radny Nowak zgłosił, że budynek po Panu Zemle, jest w bardzo złym stanie technicznym,  
   a po ostatnich wichurach pochylił się i stwarza zagrożenie dla mieszkańców. 
Wójt odpowiedział, że powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
 
ad . 16 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował 
               zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XIII sesję Rady Gminy 
w Przyrowie. 
  
  
Protokółowała : 
 
 

      


