
    PROTOKÓŁ Nr XV/2016 
       sesji Rady Gminy w Przyrowie 
   odbytej w dniu 13 grudnia 2016 roku 
 
 Sesję Rady Gminy o godz. 13-tej otworzył Przewodniczący Rady Gminy  
Rajmund Michalik, witając przybyłych i stwierdzając prawomocność obrad. 
Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło15 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 
Kierownik Referatu Rolnictwa – mgr Robert Deska 
oraz mgr inż. architekt – Renata Rustecka-Banach i mgr inż. Andrzej Banach, którzy 
opracowywali projekty uchwał dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu). 
            Wójt Gminy poprosił – ze względu na obecność Państwa Banachów – o przesunięcie 
do wcześniejszego rozpatrywania pkt 17– jako punkt 6 –  projekt uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectwa Wola 
Mokrzeska. 
Wniósł także o wprowadzenie, jako punkt 21 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Rady Gminy Przyrów nr XIII/101/2016 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  
o wprowadzenie, jako punkt 22 projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla terenu 
położonego przy drodze wojewódzkiej nr 793 w miejscowości Wiercica. 
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad obejmujący wnioskowane przez Wójta 
Gminy zmiany. 
Za przyjęciem porządku obrad (ze zmianami) radni głosowali jednomyślnie. 
 
ad . 3 . Do Protokołu poprzedniej – XIV 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: 

 w dniach 26-27 października Wójt uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez 
RIO w Katowicach dla wójtów, burmistrzów i prezydentów, 

 4 listopada gościliśmy – na zorganizowanym w Przyrowie posiedzeniu Zarządu 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – przedstawicieli gmin członkowskich Związku, 

 10 listopada odbył się odbiór drogi transportu wiejskiego w miejscowości Staropole, 
która budowana była w ramach dofinansowania z FOGR-u, 

 w dniach 24 i 25 listopada odbyło się doroczne forum sołtysów połączone  
z rozstrzygnięciem konkursu „Piękna Wieś”. W forum uczestniczyła delegacja  
z terenu naszej gminy, 

 28 listopada odbyło się w Katowicach, kolejne już spotkanie z Wojewodą i Śląskim 
Kuratorem Oświaty na temat wprowadzania reformy edukacji, 

 3 grudnia na hali sportowej w Przyrowie odbył się ogólnopolski turniej sportowy, który 
organizował klub sportowy „Piast” wspólnie z Katolickim Związkiem Sportowym. 
W turnieju uczestniczyło 11 drużyn, 

 8 grudnia w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się Walne Zgromadzenie Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów. Podczas posiedzenia przyjęte zostały trzy stanowiska: 
1 dotyczące reformy oświatowej, 2 w sprawie proponowanej zmiany dotyczącej 
gospodarki odpadami, 3 dotyczące uruchomienia specjalnego finansowania dla 
obiektów, które są ważne z punktu widzenia władz miast i gmin, a które nie mogą być 



finansowane ze środków unijnych, 
 9 grudnia w Częstochowie odbyło się 25-lecie Związku Gmin Jurajskich połączone  

z walnym zgromadzeniem. W posiedzeniu wspólnie z Wójtem wziął także udział 
Przewodniczący Rady Gminy, 

 trwały prace nad tworzeniem budżetu gminy, 
 trwały również prace na drogach realizowane w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, 
 rozpoczęły się prace na drodze wojewódzkiej nr 786 w Woli Mokrzeskiej dotyczące 

rozpoczęcia budowy chodników 
 
ad . 5 . Interpelacje i wnioski radnych: 
 

 radny Hamerla zgłosił wniosek o wybudowanie wiaty przystankowej w Zarębicach 
(koło dawnego PGR), 

 radny Stanuchiewicz zapytał czy awaria piaskarki została już usunięta, a jeżeli nie, to 
kiedy to nastąpi, bo drogi są nieposypywane 
Wójt odpowiedział, że awaria okazała się być poważna i jeszcze nie została usunięta. 
Natomiast w związku z tym przeprowadzone zostały rozmowy z prezesem firmy SITA   
i dokonano uzgodnień, że do czasu naprawy piaskarki będą posypywać nasze drogi. 

 
ad . 6 . Na prośbę Przewodniczącego Rady Pani Banach omówiła przebieg postępowania  
            w procedurze opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla sołectwa Wola Mokrzeska. W wyniku prowadzonej procedury uzyskano 
pozytywne opinie i uzgodnienia, które zostały uwzględnione w projekcie zmiany planu. 
W trakcie prowadzonej procedury zostały złożone uwagi i wnioski indywidualne dotyczące 
zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele mieszkaniowe. Jeden wniosek dotyczył 
zabudowy letniskowej i mieszkaniowej na terenach rolnych. Z uwagi na niezgodność 
zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy wniosek ten został 
uwzględniony częściowo –  do zabudowy zagrodowej 
- radny Stanuchiewicz zapytał – w przypadku uwzględnienia wniosku w całości – ile trwała by 
  taka procedura i jakie to byłyby koszty? 
Pani Banach odpowiedziała, że procedura nad uchwaleniem dzisiejszej uchwały musiałaby 
zostać przerwana, a dalsze postępowanie trwałoby około 2 lat i kosztowałoby około 12 tys.zł. 
- radna Ślęzak-Zawadzka zapytała czy osoby, które składały wniosek o zmianę planu 
  zostaną poinformowane o sposobie załatwienia wniosku? 
Pani Banach wyjaśniła, że momentem, w którym osoby dowiadują się o sposobie załatwienia 
ich wniosku jest wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
do publicznego wglądu. Natomiast te osoby, które w trakcie wyłożenia planu wniosły do 
niego uwagi otrzymują odpowiedź pisemną, jak również odpowiedź taka jest zawarta  
w Zarządzeniu Wójta Gminy w tym temacie. 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów 
dla sołectwa Wola Mokrzeska. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XV/113/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  
15 radnych – podjęta została jednomyślnie. 
 
Wójt Gminy zasugerował, by – korzystając z obecności Państwa Banachów – teraz omówić 
również projekt uchwały, który głosowany będzie w punkcie 22. 
Radni zaakceptowali sugestię Wójta. 
Wójt omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla terenu położonego przy drodze 
wojewódzkiej nr 793 w miejscowości Wiercica. Wyjaśnił, że w trakcie scalania udało się 
scalić w jeden większy obszar (ponad 3 ha) kilka drobnych działek będących we władaniu 
gminy, a ze względu na ich obecne położenie zasadnym jest zapisanie w planie tej 



powierzchni jako tereny ofertowe dla przyszłych inwestorów. 
Pani Banach w uzupełnieniu wypowiedzi Wójta poinformowała – odnośnie terenu ofertowego 
– że w trakcie opracowania planu będą podejmowane konkretne rozstrzygnięcia dotyczące 
w/w terenu w zależności od przeznaczenia pod jaką działalność będą wykorzystywane. 
Uwag i pytań w tym zakresie nie zgłoszono. 
Państwo Banachowie opuścili obrady. 
 
ad . 7 . Przewodniczący Rady zapytał czy – ponieważ Gminny Program Profilaktyki  
            i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017szeroko omawiany był na 
posiedzeniach wszystkich Komisji odbytych przed sesją – czy radni mają jakieś uwagi lub 
pytania w tym zakresie. 
Nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2017. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XV/114/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  
15 radnych – podjęta została jednomyślnie. 
 
ad . 8 . Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 omawiany był na 
            posiedzeniach Komisji odbytych przed sesją wobec czego Przewodniczący Rady 
zapytał czy Radni mają jakieś uwagi i pytania w tym temacie. 
Nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XV/115/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie. 
 
ad . 9 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały  
            w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XV/116/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została 13 głosami, przy 2 głosach przeciw. 
 
ad . 10 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały  
            w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.. 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XV/117/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została 13 głosami, przy 2 głosach przeciw. 
 
ad . 11 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały  
              w sprawie określenia podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. 
Wskazała, że stawki podatku obowiązujące w roku bieżącym nie ulegają zmianie z wyjątkiem 
wymienionych w pkt 1 b, d i pkt 2 c, które zostały obniżone maksymalnie w stosunku do 
stawek określonych rozporządzeniem Ministra Finansów. 
- radny Stanuchiewicz stwierdził (na podstawie opłat jakie ponosi z tego tytułu), że stawki 



  podatku od nieruchomości w naszej gminie są wysokie w porównaniu do sąsiednich gmin 
Wójt wyjaśnił, że wysokość podatku generują budynki gospodarcze, których na terenie jest  
dużo, a tutaj stawkę maksymalną możemy przy uchwalaniu obniżyć najwyżej do 50% w 
stosunku do stawek ministerialnych.. 
Wójt przedstawił następnie sporządzone przez Panią Skarbnik zestawienie wysokości 
stawek podatku w gminach ościennych, które nie potwierdza stwierdzenia radnego o tym, że 
mamy najwyższe stawki podatku. 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XV/118/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została 14 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się. 
 
ad . 12 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały 
               w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej. Wyjaśniła, że stawka opłaty pozostaje 
bez zmian, a podjęcie tej uchwały jest konieczne ze względu na zmianę podstawy prawnej. 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XV/119/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie. 
 
ad . 13 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła (przedstawiając 
              poszczególne inwestycje zawarte w części tabelarycznej będącej załącznikiem do 
uchwały) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
Poinformowała także, o pozytywnej opinii RIO w tym zakresie. 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XV/120/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została 13 głosami, przy 2 głosach przeciw. 
 
ad . 14 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały  
              w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.  
Przedstawił ogólne założenia budżetu, które wcześniej szeroko i w szczegółach 
dyskutowane były na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady. Wykazane znaczące 
kwoty: 2,5 mln zł przekazane na budowę chodników w Woli Mokrzeskiej, oraz 1,8 mln zł 
przekazane na wypłatę świadczenia 500+ są środkami, które nie pozostaną w budżecie do 
naszej dyspozycji i nie powodują jego trwałego wzrostu. 
Kwota deficytu wykazana w budżecie jest dość wysoka, bowiem skalkulowana została  
w oparciu o kosztorysy inwestorskie. Przedstawił także, w jakim zakresie zaistniały zmiany  
w stosunku do opracowanego wcześniej projektu budżetu na 2017 rok. 
Podkreślił, że budżet oparty jest na realnych dochodach i nie niesie zagrożeń w jego 
realizacji. Jednakże dużą niewiadomą jest oświata, więc pewnie po otrzymaniu pełnych 
wskaźników na poziomie miesiąca marca trzeba będzie budżet dostosować do bieżących 
wydatków. 
Skarbnik Gminy przedstawiła opinię RIO odnośnie projektu budżetu jak i sfinansowania 
kwoty deficytu  – opinia jest pozytywna. 
Następnie poprosiła radnych o naniesienie autopoprawki w otrzymanych projektach uchwał  
w załączniku 2 (w wydatkach) zamiast rozdziału 80195 „stypendia motywacyjne” winien być 
rozdział 85416 „pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota 



pozostaje bez zmian. 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XV/121/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została 13 głosami, przy 2 głosach przeciw. 
 
ad . 15 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego rady – omówił projekt uchwały 
              w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowych. Dotacja ta udzielana jest corocznie 
ale nie zawsze jest w pełni wypłacana. 
- radny Stanuchiewicz zapytał czy przewidywana jest podwyżka cen za wodę i ścieki ? 
Wójt odpowiedział, że tak. Dodał, że jeśli w życie wejdzie nowe prawo wodne zakładające 
znaczny wzrost opłat, to może się wówczas okazać, że i w naszej gminie ceny wody  
i ścieków znacząco wzrosną. 
Poproszony na obrady Kierownik GZK powiedział, że cena może wzrosnąć po około  
10 gr/m³ zarówno wody jak i ścieków (cena uwzględniać będzie opłaty określone przez 
Ministerstwo Ochrony Środowiska za pobór wód wgłębnych i gruntowych). 
Bez względu na cenę wody i ścieków kwota dotacji określona w projekcie uchwały nie 
ulegnie zwiększeniu. 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XV/122/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie. 
 
ad . 16 . Sekretarz Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały  
               w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela 
wspomagającego. 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XV/123/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie. 
 
ad . 17 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały 
               w sprawie udzielenia, rozliczenia, trybu i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół 
podstawowych, oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych 
prowadzonych na terenie Gminy Przyrów przez podmioty nienależące do sektora finansów 
publicznych. Zapisy § 5 zostały przez RIO zakwestionowane i aktualnie są dostosowane do 
wymaganych odnośnie terminu rozliczenia dotacji, a w załączniku nr 2 poszerzono krąg 
uczniów uprawnionych do ubiegania się o dotację.  
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XV/124/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie. 
 
ad . 18 . Kierownik Referatu Rolnictwa – na prośbę Przewodniczącego Rady omówił projekt 
              uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 



komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
W stosunku do poprzednio obowiązującej uchwały zmianie uległy zapisy § 5 dotyczące 
opłaty za pojemnik 4 m³ - obecnie nie ma już tej pozycji.  Zmienia się także zapis odnośnie 
publikacji oraz wejścia w życie uchwały. 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XV/125/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie. 
 
ad . 19 . Kierownik Referatu Rolnictwa – na prośbę Przewodniczącego Rady omówił 
              projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Zmienione zostają w stosunku do 
poprzedniej uchwały zapisy odnośnie jej publikacji i daty wejścia w życie. 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XV/126/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie. 
 
ad . 20 . Kierownik Referatu Rolnictwa – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił 
              projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Podobnie jak w poprzednich uchwałach zmieniają się zapisy 
odnośnie publikacji i dnia wejścia w życie, następuje też zmiana w załączniku Nr 1 do 
uchwały (we wzorze deklaracji) polegająca na wykreśleniu pojemnika o pojemności 4m³, 
zmiany numeracji punktów 
W trakcie omawiania radna Barbara Wierciochowicz opuściła obrady. 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XV/127/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
14 radnych – podjęta została jednomyślnie. 
 
ad . 21 . Kierownik Referatu Rolnictwa – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił 
              projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przyrów nr XIII/101/2016 
z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W projekcie uregulowane zostały terminy 
wnoszenia opłat (opłata ryczałtowa) przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. Zmieniają się także zapisy 
odnośnie publikacji i dnia wejścia w życie. 
W trakcie omawiania projektu uchwały radna Wierciochowicz wróciła na obrady sesji. 
- radna Miedzińska zapytała czy radni mogą mieć wgląd w składane przez właścicieli 
  deklaracje ? 
Kierownik Referatu Rolnictwa odpowiedział, że imiennych danych w tym zakresie nie można 
udostępniać. 
Wójt dodał, że jeżeli ktoś widzi, że w dniu zbiórki odpadów nie są wystawiane pojemniki, to 
może ten fakt zgłosić w Urzędzie, wówczas zostanie sprawdzone czy deklaracja została 
złożona i naliczona zostanie opłata. 
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. 



Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XV/128/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie. 
 
ad . 22 . Ponieważ projekt uchwały był omawiany w punkcie 6 dzisiejszego porządku obrad,  
              to Przewodniczący Rady zapytał czy są do niego jakieś uwagi. 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przyrów dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej nr 793  
w miejscowości Wiercica. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XV/129/2016 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie. 
 
ad . 23 . Przewodniczący Rady przedstawił plan pracy Rady Gminy na rok 2017. 
              Uwag nie zgłoszono – przyjęty został jednomyślnie. 

 radna Wiśniewska przedstawiła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok wraz 
harmonogramem kontroli – przyjęty został jednomyślnie 

Przedstawione plany pracy pozostałych, stałych,  komisji Rady Gminy również przyjęte 
zostały jednomyślnie. 
 
ad . 24 . Komunikaty i wolne wnioski: 
 
 radna Miedzińska w wolnych wnioskach poruszyła następujące sprawy: 

1) sprawa wysłania przez Wójta pisma dotyczącego odchwaszczenia działek do 
właścicieli nieruchomości znajdujących się w Sierakowie przy drodze gminnej od 
strony rzeki – radna zwróciła uwagę, że składany przez Nią na wcześniejszych 
sesjach wniosek nie dotyczył tylko działek znajdujących się przy rzece w Sierakowie, 
ale dotyczył również zaniedbanych działek na terenie całej gminy. Zapytała, dlaczego 
więc takie pisma otrzymali tylko mieszkańcy Sierakowa mający działkę przy rzece, a 
nie na przykład pracownica Urzędu Gminy w Przyrowie będąca właścicielką bardzo 
zaniedbanej działki w Sierakowie przy drodze głównej? Radna zwróciła również 
uwagę, że pisma kierowane do właścicieli wspomnianych działek 
powołujące się na interwencję „radnej wsi Sieraków” co uderzyło w Jej godność, bo 
uważa siebie za radną gminy Przyrów. W związku z czym złożyła 
wniosek  do Przewodniczącego Rady o wykluczenie Jej nazwiska ze sztandaru 
Gminy Przyrów, który ma ufundować Rada Gminy , jak również zażądała zwrotu 
poniesionych na ten cel kosztów. 
Zapytała także Wójta dlaczego w tych pismach kierowanych do mieszkańców 
Sierakowa powoływał się na wniosek radnej, bo wielu radnych zgłasza przeróżne 
wnioski (na przykład w sprawie bezdomnych psów),  lecz kierowane później do 
mieszkańców pisma nie zawierają wskazania wnioskodawcy ale opierane są na bazie 
odpowiednich przepisów. 
Radna przypomniała, że składała wniosek o wyczyszczenie rzeki Kozyrka, jak 
również zgłaszała problem z ogromna ilością bobrów, które poprzez wybudowanie 
tam na rzece powodują podtapianie działek wytypowanych przez Wójta do 
przywrócenia działki do dobrej kultury rolnej. Na dzień dzisiejszy dopóki nie zrobi się 
porządku z bobrami uporządkowanie tych działek jest nierealne. 

2) sprawa pisma otrzymanego od Wójta Gminy odnośnie dołączenia wydruku z kasy 
fiskalnej o wartości sprzedaży napojów alkoholowych począwszy od stycznia 2017 
roku – radna Miedzińska oświadczyła, że w tej sprawie dzwoniła do Urzędu 
Skarbowego, gdzie otrzymała odpowiedź, że Wójt ma prawo zażądać raportu ze 



sprzedanego alkoholu w ramach kontroli, a nie jako dodatek do corocznych 
oświadczeń. Radna stwierdziła, że fizycznie nie jest w stanie zrobić takiego raportu 
na dzień 1 stycznia 2017 roku, bowiem nie ma obowiązku zerowania kasy,  
a z Urzędem Skarbowym rozlicza się co miesiąc. 
 

 radna Dors ponowiła swój wniosek o poprawienie nawierzchni drogi na ulicy Krótkiej  
w Sygontce 

Wójt Gminy – odnosząc się do wypowiedzi radnej Miedzińskiej stwierdził, że często   
w pismach wskazywane jest kto zgłaszał lub był wnioskodawcą danej sprawy, zwłaszcza gdy 
dotyczy to konkretnych spraw np. nieruchomości.  
Natomiast odnośnie oświadczeń o wartości sprzedanych napojów alkoholowych Wójt 
poinformował, że nie zamierza do nikogo wysyłać w tym celu kontroli, aby mieszkańcy nie 
odczuli tego, jako zastraszanie, czy szykany. 
 Przewodniczący Rady przedstawił kartki okolicznościowe z okazji Dnia Niepodległości 

jaki wpłynęły do biura Rady dla Niego oraz Radnych Gminy Przyrów. 
Następnie zapoznał z pismem Kuratorium Oświaty w Katowicach informującym  
o przyznaniu radnemu Stanuchiewiczowi, jako nauczycielowi Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Przyrowie nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty 

 radna Żmuda zapytała czy celowym jest wyłączanie co 2-gi dzień oświetlenia na ulicy 
Świętego Mikołaja w Przyrowie? 
Wójt odpowiedział, że ma żadnych celowych czy planowanych wyłączeń oświetlenia, 
widocznie wynika to z jakichś problemów technicznych. 

 Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, aby Ci, którzy chcą wpłacić na nowy 
sztandar Gminy dokonali wpłaty u Radnej Ślęzak, natomiast radna Miedzińska – zgodnie 
ze swoim wnioskiem – może u Niej odebrać wpłaconą wcześniej kwotę 

 Wójt Gminy poinformował, że na 28 grudnia planowane jest spotkanie noworoczne 
radnych i sołtysów, szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym. 

 Wójt Gminy w imieniu swoim oraz pracowników Urzędu, a Przewodniczący Rady Gminy 
w imieniu własnym złożyli wszystkim obecnym życzenia Świąteczne. 
 

ad . 25 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował 
              zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XV sesję Rady Gminy  
w Przyrowie. 
 
 
 
 
 
Protokółowała : 
 
 
 
 
 

 
      


