
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2017
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 29 marca 2017 roku

Ad.1.  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 uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93 %
składu Rady.

Radni nieobecni – Ryszard Kolan – nieobecność usprawiedliwiona.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli:

Wójt Gminy - mgr inż. Robert Nowak
Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora - Migalska
Sekretarz Gminy - Elżbieta Deska
Adwokat – Marcin Surowiec
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – mgr Halina Trojak

Ad.2.  Przewodniczący  Rady  przedstawił  proponowany  porządek  obrad  informując
jednocześnie, że nastąpiła zmiana w punkcie 3, gdyż w związku z tym, że dwie poprzednie
sesje były nadzwyczajne, na dzisiejszym posiedzeniu należy przyjąć protokoły z trzech sesji:
XV, XVI i XVII. 

Przed przystąpieniem do głosowania nad porządkiem obrad Przewodniczący Rady Gminy
poinformował  również,  że  23  marca  2017  roku  do  Biura  Rady  Gminy  wpłynął  projekt
uchwały  Rady  Gminy  w  Przyrowie  w  sprawie  ustalenia  maksymalnej  liczby  uczniów
w oddziałach  klas   IV –  VIII  publicznej  szkoły podstawowej  prowadzonej  przez  Gminę
Przyrów,  podpisany przez sześciu radnych, co oznacza, że jest on ważny. Przewodniczący
Rady Gminy zapytał  Przewodniczącego Komisji  Oświaty Pana Wiesława Stanuchiewicza,
czy podtrzymuje wprowadzenie tego projektu do porządku obrad sesji. 

Radny  Stanuchiewicz  zabrał  głos  informując,  że  projekt  ten  był  efektem  rozwiązania
problemu,  jaki  się  pojawił.  Zamiarem  Komisji  Oświaty  było,  aby  doprowadzić
do  porozumienia  między  samorządem,  a  rodzicami  uczniów  dwóch  oddziałów  klasy  III.
Radny Stanuchiewicz zapytał, czy na spotkaniu rodziców uczniów z Wójtem Gminy doszło
do porozumienia, bo jeżeli tak, to nie ma potrzeby zgłaszania tej uchwały do porządku obrad.
Poprosił Wójta Gminy oraz Adwokata o przedstawienie swoich opinii na temat projektu tej
uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 28 marca 2017 r. do Komisji Oświaty
Rady Gminy w Przyrowie  wpłynęła opinia  Wójta  Gminy Przyrów i  Adwokata  dotycząca
projektu tej uchwały. 

Głos zabrał Wójt Gminy informując, że uchwała nie dotyczyłaby tylko tej obecnej klasy III,
ale  dotyczyłaby  w  przyszłości  każdego  rocznika,  który  przekraczałby  liczbę  25  uczniów
w  klasie.  Skutkowałaby  więc  nie  tylko  w  tym  roku,  ale  również  w  kolejnych  latach.
Wprowadzenie projektu tej uchwały do porządku obrad nie należy rozpatrywać w kontekście
porozumienia,  ale  w  kontekście  kompetencji  Rady,  ponieważ  zatwierdzanie  arkusza
organizacyjnego szkoły należy do kompetencji Wójta Gminy, a nie Rady. Wójt poinformował
również, że w dniu 28 marca 2017 r. odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klasy III.
W spotkaniu uczestniczyło 25 rodziców oraz Dyrekcja Zespołu Szkolno -  Przedszkolnego



w Przyrowie.   Zakończyło  się  ono propozycją  wynikającą  głównie  z  różnicy wieku tych
dzieci, czyli pozostawieniem układu podziału na dwie klasy jeszcze przez kolejne dwa lata,
czyli w klasie IV i V. W przypadku klasy VI dojdzie do połączenia tych dwu klas i rodzice
taką propozycję zaakceptowali. Porozumienie zostało więc osiągnięte. 

Głos zabrał również Adwokat Pan Marcin Surowiec wyjaśniając podstawę prawną projektu
tej  uchwały.  Poinformował,  że  w ustawie  o  systemie  oświaty pojawia  się  pojęcie  „organ
prowadzący”,  które  oznacza  albo  Radę Gminy,  albo  Wójta  Gminy w zależności  od tego,
o  jakie  działania  chodzi.  Ustawa  o  systemie  oświaty  mówi  wprost,  że  kompetencje
wymienione w art.5 ust.7, czyli w tym, na którym jest oparty projekt uchwały Rady Gminy
należą  do  Wójta.  Rada  nie  może  więc  w  oparciu  o  ten  przepis  podjąć  takiej  uchwały.
Wątpliwości rodzą się co do tego, czy Wójt zarządzeniem ma prawo określić liczbę uczniów
w szkole. Wójt zatwierdza projekt organizacyjny szkoły przedstawiony przez dyrektora, ale
określenie maksymalnej ilości uczniów w klasie mogłoby okazać się niedopuszczalne. 

Głos zabrał Radny Wiesław Stanuchiewicz informując, że to, czy taka uchwała byłaby zgodna
z  prawem  zadecydowałby  nadzór  Urzędu  Wojewódzkiego  i  że  po  zasięgnięciu  opinii
Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji  Narodowej uzyskał opinię,
że taką uchwałę można przeredagować i pójść w kierunku uchwalenia wytycznych i zasad,
co  do  tworzenia  projektu  organizacyjnego  publicznej  szkoły.  Radny  Stanuchiewicz
poinformował,  że  jako  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  po  porozumieniu  z  Radnymi,
zdecydował, żeby  nie składać tego projektu uchwały do porządku obrad. 

W związku z takim oświadczeniem, projekt uchwały Rady Gminy w Przyrowie w sprawie
ustalenia  maksymalnej  liczby  uczniów  w  oddziałach  klas   IV  –  VIII  publicznej  szkoły
podstawowej prowadzonej przez Gminę Przyrów, został wycofany. 

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. 

Ad.3.  Do  protokołów  poprzednich  –  XV,  XVI  i  XVII  sesji  Rady  Gminy  –  uwag  nie
zgłoszono.  Za ich 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:

 9 stycznia – spotkanie z nowym Panem Nadleśniczym, ponieważ doszło do zmiany
w Nadleśnictwie Złoty Potok. Rozmowa dotyczyła głównie możliwości współpracy
w  zakresie  wymiany  gruntami.  Chodzi  przede  wszystkim  o  drogę  w  Sygontce
znajdującą się na terenie Nadleśnictwa i prowadzącą do Gospodarstwa Rybackiego
„Pstrąg”. Omówione zostały również inne kwestie dotyczące gruntów, trwają w tej
chwili  wyceny,  może  uda  się  doprowadzić  do  regulacji  przynajmniej  niektórych
gruntów.

 11 stycznia – odbył  się Zarząd Gminny OSP;
 14 stycznia – spotkanie noworoczne organizowane na hali  sportowej  przez Zespół

Szkolno – Przedszkolny w Przyrowie wspólnie z księdzem;
 16  stycznia  –  posiedzenie  Zarządu  RLGD  „Jurajska  Ryba”.  Po  ostatnim Walnym

Zgromadzeniu  zapadły  decyzje  i  w  tej  chwili  Biuro  przygotowuje  rozpisanie
konkursu.  Planowane jest  przyjmowanie wniosków na koniec kwietnia  – początek
maja.  Gmina  będzie  startowała  z  wnioskiem  o  zagospodarowanie  terenu  przy
zbiorniku                              w Przyrowie.

 20 stycznia – Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Gliwicach;
 25  stycznia  –  kolejne  spotkanie  w  Zarządzie  Dróg  Wojewódzkich  dotyczące

realizowanego zadania budowy chodników w Woli Mokrzeskiej;



 26 stycznia  –  odbyła  się  nadzwyczajna  sesja  Rady Gminy związana  ze  zmianami
w Statucie Gminnego Zakładu Komunalnego; odbyły się również spotkania dotyczące
propozycji  udziału  mieszkańców  w  projekcie  dotyczącym  odnawialnych  źródeł
energii;

 01 lutego – udział w audycji w Radio Katowice nt. sytuacji samorządów;
 02 – 03 lutego – udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów w Lipowej;
 14 lutego – nadzwyczajna sesja Rady Gminy dotycząca uchwały oświatowej;
 15 lutego – 21 marca – zwolnienie lekarskie – Urząd pod kątem administracyjnym

pracował normalnie. Wójt podziękował Pani Sekretarz, że w tym okresie w pełni go
zastąpiła;

 22  –  24  marca  -   odprawa  Starosty,  Wójtów  i  Komendanta  Państwowej  Straży
Pożarnej dotycząca współpracy na linii Starostwo – Gminy – PSP również związana
z  bezpieczeństwem  przeciwpożarowym  dotyczącym  obiektów  użyteczności
publicznej, w tym również szkół.

 23 marca – Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów;
 24 marca – Walne Zgromadzenie Związku Gmin Jurajskich.

Poza tym:

 prowadzone były prace związane z reformą oświaty;
 przyjmowane  były  wnioski  na  odnawialne  źródła  energii,  te  które  wpłynęły  po

terminie będą traktowane jako lista rezerwowa;
 przyjmujemy również wnioski na utylizację eternitu;
 od stycznia do marca odbyły się zebrania sprawozdawcze OSP;
 złożyliśmy wniosek na budowę kanalizacji  w Sygontce i  poprawki do wniosku na

budowę kanalizacji w Staropolu;
 podpisane zostały po przetargu umowy na budowę dróg lokalnych;
 jesteśmy po przetargu na dokończenie kanalizacji w Zalesicach  i odcinka 150 metrów

w Wiercicy w kierunku Staropola;
 od poniedziałku, czyli od 03 kwietnia zacznie pracę na etacie nowy kierowca gimbusa;
 uzyskaliśmy pozwolenie jako Gmina na transport odpadów. Trwają w tej chwili prace

nad przygotowaniem bazy, na której będzie mogła stać śmieciarka.

Ad.5.    Interpelacje i wnioski zgłosili:

- Radna Elżbieta Ślęzak – Zawadzka zabrała głos w kontekście złożonego przez Radnych
projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby uczniów w oddziałach klas  IV –
VIII publicznej  szkoły podstawowej prowadzonej  przez Gminę Przyrów. Radna nawiązała
do sytuacji z 2005 roku, kiedy to została zlikwidowana, uchwałą Rady Gminy w Przyrowie,
Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Woli  Mokrzeskiej.  Radna  przedstawiła  fragmenty
protokołów  zarówno  z  posiedzeń  Komisji  Oświaty,  jak  i  sesji  Rady  Gminy,  z  których,
zdaniem  Radnej  wynika,  że  nie  było  w  tym  temacie  większych  dyskusji,  że  z  żadnego
protokołu  nie  wynika,  żeby  Radni  byli  przeciwni  likwidacji  szkoły.  Radna  wyjaśniła
jednocześnie, że nie ma pretensji do Radnych, którzy wtedy głosowali za likwidacją szkoły,
chciała  jedynie,  przytaczając  tą  sytuację,  uświadomić,  że  dobro  dzieci  jest  najważniejsze,
ale  nieraz  trzeba  podejmować  decyzje,  które  stawiają  Radę  w  złej  sytuacji.  Radna
poinformowała również, że przy okazji przeglądania protokołów z tamtego okresu natrafiła na
pismo,  które  wpłynęło  do  Przewodniczącej  Komisji  Oświaty  Pani  Bożeny  Miedzińskiej
od rodziców uczniów, dotyczącej tej samej sytuacji, która jest teraz, czyli sytuacji połączenia
klasy trzeciej, z której miałaby powstać jedna klasa czwarta. Wówczas część radnych obecna



teraz na sali  przychyliła się do tego stanowiska, aby ta klasa była jedna, mimo że liczyła
trzydziestu uczniów, w tym dwoje dzieci specjalnej troski. 
-  Radna  Bożena  Miedzińska  odniosła  się  do  wystąpienia  Radnej  Elżbiety  Ślęzak  –
Zawadzkiej  informując,  że  podczas  likwidacji  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Woli
Mokrzeskiej w 2005 roku również brane było pod uwagę dobro dzieci, bo żeby utworzyć
szkołę niepubliczną trzeba było zlikwidować szkołę publiczną. Jeśli ci uczniowie zostaliby do
tej  pory  w  szkołach  publicznych  na  pewno  nie  mieliby  takich  warunków,  jak  obecnie
w szkołach niepublicznych, teraz mają warunki o wiele lepsze. A co do połączenia klas, to nie
było wtedy rozbieżności wiekowej, takiej, jak jest teraz i to był argument przemawiający za
ich połączeniem. 
-  Radny Wiesław Stanuchiewicz odniósł  się  do sytuacji  łączenia klas  trzecich w 2006 r.,
wyjaśnił,  że  nie  można  porównywać  tych  sytuacji,  ponieważ  wtedy było  30  uczniów od
pierwszej  klasy.  W  tej  chwili  sytuacja  jest  inna,  ponieważ  jest  różnica  wiekowa,  gdyż
są sześciolatki i siedmiolatki. 
- Przewodniczący Rady Gminy Rajmund Michalik zabrał głos i poinformował, że kolejne
reformy,  kolejne rządy każą rozdzielać szkoły,  rozdzielać klasy.  Po tylu latach nie można
powiedzieć, że poradziliśmy sobie ze wszystkim. Rada zmuszona jest obecnie do uchwalania
projektów  uchwał  dotyczących  szkół,  które  będą  funkcjonowały  na  terenie  gminy.  Wójt
i poprzednia Rada postanowili ratować te mniejsze szkoły licząc, jak spada ilość uczniów
i tworząc szkoły niepubliczne. Obecny Zespół Szkolno – Przedszkolny kilkanaście lat temu
borykał się z problemami socjalno – bytowymi, a w tej chwili są pomieszczenia, które można
by było zasiedlić. Tak zmieniają się czasy i nie warto negować tego, co Rada robiła wcześniej
i  nie  można  mieć  pewności,  co  przyniosą  kolejne  reformy.  Pozytywnym  aspektem  jest
negocjacja  Wójta  z  rodzicami,  bo  to  Wójt  najlepiej  wie  na  ile  finansowo  może  sobie
pozwolić.  Przewodniczący Rady  poinformował  również,  że  był  przeciwny  projektowi  tej
uchwały, ponieważ zdawał sobie sprawę, jak bardzo wiązałaby ona zarówno tą Radę, jak i
każdą następną, bo co w sytuacji,  jeżeli w oddział  liczyłby 26 uczniów. W takiej  sytuacji
należałoby podzielić oddział na dwa mniejsze liczące po 13 uczniów. 
-  Radny Wiesław Stanuchiewicz  poinformował, że w niektórych gminach obowiązuje taka
niepisana  zasada,  że  przy tworzeniu  projektu  organizacyjnego szkoły tworzy się  oddziały
składające się z 25 uczniów, chodzi o to, żeby mieć możliwość odpowiedniego kierowania
tymi oddziałami i ich ilością. 
-  Dyrektor  Zespołu  Szkolno  –  Przedszkolnego  w  Przyrowie  Pani  Halina  Trojak
poinformowała,  że  niepokoił  ją  fakt  łączenia  tych  dwóch  oddziałów,  ale  najbardziej
niepokojące  było  to,  że  były  to  dzieci  z  dwóch  roczników.  Pani  Dyrektor  zaznaczyła,
że cieszy ją  fakt,  że  doszło  do porozumienia  w tej  kwestii,  że  te  dwa lata  są  szansą dla
uczniów,  żeby  wyrównać  braki  i  różnice  przy  aktywnej  pracy  nauczycieli  i  wsparciu
rodziców. Najważniejsze jest to, że rodzice zaakceptowali propozycję Pana Wójta i że zostało
wzięte pod uwagę, to co najważniejsze, czyli dobro dziecka. Pani Dyrektor zwróciła również
uwagę na to, że tak naprawdę każdego roku powinno się roczniki rozpatrywać indywidualnie,
ponieważ  każdy  rocznik  i  każda  grupa  wychowanków  jest  inna.  Projekt  organizacyjny
zatwierdzany jest przez Wójta każdego roku i nigdy nie było sytuacji, żeby nie można było
dojść do porozumienia i tak będzie również w tym roku.

Ad.6. Sekretarz  Gminy  –  na  prośbę  Przewodniczącego  Rady  Gminy  –  omówiła  projekt
uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.



Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XVIII/133/2017  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  14
radnych – została podjęta jednomyślnie.

Ad.7. Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia
kryteriów rekrutacji  do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przyrowie na
drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego,  dla  którego  Gmina  Przyrów  jest  organem
prowadzącym.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XVIII/134/2017  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  14
radnych – została podjęta jednomyślnie.

Ad.8.  Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia
kryteriów rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Przyrowie, dla której Gmina Przyrów jest organem prowadzącym.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XVIII/135/2017  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  14
radnych – została podjęta jednomyślnie.

Ad.9.  Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia
wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  dzieci  w  wieku  do  lat  5
w  prowadzonych  przez  Gminę  Przyrów  przedszkolach  publicznych  i  oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XVIII/136/2017  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  14
radnych – została podjęta jednomyślnie.

Ad.10.  Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  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  XVIII/137/2017  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  14
radnych – została podjęta 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”.



Ad.11.  Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian
w budżecie.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XVIII/138/2017  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  14
radnych – została podjęta 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”.

Ad.12.  Wójt  Gminy  –  na  prośbę  Przewodniczącego  Rady  Gminy  –  omówił  zmianę
w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2017 rok”.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XVIII/139/2017  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  14
radnych – została podjęta jednomyślnie.

Radna  Bożena  Miedzińska  poprosiła  o  podanie  uchwalonego  Programu  do  publicznej
wiadomości.
Natomiast Radna Alicja Bożek poprosiła o ufundowanie karmy dla zwierząt i przekazanie jej
do  Zajazdu  Stacja  Smaku  w  Juliance,  prowadzonej  przez  Państwa  Górskich,  ponieważ
zaopiekowali się oni i karmią już 3 bezdomne psy.
Wójt poinformował, że podziękowania się należą i że przemyśli formę podziękowania.

Ad.13.  Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Przyrów na lata 2017 – 2020.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XVIII/140/2017  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  14
radnych – została podjęta jednomyślnie.

Ad.14. Radni  zapoznali  się ze sprawozdaniem z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Przyrowie za 2016 rok (w załączeniu).
Radni nie zgłosili uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie.

Ad.15. Radni  zapoznali  się  z  informacją  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Przyrów za 2016 rok (w załączeniu).
Radni nie zgłosili uwag. Informacja przyjęta została jednomyślnie.

Ad.16. Radni zapoznali się z informacją z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Przyrów za rok 2016 (w załączeniu).
Radni nie zgłosili uwag. Informacja przyjęta została jednomyślnie.



Ad.17. Komunikaty i wolne wnioski:

-  Radny Władysław Nowak poinformował,  że  w maju  Komisja  Ładu i  Porządku planuje
przeprowadzenie przeglądu placów zabaw. W związku z tym Radny wystąpił z prośbą, by
w trakcie przetargów bardziej zwracać uwagę, kto te przetargi wygrywa i kto buduje place
zabaw, bo w tej chwili wygląda to tak, że kończy się gwarancja i kończy się plac zabaw.
- Wójt Gminy wyjaśnił, że od kilku lat Gmina zleca przeglądy placów zabaw zewnętrznej
firmie. Po takich przeglądach otrzymujemy listę usterek do usunięcia. W tym roku sytuacja
będzie  trochę  inna,  ponieważ  w  pierwszej  kolejności  place  przejrzy  Gminny  Zakład
Komunalny i naprawi to, co się da i wymieni jakieś drobne elementy, które da się wymienić.
Później dopiero będzie przeprowadzony przegląd, który jest nam niezbędny do dokumentów
bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o jakość urządzeń, to są one kupowane w drodze przetargu,
posiadają  atesty,  aprobatę  dopuszczenia  do  użytkowania,  są  zaimpregnowane  i  powinny
wytrzymać dłużej. Trzeba po prostu zamawiać droższy plac zabaw z elementów metalowych,
który wytrzyma dłużej.        
- Radna Alicja Bożek – pierwsza sprawa, to wybudowanie ścieżek rowerowych wzdłuż drogi
Julianka – Przyrów, ponieważ droga wojewódzka jest bardzo niebezpieczna i ludzie nie mają
jak się tą drogą poruszać.  Druga sprawa, to wykonanie ścieżek widokowych wzdłuż rzeki
Wiercicy od mostu na Juliance w kierunku mostu kolejowego, mamy ul. Źródlaną, ale nikt
do tej ulicy nie dojdzie, ponieważ się nie da. Kolejna sprawa, to wystosowanie jakiegoś pisma
do PKP nieruchomości o uporządkowanie terenu wokół dworca na Juliance.
-  Radna  Maria  Wiśniewska  poinformowała,  że  23  marca  2017  r.  do  Biura  Rady Gminy
w Przyrowie wpłynął wniosek skierowany do Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli
w  Świetlicy  Wiejskiej  w  Sierakowie  odnośnie  prawidłowości  wykorzystania  środków
funduszu sołeckiego w latach 2010 – 2016. Radna Elżbieta Ślęzak – Zawadzka  odczytała
wniosek  i  poinformowała,  że  został  on  przedstawiony członkom Komisji  na  posiedzeniu
w dniu 24 marca 2017 r., odczytała również zapis z protokołu w tej sprawie: „Członkowie
Komisji  po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Radnej  Bożeny  Miedzińskiej  o  skontrolowanie
Świetlicy Wiejskiej w Sierakowie odnośnie prawidłowości wykorzystania środków funduszu
sołeckiego  w  latach  2010  –  2016,  Komisja  podjęła  decyzję  o  przeprowadzeniu  kontroli
w miesiącu kwietniu 2017 roku”.
- Wójt Gminy zwrócił się z prośbą o uzgodnienie terminu kontroli z Panią Skarbnik Gminy.
Poinformował, że jest przygotowane sprawozdanie w wykonania budżetu za 2016 rok, więc
posiedzenie Komisji Rewizyjnej i tak się musi odbyć, żeby zapoznać się ze sprawozdaniem.
Poinformował  również,  że  ostatnia  kontrola  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  sprawdzała
fundusz sołecki w Sierakowie i Pan Poseł Jaskóła w swoich interpelacjach również do nas
pisał, miał przesłane wszystkie faktury.
Ustalono,  że  o  terminie  kontroli  zostanie  powiadomiona  Sołtys  Sołectwa  Sieraków  Pani
Renata Hamerla i Radna Bożena Miedzińska.  
- Radna Elżbieta Ślęzak – Zawadzka -  w Woli Mokrzeskiej na końcu ul. Słonecznej przy
ostatnim domu przydałaby się chociaż jedna lampa, ponieważ pod samym lasem jest ciemno.
- Wójt Gminy poinformował, że tam jest problem taki, że linia oświetleniowa i energetyczna
skręca w lewo przez pola i żeby dociągnąć tam oświetlenie, to trzeba by było postawić kilka
słupów, a to jest inwestycja o wiele droższa.
- Radna Renata Dors poinformowała, że kiedyś Pan Wójt mówił, że będzie zbierał informacje
na temat oświetlenia, gdzie brakuje lamp. Miał być zrobiony ogólny kosztorys i zapytała, czy
już zostało to wykonane.
-  Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  kosztorys  na  oświetlenie  mostu  w  Sygontce  był  zrobiony
w  ubiegłym  roku,  podobnie  jak  na  Wolę  Mokrzeską  przy  osiedlu  i  ten  kosztorys  jest.
W ubiegłym roku wykonano kilka punktów oświetlenia, które sfinansowane były środków



z funduszu sołeckiego. Tam, gdzie na zebraniu w sprawie funduszu sołeckiego podjęto takie
decyzje oświetlenie było wykonane, tam gdzie nie było ujęte w funduszu sołeckim nie zostało
wykonane. Szkic i wycena oświetlenia na Sygontce zostały zrobione.
- Radna Renata Dors złożyła również wniosek o naprawę nawierzchni ul. Krótkiej i ul. Leśnej
w Sygontce.
-  Radna  Bożena  Miedzińska  poprosiła  o  zajęcie  stanowiska  w  sprawie  wycięcia  dębu
znajdującego się przy drodze do Sierakowa, ponieważ zagraża on bezpieczeństwu.
-  Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  zostało  wysłane  pismo  do  Nadleśnictwa  Złoty  Potok,  jako
właściciela terenu, bo drzewo rośnie na terenie Lasów Państwowych. Do wiadomości pismo
zostało wysłane również do zarządcy drogi, czyli do Powiatowego Zarządu Dróg.
-  Radna  Bożena  Miedzińska  złożyła  wniosek  o  naprawienie  drogi  gminnej  na  osiedlu
w Sierakowie.
-  Radny Wiesław Stanuchiewicz  poinformował,  że  w marcu był  na  spotkaniu  w sprawie
Programu Rewitalizacji Gminy Przyrów i tam padł wniosek o wykonanie ścieżki rowerowo –
spacerowej  po  wale  powodziowym wzdłuż  Wiercicy,  od  mostu  przy  ul.  Częstochowskiej
do mostu przy ul. Św. Mikołaja, z przedłużeniem do projektowanego zbiornika. Powstanie
takiej ścieżki, to byłaby bardzo dobra sprawa, ponieważ w tej chwili nie ma gdzie wyjść na
spacer.
Radny  poprosił  również  o  utwardzenie  ul.  Targowej  w  Przyrowie  oraz  o  montaż  lustra
w  Rynku  przy  wjeździe  w  ul.  Lelowską  w  celu  poprawy  bezpieczeństwa.
Radny zwrócił  też  uwagę na to,  że  kratka kanalizacyjna przy Banku naprzeciwko sklepu
„Delikatesy” ogranicza w znacznym stopniu szerokość wjazdu w ul. Szkolną.  
W  związku  ze  zbliżającymi  się  świętami  Radny  Stanuchiewicz  poprosił  o  wynajęcie
oczyszczarki i posprzątanie dróg po zimie.
- Wójt Gminy wyjaśnił, że Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego robi już rozeznanie
kiedy będą sprzątane drogi wojewódzkie i powiatowe, żeby zrobić to w tym samym terminie.
-  Radny  Wiesław Stanuchiewicz  wystąpił  również  z  zapytaniem kiedy  zostanie  zrobione
skrzyżowanie ul. Św. Anny i ul. Częstochowskiej.
-  Przewodniczący Rady Gminy Rajmund Michalik wyjaśnił,  że Radny Sejmiku Stanisław
Gmitruk  na  wniosek  Wójta  Gminy  złożył  w  Sejmiku  Samorządowym  Województwa
Śląskiego dwie interpelacje dotyczące przebudowy zarówno tego skrzyżowania, jak i drogi
z Julianki do Przyrowa. Odpowiedzi na interpelacje mają charakter negatywny. Zarząd Dróg
Wojewódzkich potwierdza potrzebę wykonania tych inwestycji,  ale w obecnej sytuacji nie
dysponuje środkami finansowymi i w związku z tym nie jest w stanie określić terminu kiedy
do tego zadania może przystąpić.
- Radny Wiesław Stanuchiewicz zapytał, czy w projekcie na ul. Rolniczej przewidziane jest
odwodnienie i czy po obu stronach będą chodniki?
- Wójt Gminy wyjaśnił, że zaprojektowane zostało odwodnienie powierzchniowe. Po prawej
stronie, wjeżdżając w ul. Rolniczą zaprojektowane są chodniki, a po lewej tylko zjazdy.
-  Radna Barbara Wierciochowicz zapytała,  czy plac po byłej  Gminnej  Spółdzielni  „SCh”
zostanie uporządkowany w całości?
-  Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  w  tej  chwili  to,  co  się  tam  znajduje  zostanie  wywiezione,
natomiast  na  początku  maja  budynek  będzie  ocieplany,  a  więc  do  momentu  zakończenia
remontu plac i tak będzie służył jako przejściowy magazyn materiałów budowlanych. Na ten
rok  przewidziane  jest  docieplenie  przodu  budynku,  bramy i  wejścia  oraz  planowane  jest
doprowadzenie do użytku istniejącego centralnego ogrzewania.  Po zakończeniu remontów
plac  będzie  całkowicie  uporządkowany.  Panie  z  Klubu  Seniora  zaoferowały,  że  po
uporządkowaniu placu zagospodarują go we własnym zakresie. 



Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które w ostatnim okresie wpłynęły do biura Rady
Gminy:

 pismo  Urzędu  Gminy  Przyrów  z  30  stycznia  2017  r.  w  sprawie  przekazania
sprawozdania  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 13 stycznia 2010 r.;

 Zarządzenie  Nr  Or.0050.21.2017  Wójta  Gminy Przyrów z  dnia  16  marca  2017  r.
w  sprawie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2016  rok,  sprawozdań
rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok i informacji
o stanie mienia Gminy Przyrów;

 Uchwała Nr XXXIV/457/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie apelu dotyczącego pilnego i zdecydowanego przystąpienia Polskiego Rządu
do prac mających na celu poprawę jakości powietrza;

 Uchwała Nr 484/XXXI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie
podjęcia  przez  Rząd  RP  skutecznych  działań  wpływających  na  poprawę  jakości
powietrza w Polsce.

Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Deska przekazała informację, że w miesiącu marcu zgłosili się
do Urzędu Gminy przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego, którzy realizują projekt naukowy
zatytułowany  „Miejsca  pamięci  i  zapomnienia.  Badania  interdyscyplinarne  północnych
terenów Jury Krakowsko – Częstochowskiej”. Projekt realizowany jest w ramach programu
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zakłada przeprowadzenie w latach 2014 – 2019
badań  na  obszarze  5  jurajskich  gmin:  Janów,  Lelów,  Mstów,  Olsztyn  i  Przyrów.  Zespół
z  Uniwersytetu  będzie  zbierał  od  mieszkańców  informacje,  wspomnienia,  opowieści
o  miejscach  szczególnie  ważnych  dla  lokalnej  społeczności.  Informacja  o  tym  projekcie
została umieszczona na stronie internetowej Gminy Przyrów. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  Wójt  Gminy  Przyrów,  w  odniesieniu
do poprzednich sesji, przygotował zestawienie finansowe dotyczące dochodów i wydatków
gminy w zakresie oświaty, które zostało przekazane Radnym w celu zapoznania i dokonania
indywidualnej analizy (stanowi załącznik do protokołu). 
Wójt Gminy wyjaśnił, że przedstawiony w zestawieniu finansowym wpływ podatku od osób
fizycznych,  są  to  podatki,  które  wpływają  od  ludzi.  Podatków  oczywiście  gmina  zbiera
więcej,  ale  są  to  podatki  od  osób  prawnych,  od  firm,  sieci  przesyłowych,  sieci
energetycznych,  PKP,   ale  to,  co  każdy  płaci  w  postaci  podatku  od  nieruchomości,  czy
podatku  rolnego,  to  jest  właśnie  ta  kwota  888  tys.  zł  wykazana  w  zestawieniu.  Różnica
pomiędzy kosztami funkcjonowania oświaty, a tym, co Gmina otrzymuje w ramach subwencji
i co sobie szkoła wypracowuje, tylko w 2016 roku wyniosła 926 903, 00 zł, czyli o 50 tys. zł
więcej od kwoty,             jaką Gmina zbiera od ludzi. 

Ad.18. Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  podziękował  zebranym  za
uczestnictwo w obradach i zamknął XVIII sesję Rady Gminy.

Protokółowała:

Dorota Wojciechowska


