
PROTOKÓŁ Nr XIX/2017  
sesji Rady Gminy w Przyrowie  

odbytej w dniu 23 czerwca 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 13 radnych, co stanowi 87 % 
składu Rady. 
 
Radni nieobecni – Hamerla Mirosław, Kolan Ryszard – nieobecność usprawiedliwiona 
 
Spoza Rady w obradach uczestniczyli: 
 
Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak 
Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora-Migalska 
Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska 
Prezes firmy Conerga – Włodzimierz Ehrenhalt 
Przedstawiciele firmy Conerga – dyrektor projektu Zdzisław Kijewski, ekspert Rafał Rajczyk 
Wicestarosta – Henryk Kasiura 
 
Ad. 2.  Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad. Wójt wniósł o poszerzenie  
           porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla 
Państwowej Straży Pożarnej. 
Przewodniczący Rady zaproponował rozpatrzenie tego projektu jako punkt 10 porządku obrad,  
a pozostałym punktom nadanie nowej kolejnej numeracji. Radni nie zgłosili uwag. 
Proponowany porządek obrad – z uwzględnieniem zaproponowanych zmian –  został przyjęty 
jednomyślnie. 
 
Ad. 3.  Do protokołu z ostatniej XVIII 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: 
 

� 1 kwietnia – odbyło się spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich w Olsztynie, 
� 2 kwietnia – odbył się występ dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach  

w kościele w Sygontce 
� 4 kwietnia – została podpisana umowa na dokończenie części budowy na kanalizację  

w miejscowości Zalesice – dotyczące ul. Nadrzecznej , części ul. Kolejowej i części  
ul. Zielonej, 
Aktualnie trwają tam prace, 

� 11 kwietnia – nastąpiło rozstrzygnięcie powiatowego konkursu na palmę, stroik i pisankę 
wielkanocną zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie 

� 22 kwietnia – odbyło się spotkanie dotyczące Zrzeszenia Katolickich Zespołów Sportowych  
w Zalesicach zorganizowane przez księdza prefekta w Przyrowie z udziałem 
parlamentarzystów : posła Giżyńskiego i posłanki Lidii Burzyńskiej i innych zaproszonych 
gości, 

� 27 kwietnia – odbyła się narada Wójtów z nowym Starostą Panem Krzysztofem Smelą, 
� 4 maja – posiedzenie zarządu Jurajskiej Grupy Rybackiej „Jurajska Ryba", 
� 14 maja – odbył się na hali sportowej otwarty turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta 

Gminy, 
� 15 maja – odbyło się posiedzenie Rady Programowej Partnerstwa Północnej Jury –  w 

ogłoszonych przez PPJ konkursach, w których udział biorą instytucje z gminy Przyrów na 
liście na dofinansowanie znalazł się m. in. wniosek klubu sportowego Piast Przyrów na 
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Brzózki na kwotę ok. 150 tys. złotych, wniosek 



Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów w sprawie remontu lokalu –  na 
świetlicę wiejską w miejscowości Wola Mokrzeska na kwotę ok. 50 tys. zł. oraz wniosek na 
folkloriadę gminną (zakup części strojów ludowych dla zespołu „Przyrowskie Nutki” oraz dla 
KGW) 

� 19 maja – odbyło się walne zgromadzenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów  
w Jastrzębiu Zdroju – w posiedzeniu tym, z udziałem Wojewody, omawiane były sprawy 
związane z reformą oświaty, 

� 20 maja – uczestniczyliśmy w powiatowej spartakiadzie sportowej w Rędzinach, gośćmi 
spartakiady była także delegacja z Ukrainy,  

� 26 maja – zebranie wiejskie w Stanisławowie w sprawie uregulowania stanu prawnego dróg 
polnych, 

� 28 maja – Powiatowe Święto Ludowe we Mstowie 
� 30 maja – do 3.06 –  Wójt uczestniczył w wizycie na Ukrainie –  na zaproszenie związku 

miast Ukrainy –  w Kijowie i okolicach, 
� 4 czerwca – odbył się zjazd wojewódzki OSP- został wybrany nowy prezes oraz zarząd, 
� 10 czerwca – odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Niepubliczną Szkołę 

Podstawową w Zalesicach 
� 12 czerwca – Wójt uczestniczył w spotkaniu z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

w sprawie funkcjonowania PROW-u i rozwoju obszarów wiejskich, spotkanie odbyło się  
w Katowicach 

� 13 czerwca – odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu, który będzie opracowywał  
założenia do nowego programu PROW dla woj. śląskiego na lata 2020-2027. Do składu 
zespołu Wójt został powołany przez Wojewodę na wniosek Śląskiego Związku Gmin  
i Powiatów, 

� 16 czerwca – odbyło się spotkanie w sprawie programu rewitalizacji gminy, który 
opracowujemy za środki z Urzędu Marszałkowskiego, 

� 18 czerwca – jednostka OSP Wiercica obchodziła jubileusz 60-lecia istnienia, 
� 19 czerwca – w Kochanowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin  

i Powiatów 
� 21 czerwca – odbyło się zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum oraz roku szkolnego 

dla szkół podstawowych 
� 22 czerwca – odbyło się walne zgromadzenie RIT-u Północnego, na którym przedstawiona 

była kwestia wdrażania projektów, konkursów  
 
Na bieżąco: 

- podpisana została umowa na dotację i pożyczkę na budowę części kanalizacji  
w Zalesicach oraz dotację do zbiórki azbestu z WFOŚ, 

- trwają prace nad projektem związanym z dofinansowaniem fotowoltaiki, kotłów 
i solarów, 

- chcemy rozpocząć pracę nad Strategią Rozwoju Gminy Przyrów na lata 2018-2030, 
- trwają prace nad budową chodników w Woli Mokrzeskiej. W trakcie realizacji tego zadania 

Województwo Śląskie przekazało dodatkowe pieniądze dla Powiatowego Zarządu Dróg  
w Częstochowie na remont nawierzchni drogi, bo okazało się, że dotychczasowa była 
bardzo zniszczona, 

- Wójt zaprosił – w imieniu Pani dyrektor Reginy Deski –  na piknik rodzinny, który odbędzie 
się 2 lipca w szkole w  Woli Mokrzeskiej 

- mamy informację z Regionalnego Programu Operatywnego o pozytywnym zweryfikowaniu 
wniosku o dotację na budowę kanalizacji sanitarnej w Staropolu. W przyszłym tygodniu 
zamierzamy ogłosić przetarg na to zadanie, 

- w PROW-ie ciągle trwa ocena i weryfikacja  złożonego wniosku na dotację  podobnej 
inwestycji w Sygontce, 

- gmina otrzymała dofinansowanie na drogę w Zarębicach z Funduszu Rekultywacji Dróg 
Polnych. Ze złożonych dwóch wniosków ten dotyczący Kopanin został umieszczony na 
liście rezerwowej z powodu braku środków finansowych, 

- trwają prace na drogach gminnych tj. ul. Ogrodowa, a do wykonania w planach są również 
ulice: Rolnicza i Słoneczna w Przyrowie, Prosta i Stawowa w Smykowie oraz Rzeczna  
w Woli Mokrzeskiej 



 
W trakcie obrad przybył Wicestarosta pan Henryk Kasiura. 
W związku z tym, że było wiele pytań dotyczących projektu wiatrowego Wójt zaprosił 
przedstawicieli firmy Conerga. Prezes pan Włodzimierz Ehrenhalt poinformował, że wobec zmiany 
koncepcji i przepisów w zakresie prawa energetycznego, budowa farm wiatrowych – pomimo, że 
są już wszystkie prace przygotowawcze i niezbędne uzgodnienia dokumentacji wykonane – nie 
jest na razie możliwa. Zgodnie z nowymi przepisami muszą najpierw zostać przeprowadzone 
aukcje, co przedłuży możliwość budowy farm o około rok. Następnie przedstawił założenia 
projektowe elektrowni hybrydowej na biomasę leśną i rolniczą, którą firma zamierza wybudować na 
naszym terenie. Dla mieszkańców taka inwestycja dawać będzie wymierne korzyści : najpierw 
poprzez stworzenie miejsc zatrudnienia (40-60 osób), a później możliwość skorzystania z zakupu 
tańszego prądu. 
- radny Stanuchiewicz zapytał czy firma przewidziała przebudowę drogi dojazdowej do działek, na 
  których planuje budowę, tak by mieszkańcy nie mieli utrudnień przy codziennym korzystaniu 
Prezes firmy odpowiedział, że tak i dotychczasowa droga zostanie poszerzona i przebudowana 
Po prezentacji Wójt poinformował obecnych, że terenem przeznaczonym pod inwestycję są działki 
w Zalesicach przekazane nieodpłatnie gminie przez firmę „Żywiec Zdrój”. 
           Wicestarosta Henryk Kasiura wypowiedział się pozytywnie na temat  tego przedsięwzięcia.  
Przedstawił również zadania własne powiatu na terenie gminy Przyrów: 

• w ramach remontów cząstkowych zostanie wykonana nakładka bitumiczna na chodniku  
w Woli Mokrzeskiej i w Smykowie, koszt inwestycji 800 tys. złotych 

•  Pan Kasiura poinformował, że żadna gmina w okolicy nie otrzymała środków na usuwanie 
skutków powodzi, będą starania w przyszłym roku, aby gmina Przyrów otrzymała te środki 
na jedną drogę w Sierakowie 

• z powodu drożejących asfaltów i kruszywa przetargi na remont dróg okazały się wyższe niż 
w  specyfikacji, a to z kolei wpłynie na wykonanie mniejszego niż zakładano zakresu prac 

• są środki na aktywne formy zmniejszania bezrobocia 
• Wicestarosta zaprosił obecnych na dożynki powiatowe w Kruszynie dnia 27 sierpnia 2017 r. 

 
Ad. 5.  Interpelacje i wnioski zgłosili:  
 

� Radna Bożena Miedzińska poprosiła Wicestarostę o sprostowanie Jego wypowiedzi na 
sesji Rady Powiatu dotyczącej  remontu drogi w Sierakowie, ponieważ to nie w Sierakowie 
ale w Staropolu droga została wyremontowana. Pani Miedzińska przypomniała również  
o zgłaszanej wcześniej prośbie o remont wyrwy na poboczu drogi w Sierakowie (niedaleko 
leśniczówki). Pan Kasiura obiecał, że przekaże tę sprawę do realizacji przez zarząd dróg, 

 
� Radna Ewa Żmuda zgłosiła fakt, że na ul. Zarębskiej w Przyrowie w okolicy osiedla bloków 

mieszkaniowych studzienka kanalizacyjna nie odprowadza deszczówki. Stało się to po 
remoncie drogi powiatowej na tej ulicy. 
Pan Kasiura powiedział, że przekaże to zgłoszenie do zarządu dróg powiatowych 

 
� Radny Wiesław Stanuchiewicz przypomniał o składanym wniosku na utworzenie przejścia 

dla pieszych na skrzyżowaniu dróg ul. Zarębskiej i Lelowskiej w Przyrowie. Pan Kasiura 
obiecał, że przyjrzy się tej sprawie. 

 
� Radna Bożena Miedzińska zapytała Wicestarostę o drogę powiatową do Konstantynowa 

(koło leśniczówki). Po wcześniejszej rozmowie z panią dyrektor Zalewską okazało się, że ta 
droga nie ma uregulowanego stanu prawnego. Pan Kasiura poinformował, że dopóki nie 
zostanie to uregulowane nie można prowadzić na niej żadnych inwestycji takich jak 
przebudowa drogi, ewentualnie można wykonać bieżące, drobne naprawy.  

 
� Radny Jacek Wiśniewski zgłosił sprawę starego drzewa stojącego przy drodze powiatowej 

w miejscowości Wiercica. Drzewo obsycha i coraz bardziej pochyla się na drogę co 
zagraża bezpieczeństwu oraz utrudnia wjazd i wyjazd z drogi polnej.  
Pan Kasiura obiecał, że podejmie interwencję w tej sprawie 

 



� Wójt złożył na ręce Wicestarosty podziękowania Powiatowemu Zarządowi Dróg za 
dofinansowanie inwestycji  w miejscowości Wola Mokszeska i Smyków. Poruszył również 
temat scalania w miejscowości Zarębice – Stanisławów.  

� Pan Kasiura przedstawił planowaną kolejność scalania miejscowości w poszczególnych 
gminach: 
- na pierwszym miejscu – gmina Kłomnice, na drugim – gmina Mykanów, na trzecim – 
  gmina Kruszyna, na czwartym – gmina Lelów, na piątym – gmina Przyrów.  
Poprosił Wójta o złożenie wniosku o zwiększenie środków na scalenia do Urzędu 
Marszałkowskiego. 

� Radna Bożena Miedzińska zapytała o wycięcie dębu przy drodze w Sierakowie. 
� Pan Kasiura poinformował, że nie jest to drzewo rosnące w obrębie drogi powiatowej lecz 

na prywatnej działce.  
Radna Renata Dors – za zgodą Przewodniczącego Rady – opuściła obrady. 
W związku z pilnymi obowiązkami służbowymi Wicestarosta podziękował za zaproszenie do 
udziału w sesji i opuścił obrady. 
 
Ad. 6.  Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami 
           pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2016 (w załączeniu).  
Radni nie zgłosili uwag.  Informacja przyjęta została jednomyślnie.  
 
Ad. 7.  Radni zapoznali się z oceną zasobów pomocy społecznej (w załączeniu).  
           Radni nie zgłosili uwag. Informacja przyjęta została jednomyślnie. 
 
Ad. 8.  Kierownik Referatu Rolnictwa – na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy –  omówił 
           projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2017 rok”. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 
 
Uchwała Nr XIX/141/2017 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 12 radnych – 
została podj ęta jednomy ślnie.  
 
Ad. 9.   Na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy Wójt omówił projekt uchwały w sprawie 
            przekazania środków finansowych dla Policji.  
Do projektu uchwały zgłoszono uwagę, aby wystąpić z wnioskiem do policji o wzmożenie patroli, 
szczególnie w godzinach wieczornych. 
Więcej uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 
 
Uchwała Nr XIX/142/2017 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 12 radnych – 
została podj ęta 10 głosami „za”, przy 2 głosach wstrzymuj ących si ę. 
 
Ad. 10.   Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania środków 
             finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej.  
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 
 
Uchwała Nr XIX/143/2017 Rady Gminy Przyrów z 23 cze rwca 2017 w powy ższej sprawie  
(w załączeniu) – w obecno ści 12 radnych – została podj ęta jednomy ślnie.  
 
Ad. 11.  Na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy Skarbnik Gminy omówiła 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 XIX/144/2017  w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 12 radnych – 
została podj ęta 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”.  
 
Ad.12.   Na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy Skarbnik Gminy omówiła 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 XIX/145/2017 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 12 radnych – 
została podj ęta 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”.  
 
Ad.13.  Radni zostali zapoznani ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 
             2016 rok, sprawozdaniami rocznymi z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 
2016 rok i informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Przyrów według stanu na 28 lutego 
2017 roku, które to sprawozdania przekazane zostały do biura Rady Gminy  
w dniu 16 marca 2017 roku. Radni zapoznani zostali także ze sprawozdaniem finansowym Gminy 
Przyrów za 2016 rok, które wpłynęło do biura Rady Gminy w dniu 24 kwietnia 2017 roku. 
Powyższe sprawozdania szczegółowo omawiane i dyskutowane były na posiedzeniach 
poszczególnych Komisji Rady Gminy.  
Wszystkie Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdania  
oraz Informację o stanie mienia.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr 4200/VII/63/2017 z dnia  
20 kwietnia 2017 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów sprawozdaniu  
z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – wydana opinia 
jest pozytywna.  
Uwag i pytań do przedstawionych sprawozdań i opinii radni nie zgłosili. 
Wójt Gminy zwrócił uwagę na kilka aspektów : w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2016 
dokonywaliśmy na sesjach zmian, w zależności od tego jak się kształtowały różnego typu dochody. 
Założyliśmy także, że w roku 2016 zaciągniemy kredyt w wysokości 288 tysięcy, tego udało nam 
się uniknąć dzięki mocno ograniczanym wydatkom, ale także dzięki dobrze ogłoszonym 
przetargom, ogłoszonych w odpowiednich terminach, a w związku z tym uzyskanym dobrym 
cenom za wykonawstwo (mniejsze o około 30% w stosunku do zakładanych w kosztorysach 
inwestorskich). Zamykamy rok 2016 nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 584 tys. zł., 
przy tym spłaciliśmy 385 tys. zł kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych. Tak więc uważa, że 
wynik finansowy roku 2016 jest bardzo dobry. 
W tym miejscu Wójt podziękował współpracownikom za wkład wniesiony we właściwą realizację 
budżetu. Poprosił też o zwrócenie uwagi na informację o stanie mienia komunalnego, z której 
wynika, że posiadamy dużo nieruchomości, co z kolei również wymaga wiele nakładów pracy przy 
ich komunalizacji i regulacji stanu prawnego, ponieważ brak takich regulacji często ma wpływ na 
realizację planowanych inwestycji. 
                Uwag i pytań do przedstawionych sprawozdań i opinii radni nie zgłosili. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2016 rok. 
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. 
  
Uchwała Nr XIX/146/2017 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści  
12 radnych – została podj ęta 11 głosami, przy 1 głosie wstrzymuj ących si ę.  
 
Ad. 14 .  Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek Komisji Rewizyjnej 
               w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy został przesłany  
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Zespół w Częstochowie  
w dniu 24 kwietnia 2017 roku. 



Przewodniczący Rady przedstawił radnym treść wysłanego do zaopiniowania przez RIO wniosku 
Komisji.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił treść Uchwały Nr 4200/VII/100/2017                  
z dnia 16 maja 2017 roku  VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  
Przyrów  - wydana opinia jest pozytywna.  
Po czym Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady  
o przedstawienie, wypracowanych podczas odbytych przed sesją posiedzeń, opinii  
na temat realizacji budżetu i zadań z niego wynikających.  
Wszystkie Komisje Rady Gminy pozytywnie oceniły realizację budżetu                                     
i opowiedziały się za udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium za 2016 rok.  
Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Przyrów za 2016 rok. 
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. 
 
Uchwała Nr XIX/147/2017 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści  
12 radnych – została podj ęta 11 głosami przy 1 głosie przeciw.  
 
Ad. 15.  Przewodniczący Rady Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zmiany studium 
             uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla terenu 
położonego przy ulicy Leśnej w miejscowości Sygontka. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 
 
Uchwała Nr XIX/148/2017 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 12 radnych – 
została podj ęta jednomy ślnie.  
 
Ad. 16.  Przewodniczący Rady Gminy omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
            sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla terenu 
położonego w miejscowości Zalesice. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 
 
Uchwała Nr XIX/149/2017 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 12 radnych – 
została podj ęta jednomy ślnie.  
 
Ad. 17.   Komunikaty i wolne wnioski:  
 

- Radny Jacek Wiśniewski podziękował w imieniu prezesa OSP za udział w uroczystościach 
w Wiercicy, zaprosił również na piknik rodzinny współorganizowany przez klub sportowy 
„PIAST” Przyrów dnia 24.06.2017 r. wraz ze zbiórką na cel klubu 

- Radna Elżbieta Ślęzak w imieniu Rady Rodziców, Grona Pedagogicznego i dzieci  
z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej zaprosiła na piknik z okazji 
zakończenia budowy chodników dnia 2.07.2017 r. wraz ze zbiórką na cel szkoły 

- Przewodniczący Rady Gminy odczytał życzenia przesłane od pani poseł Izabeli Leszczyny  
z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. 
Przedstawił otrzymane pismo w sprawie podjętej uchwały o poprawie jakości powietrza, 
oraz pismo w sprawie podjętej uchwały przez Radę Miejską w Kłobucku o budowie 
obwodnicy w Kłobucku oraz uchwały w sprawie bezpłatnego korzystania z budowanego 
odcinka autostrady A1 Częstochowa – Pyrzowice 

- Wójt poinformował, że na zgromadzeniu RIT-u Północnego powyższe kwestie były 
omawiane i zostało wypracowane stanowisko popierające te kwestie 

- Radny Wiesław Stanuchiewicz poruszył sprawę łuku drogi na ul. Częstochowskiej  
w Przyrowie – aby ponaglić Zarząd Dróg Wojewódzkich o przebudowę tego 



niebezpiecznego łuku,  
Wójt odpowiedział, że wielokrotnie kierował pisma w tej sprawie. 

- Wójt poinformował ponadto, że:  1) złożył również wniosek do lokalnej grupy rybackiej na 
zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego, 2) GOK prowadzi kolonie oraz 
półkolonie dla dzieci ubezpieczonych w KRUS, 3) został dokonany odbiór prac 
konserwatorskich w kościółku Św. Mikołaja i trzeba zdobyć pieniądze na remont ścian, 
podłogi, odtworzenie ołtarza oraz na przyłącze energii elektrycznej, 4) od 3 miesięcy gmina 
sama realizuje wywóz odpadów 

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


