
PROTOKÓŁ Nr II/2014
sesji Rady Gminy w Przyrowie

     odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 13-tej 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
Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska
oraz zaproszony do udziału w obradach W-ce Starosta i Radny Rady Powiatu 
Częstochowskiego Pan Henryk Kasiura, a także sołtysi z terenu gminy zgodnie 
z załączoną listą obecności.

Wójt Gminy złożył gratulacje Panu Kasiurze z okazji ponownego wyboru.
Pan Kasiura podziękował za gratulacje i poparcie w wyborach.
Przedstawił zamierzenia w zakresie działań powiatu oraz zaplanowanych do 
realizacji zadań ze środków RPO na lata 2014-2020.
Następnie złożył obecnym życzenia świąteczne i noworoczne.
           Następnie Wójt Gminy złożył gratulacje nowo wybranej pani sołtys sołectwa 
Bolesławów Pani Barbarze Desce.

Przewodniczący Rady wręczył radnym Legitymacje Radnego. Podziękował 
także radnym za terminowe i rzetelne wypełnienie oświadczeń majątkowych.

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu).
  Uwag do porządku obrad nie zgłoszono, przyjęty został jednomyślnie.

ad . 3 . Do Protokołu poprzedniej – I sesji Rady Gminy - uwag nie zgłoszono.
            Za jego przyjęciem Radni głosowali jednomyślnie.

ad . 4 . Wójt Gminy przedstawił informacje z działalności międzysesyjnej, w której
 poinformował o bieżących wydarzeniach zaistniałych w okresie od ostatniej sesji,

i tak :

 28 listopada odbył się odbiór zbiornika retencyjnego – został odebrany, na wiosnę 
dokonane jeszcze zostanie wyrównanie terenu i zasianie trawy,

 4 grudnia w szkole w Woli Mokrzeskiej odbyło się zebranie z rodzicami odnośnie 
funkcjonowania placówki

 5 grudnia odbył się odbiór drogi – część ulicy Łąkowej w Smykowie, otrzymaliśmy też
już 100 tys. złotych dofinansowania tego zadania od Wojewody

 6 grudnia odbył się turniej piłki nożnej młodzików na hali sportowej w Przyrowie
 10 grudnia odbyło się zebranie wiejskie w Bolesławowie, na którym dokonano wyboru

sołtysa i rady sołeckiej
 13 grudnia odbyła się w Koziegłowach prezentacja stołów wigilijnych, naszą gminę 

reprezentowało KGW Zalesice



 15 grudnia w Dąbrowie Górniczej odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego 
Związku OSP

 15 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe z KGW Przyrów, spotkanie odbyło się 
w Gminnym Ośrodku Kultury

 16 – 17 grudnia Wójt uczestniczył w szkoleniu ekspertów w Warszawie w sprawie 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program Rozwoju został zatwierdzony 
przez Komisję Europejską

 19 grudnia odbyło się spotkanie noworoczne z zespołem „Przyrowskie nutki”
 20 grudnia odbyły się spotkania opłatkowe z OSP Wiercica, Zalesice, Przyrów

i Zarębice 
 zakończyliśmy postępowanie przetargowe na budowę chodników w Woli Mokrzeskiej
 są pewne problemy z przeprowadzeniem przetargu na odbiór odpadów komunalnych,

2 przetargi zostały już unieważnione z uwagi na proponowane ceny, które znacznie 
przewyższały nasze możliwości ich sfinansowania. Efektem tego jest to, że 
odkupiliśmy od firmy STRACH pojemniki na odpady, które teraz są własnością gminy.
Trwają rozmowy jak powstały problem rozwiązać, w związku z czym nie możemy 
jeszcze podać harmonogramu odbioru odpadów na styczeń

 jesteśmy po kontroli budowy chodników w Staropolu – kontrola przebiegła pomyślnie.
Wniosek o płatność zostanie wystosowany i zwrot środków otrzymamy w nowym roku

 była też kontrola inwestycji budowy kanalizacji w Zalesicach – przebiegła pomyślnie - 
złożony został wniosek o płatność i już dziś otrzymaliśmy  środki 1.300 tys. zł., jutro 
nimi spłacimy kredyt pomostowy w BGK

 zakupiony został, między innymi przy naszym dofinansowaniu, dla Komisariatu Policji
w Koniecpolu nieoznakowany radiowóz KIA Wenga

 wydaliśmy – jak co roku kalendarz okolicznościowy na rok 2015, który zostanie 
rozdany radnym i sołtysom dla rozpowszechnienia wśród mieszkańców

ad . 5 . Interpelacje i wnioski radnych:
            Nie zgłoszono.

ad . 6 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały 
            w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2027.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr II/7/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 7 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały 
            w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr II/8/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 8 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały 
            w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Poinformowała, że opinia RIO w tym względzie jest pozytywna.
Poinformowała także, że nadesłana opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały 
budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem również jest pozytywna.



Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr II/9/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 9 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
            w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
Szczegółowo omówił jakie wydatki i zadania są planowane w roku 2015 do realizacji, 
wskazując jednocześnie możliwości i sposoby ich sfinansowania
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr II/10/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 10 . Pani Janicka – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały
              w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2015.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały.
Uchwała Nr II/11/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych – 
podjęta została jednomyślnie.

ad . 11 . Pani Janicka – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały
              w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały.
Uchwała Nr II/12/2014 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych –
podjęta została jednomyślnie.

ad . 12 .Ustalenie planów pracy Rady Gminy i poszczególnych Komisji Rady
             Gminy na 2015 rok

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił plan pracy Rady Gminy na 2015 rok. Uwag 
odnośnie planu nie zgłoszono.

 Pani Barbara Wierciochowicz przedstawiła plan pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju 
Gospodarczego i Finansów na 2015 rok.
Uwag w stosunku do przedstawionego planu nie zgłoszono

 Pan Władysław Nowak przedstawił plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych
 i Bezpieczeństwa Publicznego na 2015 rok.
Uwag w stosunku do przedstawionego planu nie zgłoszono.

 Pan Wiesław Stanuchiewicz przedstawił plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury 
Fizycznej na 2015 rok. 
Uwag w stosunku do przedstawionego planu nie zgłoszono.



 Pani Maria Wiśniewska przedstawiła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok oraz 
Harmonogram kontroli. 
Uwag w tym względzie nie zgłoszono.

Za przyjęciem przedstawionych planów pracy oraz Harmonogramu kontroli Radni 
opowiedzieli się jednomyślnie.

ad . 13 . Komunikaty i wolne wnioski :

 Przewodniczący Rady poinformował, że do biura rady wpłynęło zaproszenie dla 
radnych na uroczystość upamiętniającą tragiczne wydarzenia dla mieszkańców 
Przyrowa sprzed 70-ciu lat, która odbędzie się 8 stycznia 2015 roku w kościele 
pw. Św. Doroty w Przyrowie o godz. 11-tej

 radna Barbara Wierciochowicz wręczyła obecnym drobne upominki wykonane z 
masy solnej przez dzieci z koła plastycznego funkcjonującego w GOK-u w Przyrowie

 radna Bożena Miedzińska zgłosiła dwa problemy:
- w Sierakowie na posesji 52 jest słup oświetleniowy, ale lampa nie świeci, a zakład 
energetyczny nie chce jej wymienić argumentując, że nie może wchodzić na 
prywatne posesje – wnioskuje więc, żeby ten słup przenieść na drugą stronę (za 
mostem, w stronę lasu) tak aby zapewnić oświetlenie tego odcinka,
- od kilku lat hydrant koło posesji Pana Stępnia (za rzeką) jest nieczynny

 radny Jacek Wiśniewski – korzystając z okazji, że w sesji uczestniczą także sołtysi 
-poinformował, że 11 stycznia zorganizowany będzie Turniej Sołectw w halowej piłce 
nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady i poprosił o zorganizowanie drużyn, które 
wezmą udział w tym turnieju

 Wójt Gminy zachęcił do wzięcia udziału w tym turnieju.
Następnie Wójt podziękował radnym, sołtysom i współpracownikom z współpracę 
w mijającym roku i złożył życzenia noworoczne. Zaprosił także wszystkich obecnych 
na organizowane w dniu dzisiejszym spotkanie noworoczne

 Przewodniczący Rady – w imieniu własnym i radnych – podziękował obecnym za 
współpracę w roku bieżącym i złożył życzenia noworoczne.

ad . 14 . Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował
             zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął II sesję Rady Gminy
w Przyrowie.

Protokółowała :




