
PROTOKÓŁ Nr XX/2017
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 13 września 2017 roku

Ad.1.  Sesję Rady Gminy o godz. 13.30 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 – Małgorzata Różycka – nieobecność usprawiedliwiona.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli:

Wójt Gminy - mgr inż. Robert Nowak
Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora - Migalska
Sekretarz Gminy - Elżbieta Deska
Przedstawiciel Firmy Conerga Sp. z o.o. Sp.j. – Zdzisław Kijewski 

oraz merytoryczni pracownicy.

Ad.2.  Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu). Uwag
nie zgłoszono. Proponowany porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. 

Ad.3.  Do protokołu poprzedniej – XIX sesji Rady Gminy – uwag nie zgłoszono.  Został 
podjęty 12 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

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

 24 czerwca – Klub Sportowy „PIAT” Przyrów organizował festyn na terenie obiektu
sportowo – rekreacyjnego „Brzózki” w Przyrowie;

 29 czerwca – odbiór drogi 786 budowy chodników w Woli Mokrzeskiej i Smykowie;
 02  lipca  –  festyn  organizowany  przez  Niepubliczną  Szkołę  Podstawową  w  Woli

Mokrzeskiej połączony z symbolicznym otwarciem chodników;
 27 lipca – zakończyła pracę w Urzędzie Gminy Pani Maria Szymonik, przechodząc

na emeryturę;
 01  sierpnia  –  posiedzenie  Zarządu  Jurajskiej  Ryby  celem  zwołania  Walnego

Zgromadzenia, które odbyło się 18 sierpnia;
 06 sierpnia – Zawody Gminne OSP  w sportach pożarniczych w Staropolu;
 09  –  10  sierpnia  –  oglądanie  oczyszczalni  ścieków  w  kilku  gminach  w  związku

z przygotowaniami  do kwestii projektowania;
 20 sierpnia – Dożynki Gminne;
 23 sierpnia – 06 września – Wójt przebywał na urlopie;
 27  sierpnia  –  Dożynki  Powiatowe  w  Kruszynie  –  Gminę  Przyrów  reprezentował

zespół „Zalesianki” z Zalesic;
 28 sierpnia – na terenie Gminy gościła delegacja z Powiatu Myszkowskiego w celu

zapoznania się ze skutkami scalania na obiekcie w Wiercicy;
 07  września  –  udział  w  Zespole  Wojewody  Śląskiego  pracującym  nad

przygotowaniem  założeń  do  nowego  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich
w Województwie Śląskim.



Poza tym:

 Jesteśmy po dwóch istotnych przetargach: 
Pierwszy przetarg na budowę kanalizacji  sanitarnej w Staropolu -  wystąpiliśmy do
oferentów z prośbą o wydłużenie terminu związania z  ofertą  i  ten termin mija  24
września. Powodem tego było nie opublikowanie przez Ministerstwo Środowiska tzw.
master planu, będącego warunkiem koniecznym do podpisania umowy z Marszałkiem
Województwa. Wpłynęło kilka ofert, najtańsza oferta, to kwota 1 817 351 zł  brutto,
najdroższa oferta – 2 235 000 zł brutto.                 
Drugi  przetarg,  to  przetarg  na  kanalizację  w  Sygontce  –  jest  to  duża  inwestycja,
kosztorys inwestorski opiewa na kwotę  3 167 000 zł netto. Najtańsza oferta, to kwota
2 901 000 zł netto, czyli 3 568 000 zł brutto. Najdroższa oferta, to kwota 4 388 000 zł.
Umowa na budowę kanalizacji w Sygontce zostanie podpisana 14 września br. 

 14  września  br.  odbędzie  się  w  Zalesicach  odbiór  odcinka  kanalizacji  na
ul. Nadrzecznej, części ul. Kolejowej i przepompowni ścieków i odcinka 150 m od
Wiercicy w kierunku Staropola.  Ta inwestycja jest  finansowana przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w części 60 % dotacji,  a 40%
pożyczka nieumarzalna. 

 Trwają  prace  na  drogach  gminnych.  Odebrana  została  ul.  Prosta  w  Smykowie,
zakończona została ul. Ogrodowa w Przyrowie, zakończona została również nakładka
w miejscowościach Wola Mokrzeska i Smyków robiona przez Powiat. 
Trwają również prace na ul. Rolniczej, ul. Stawowej w Smykowie, trwa korytowanie
ul.  Rzecznej  w  Woli  Mokrzeskiej  i  z  końcem  września  rozpoczną  się  prace  na
ul. Słonecznej w Przyrowie. 

 Rozpoczął  się  rok  szkolny,  przetarg  na  dowóz  uczniów  wygrało  Przedsiębiorstwo
Komunikacji  Samochodowej  w  Częstochowie.  Trasy  dowozu  realizowane  są  tak,
jak w ubiegłym roku. 

 Z uwagi na zapotrzebowanie uruchomiony został dodatkowy oddział w Przedszkolu
i w tej chwili funkcjonują tam cztery oddziały. 

 Urząd Marszałkowski przedłużył termin składania wniosków na fotowoltaikę, solary
i wymianę kotłów, w związku z tym wniosek jest w trakcie obróbki i zostanie złożony
do konkursu w terminie.  

 Zakończona została zbiórka eternitu. Pan Wójt poprosił Radnych o poinformowanie
mieszkańców, by rzetelnie podawali  ilości,  ponieważ zebrana została dużo większa
ilość eternitu, niż wynosiło zapotrzebowanie, w związku z tym Gmina musi wystąpić
do WFOŚ i GW  o dodatkowe pieniądze. 

Ad.5.    Interpelacje i wnioski zgłosili: 

 Radny Mirosław Hamerla poprosił o zabezpieczenie środków w budżecie na 2018 rok
w celu wykonania nakładki na drodze prowadzącej od Bolesławowa do posesji Pana
Marka Sikory.

 Wójt Gminy wyjaśnił, że w Bolesławowie odbyło się już zebranie wiejskie, na którym
rozdysponowano środki  funduszu sołeckiego na doposażenie  placu  zabaw,  szkoda,
że  Pan  Marek  Sikora  nie  wnioskował  na  tym  zebraniu,  żeby  pozyskać  środki
z  funduszu  sołeckiego  na  naprawienie  tej  drogi.  Trzeba  będzie  taką  inwestycję
skosztorysować i sprawdzić ile będzie kosztowała. 

 Radny Jacek Wiśniewski  zapytał,  czy zostało już wysłane  pismo do Powiatowego
Zarządu Dróg w celu usunięcia pniaka po złamanej lipie? Druga sprawa, to drzewa
przy drodze gminnej za mostem po lewej stronie 



 Wójt Gminy wyjaśnił,  że do Powiatowego  Zarządu Dróg zostanie wysłane pismo,
a o drzewa przy drodze gminnej już wystąpiono. 

 Radna Bożena Miedzińska zgłosiła sprawę dębu rosnącego przy drodze powiatowej,
poinformowała również, że do ścięcia jest konar drzewa znajdujący się bardzo blisko
drogi, który może niedługo sam się złamać. Na tym konarze drzewa umieszczona jest
kapliczka i jeżeli stanowi to problem, to Pani Miedzińska ją zdejmie. 

 Wójt  Gminy upewnił  się,  czy jest  to  przed  mostem jadąc  od  świetlicy po  prawej
stronie.

 Radna  Miedzińska  potwierdziła,  że  chodzi  o  to  drzewo.  Radna  zgłosiła  również
problem z otrzymaniem faktury za wywóz śmieci z działalności gospodarczej.

 Skarbnik Gminy wytłumaczyła, że jest to opłata, która nie jest obciążona podatkiem
VAT, w związku z czym nie ma tu co odliczać.

 Kierownik  Robert  Deska  odniósł  się  do  sprawy  zgłoszonej  przez  Radną  Bożenę
Miedzińską dotyczącą wycięcia dębu w Sierakowie i poinformował, że Nadleśnictwo
Złoty Potok obiecało wyciąć to drzewo do końca września. 

 Radny  Wiesław  Stanuchiewicz  poinformował,  że  są  prośby  mieszkańców
o  uporządkowanie  terenu  po  byłym  targowisku  przy  ul.  Targowej  w  Przyrowie,
podcięcie drzew obok altany spływu kajakowego i  wycięcie drzewa w pasie drogi
na Kopaniny przy posesji Pana Wołtosza. 

 Radny Wiesław Stanuchiewicz  złożył  również  wniosek  o  podjęcie  działań  w celu
poprawy drożności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa przechodniów w pasie drogi
gminnej na ul. Szkolnej w Przyrowie w związku z sytuacją, jaka ma miejsce przed
marketem Delikatesy Centrum. Chodzi o samochody dostawcze, które utrudniają ruch
oraz  parkujące  na  chodnikach  samochody  osobowe  zagrażające  bezpieczeństwu
pieszych.  Radny  poinformował,  że  mieszkańcy  mają  pretensje,  ale  nikt  nie
poinformował Rady ani  mieszkańców w momencie,  jak ta  inwestycja  powstawała.
Zmieniło  się  przeznaczenie  tego  obiektu  z  budynku  mieszkalnego  na  market.
Należałoby  postawić  słupki  przy  chodniku,  aby  uniemożliwić  parkowanie
samochodów, a także poprawić kostkę na chodnikach, ponieważ porobiły się w niej
koleiny. 
Radny Stanuchiewicz poprosił o przedstawienie informacji na październikowej sesji
Rady Gminy w tej sprawie. 

 Wójt  Gminy wyjaśnił,  że  Powiat  wykreślił  z  projektu  przejście  dla  pieszych  koło
Delikatesów Centrum i nie wyraża na niego zgody. Argumentem takiej decyzji jest
prawdopodobnie  zła  widoczność  w  tym  miejscu.  Wójt  poinformował  również,
że będzie rozmawiał jeszcze w tym temacie, może uda się wymusić jakieś ustępstwa.
Wójt wyjaśnił,  że budowy Delikatesów Centrum nikt nie uzgadniał, że o projekcie
dowiedział  się  dopiero  w momencie,  kiedy Pan  Łapaj  wystąpił  o  zgodę  na  zjazd
na drogę gminną. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje lokalizację usług
i handlu w tym terenie. Projekt zjazdu nie został wówczas uzgodniony, Wójt wyjaśnił,
że wymusił na inwestorze przeprojektowanie w ten sposób, aby stanęły te filary i żeby
się cofnąć chociaż u dołu budynku. Konserwator zabytków natomiast wymagał jednej
linii zabudowy.

 Radny Wiesław Stanuchiewicz złożył również wniosek o przygotowanie na najbliższą
sesję  projektu  intencyjnej  uchwały  Rady  Gminy  w  sprawie  działki  gminnej  przy
ul.  Lelowskiej  w  Przyrowie  po  byłej  zlewni  mleka  o  zaniepokojeniu  sytuacją
wynikającą z przedłużającego się już 15 lat od 2002 roku postępowania przed Komisją
Regulacyjną do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

 Przewodniczący  Rady  Gminy  odniósł  się  do  pierwszego  wniosku  Radnego
Stanuchiewicza i poinformował, że ustnie zgłaszane były topole w okolicach altany



spływu  kajakowego.  Zgodę  na  ich  usunięcie  musi  wyrazić  Starostwo  Powiatowe,
ponieważ  jest  to  działka  Gminy,  więc  Wójt  sam nie  może  wydać  decyzji  na  ich
usunięcie.  Jeżeli  chodzi  o  jabłoń  rosnącą  przy  drodze  na  Kopaniny,  to  nie  jest
to  jedyna  jabłoń  w  ciągu  tej  drogi  i  należałoby  je  rzeczywiście  wyciąć.
Przewodniczący Rady poinformował również, że zgłaszał problem parkujących na ul.
Częstochowskiej,  przy  zakładzie  fryzjerskim,  tira  i  autobusu.  Mieszkańcy  sami
niszczą to, w co Gmina inwestuje. Jest tam położony nowy asfalt, który przy wysokich
temperaturach szybko ulegnie zniszczeniu, jeżeli będą tam parkowały tiry i autobusy.

 Radny Jacek Wiśniewski zaproponował, żeby Gminny Zakład Komunalny przy okazji
wywozu odpadów z posesji zabierał również śmieci z przystanków i placów zabaw.

Ad.6.  Ocena realizacji zadań społeczno – gospodarczych i budżetu za I półrocze 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że pismem z dnia 11 sierpnia 2017 roku zostało
przekazane do Rady Gminy w Przyrowie oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej Katowicach
Zarządzenie  nr  Or.0050.53.2017  Wójta  Gminy  Przyrów  z  dnia  10  sierpnia  2017  roku
w  sprawie  informacji  o  przebiegu  budżetu,  informacji  o  kształtowaniu  się  wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji
kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.

Skarbnik  Gminy  przedstawiła  Radnym  Uchwałę  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej z dnia 05 września 2017 r. w sprawie opinii do przedłożonej przez Wójta
Gminy Przyrów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Do sprawozdań uwag nie zgłoszono. Sprawozdania zostały przyjęte 12 głosami „za” przy
2 „wstrzymujących się”.

Ad.7. Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Projekt uchwały – na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy –  omówiła Skarbnik Gminy.

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

Uchwała Nr XX/150/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych
– została podjęta 12 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

Ad.8.  Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian
w budżecie.

Projekt uchwały – na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy –  omówiła Skarbnik Gminy.

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

Uchwała Nr XX/151/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych
– została podjęta 12 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.



Ad.9.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie miejscowego
planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  położonego  przy  ul.  Leśnej
w miejscowości Sygontka w Gminie Przyrów.

Projekt uchwały – na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy –  omówił Wójt Gminy. 

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

Uchwała Nr XX/152/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych
–  została podjęta jednomyślnie.

Ad.10.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia
zgody  na  zawarcie  aneksu  nr  2  do  porozumienia  z  dnia  6  marca  2015  r.  o  współpracy
w  sprawie  opracowania  i  realizacji  Strategii  RIT  dla  Subregionu  Północnego  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

Projekt uchwały – na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy –  omówił Wójt Gminy. 

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

Uchwała Nr XX/153/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych
–  została podjęta jednomyślnie.

Ad.11. Komunikaty i wolne wnioski:

 Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał,  przesłane  przez  Komisariat  Policji
w Koniecpolu w dniu 03.07.2017 r. do Urzędu Gminy Przyrów, a skierowane do Rady
Gminy  Przyrów,  postanowienie  nr  RPS-85/17  o  odmowie  wszczęcia  śledztwa,
z zawiadomienia o przestępstwie od Pani Bożeny Miedzińskiej z dnia 03.05.2017 roku
oraz  z  dnia  31.05.2017  roku,  w  sprawie  poświadczenia,  na  oświadczeniu  do
Regionalnej  Izby Obrachunkowej  z  2014  roku  przez  Sołtys  wsi  Sieraków  Renatę
Hamerla,  nieprawdy co do ilości zakupionych kompletów przęseł ogrodzeniowych,
tj. o czyn z art. 271 § 1 kk wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu
zabronionego  oraz  w  sprawie  poświadczenia,  w  piśmie  z  dnia  10.01.2017  r.
kierowanym do Posła  na  Sejm RP Tomasza  Jaskóły przez  Wójta  Gminy Przyrów
Roberta  Nowaka  nieprawdy  co  do  ilości  wymienionych  okien  w  budynku
gospodarczym tzw. chacie chlebowej w Sierakowie, tj. o czyn z art. 271 § 1 kk wobec
stwierdzenia,  że  czyn  nie  zawiera  znamion  czynu  zabronionego  oraz  w  sprawie
przekroczenia  uprawnień  lub  niedopełnienia  obowiązków  przez  Wójta  Gminy
Przyrów Roberta Nowaka, działającego na szkodę interesu publicznego w związku
z  wykonaniem  zadaszenia  nad  wejściem  do  świetlicy  wiejskiej  w  Sierakowie,
tj. o czyn z art.231 § 1 kk wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu
zabronionego.
Komisariat Policji w Koniecpolu prowadził czynności sprawdzające w powyższych
sprawach  pod  nadzorem  Prokuratury  Rejonowej   w  Myszkowie.  Prokurator  po



zapoznaniu  się  z  aktami  sprawy  zatwierdził  powyższe  postanowienie  o  odmowie
wszczęcia śledztwa. 

 Radna  Bożena  Miedzińska  poinformowała,  że  sprawa  nadal  się  toczy,  zapytała
również,  czy może otrzymać kopię tego postanowienia.

 Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że prawnik musi się wypowiedzieć, czy taką
dokumentację  można udostępnić.  Należy osobiście  lub  przez  pełnomocnika  złożyć
pismo w sprawie wydania kopii tego postanowienia. 

 Przewodniczący  Rady Gminy  odczytał  złożoną  w  dniu  12.09.2017  r.  w  Urzędzie
Gminy Przyrów, skierowaną do Przewodniczącego Rady i Radnych Gminy Przyrów,
petycję  z  dnia  08.09.2017  r.  podpisaną  przez  386  mieszkańców  miejscowości:
Sygontka,  Sieraków,  Julianka,  Zalesice,  Wiercica,  Staropole  przeciwko  lokalizacji
elektrowni  hybrydowej  na  biomasę  rolniczą  i  leśną  na  działkach  w  Zalesicach
przekazanych nieodpłatnie Gminie Przyrów przez Firmę „Żywiec – Zdrój” opartej na
protokole  z  sesji  Rady  Gminy  Przyrów  nr  XIX/2017  z  dnia  23.06.2017  roku,
a  późniejszym  zawiadomieniem  o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego
Nr  R.o.6220.2.2.2017 z  dnia  05.07.2017 roku.  Petycja  została  również  przekazana
do  wiadomości  Firmie  Conerga  Sp.  z  o.o.  Sp.j.  oraz  Wojewódzkiego  Inspektora
Ochrony Środowiska w Katowicach. 

 Radna Bożena Miedzińska poinformowała, że zarówno mieszkańcy, jak i Radni nic
nie wiedzieli, że w marcu zostały podjęte jakiekolwiek kroki w tym temacie. Radna
wyjaśniła,  że  dopiero  zbierając  podpisy  dowiedziała  się,  że  taka  informacja  wisi
na  tablicy  ogłoszeń  w  Zalesicach,  tak  jakby  terenu  pozostałych  miejscowości
ta inwestycja nie dotyczyła.  Mieszkańcy tych miejscowości będą czekali  na opinię
Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  oraz  będą  szukać  innych  źródeł
pomocy, ponieważ inwestycja ta nie do końca jest taka ekologiczna, jakby się mogło
wydawać. Radna poinformowała, że jeśli jest to taka ekologiczna inwestycja, to niech
powstanie w Woli Mokrzeskiej lub Zarębicach, gdzie idą wszystkie inwestycje. 

 Pan  Zdzisław  Kijewski  jeszcze  raz  przedstawił  i  omówił  prezentację  dotyczącą
elektrowni  biomasowych  i  ich  wpływ  na  środowisko.  Pan  Kijewski  wyjaśnił,
że  obecnie  w  Sejmie  procedowana  jest  ustawa  o  odnawialnych  źródłach  energii.
Jest nowa wersja tej ustawy, gdzie zostało stworzone pojęcie instalacji odnawialnego
źródła  energii  –  hybrydowego.  Chodzi  o  połączenie  dwóch  nośników  tej  energii
odnawialnej  farmę  wiatrową  z  elektrownią  biomasową.  To  jest  dopiero  początek
propozycji  tej  inwestycji,  zostały wznowione procedury środowiskowe,  które  będą
trwały bardzo długo. Pan Kijewski odnosząc się do zarzutu w petycji, dotyczącego nie
informowania  mieszkańców o  planowanej  inwestycji  wyjaśnił,  że  niebawem mają
odbyć się spotkania wiejskie we wszystkich sołectwach, na których planowane jest
wystąpienie  do  mieszkańców z  tą  propozycją.  W planowanej  elektrowni  nie  będą
spalane żadne śmieci, obecnie obowiązują takie restrykcje i tak wysokie normy tego
typu instalacji hybrydowych, że nie jest możliwe spalanie czegokolwiek innego poza
biomasą.  Hybryda  jest  propozycją  rządu.  Strategia  rządu  jest  taka,  że  tego  typu
instalacje  powinny  być  rozproszone  na  terenie  całego  kraju.  Gmina  Przyrów  jest
zagłębiem  biomasy  i  ta  inwestycja  jest  przyjaznym,  ekologicznym  sposobem
na rozwój Gminy. 

 Radna  Bożena  Miedzińska  poruszyła  kwestię  szkodliwości  spalania  słomy,
informując, że w trakcie emisji wydziela ona groźne substancje chemiczne

 Pan  Zdzisław  Kijewski  poinformował,  że  firma  jest  dopiero  na  etapie  bardzo
wstępnego  etapu  projektu,  obecnie  toczą  się  rozmowy  z  dostawcami  kotłów
do  spalania  biomasy.  Firma  jest  otwarta  na  propozycje  gminy,  na  to,  czy  rolnicy
są zainteresowani  dostawą tego typu paliwa,  bo jeżeli  tak,  to  do tego celu będzie



odpowiedni kocioł i nie będzie z tej strony żadnego zagrożenia. Przewidywana ilość
biomasy  rolniczej  to  20%  wsadu.  Wszystko  zależy  od  lokalnych  możliwości
i  zainteresowania  rolników.  Nowe  technologie  nie  pozwalają  na  przekroczenie
obowiązujących norm. 

 Wójt Gminy wyjaśnił, że brykiet jest robiony ze słomy i jest spalany w kominkach,
czyli w dużo niższej temperaturze, niż w tego typu piecach, jakie są przewidywane
w planowanej elektrowni.

 Pan Zdzisław Kijewski poinformował,  że takie  instalacje znajdują się już w wielu
innych państwach, np.: w Niemczech, Szwajcarii, Austrii. 

 Radna Bożena Miedzińska zapytała, jak duża ma być planowana elektrownia
 Pan  Zdzisław  Kijewski  wyjaśnił,  że  planowana  instalacja  nie  będzie  duża

o wydajności około 5MW, a wielkości  około 50 /50 m.  Planowana inwestycja nie
spowoduje ingerencji w środowisko naturalne, wody gruntowe nie zostaną w żadnym
stopniu naruszone. Teren, na którym planowana jest inwestycja położony jest bardzo
blisko linii kolejowej, a w sporej odległości do zabudowań.

 Radny Wiesław Stanuchiewicz zapytał,  czy firma przewiduje budowę odpowiednio
szerokiej  drogi,  aby mogły jeździć  nią  tiry,  ponieważ ul.  Długą dojazd nie  będzie
możliwy

 Przewodniczący  Rady  Gminy  wyjaśnił,  że  to  będzie  ok.  7  tirów  dziennie.  Firma
„Żywiec – Zdrój”, która planowała wcześniej inwestycję na tym terenie zaplanowała
również  drogę  dojazdową  do  mających  powstać  zakładów  i  na  pewno  droga
do planowanej inwestycji będzie spełniała warunki, jakie wymaga tego typu transport

 Radny Wiesław Stanuchiewicz wyjaśnił, że pytał o to, czy będzie wybudowana droga,
ponieważ w protokole z poprzedniej sesji jest mowa o przebudowie, rozbudowie drogi
gminnej

 Radny Ryszard Kolan wyjaśnił, że nie ma żadnego problemu, aby transport odbywał
się na bazie już istniejącej drogi, czyli ul. Długiej
Wśród radnych wywiązała się dyskusja, niektórzy byli zdania, że transport istniejącą
ul. Długą nie jest możliwy, chociażby ze względu na to, że nie przejadą nią dwa tiry
jednocześnie.

 Wójt  Gminy sprecyzował,  że chodzi  o istniejącą drogę dojazdową – ul.  Kolejową
w lewo za przejazdem, która ma teraz określoną szerokość, natomiast Gmina przejęła
od PKP działkę, która pozwala na jej poszerzenie nawet o 5 m.

 Przewodniczący  Rady  Gminy  zabrał  głos  i  poinformował,  aby  skupić  się  na
oddziaływaniu planowanej instalacji na środowisko, ponieważ ta kwestia zadziałała
na  podpisy  386  osób.  Poinformował  również,  że  nie  cały  miesiąc  temu  Sejmik
Województwa Śląskiego podjął uchwałę antysmogową, która zakłada do 2027 roku
wprowadzenie  kotłów  węglowych  w  gospodarstwach  klasy  eko  5,  czyli  kotłów
na pelet opartym na drewnie. Wiele gospodarstw obecnie już posiłkuje się drewnem
z lasu jako opałem. Skoro została podjęta decyzja o powstaniu wiatraków, czemu nie
dołączyć do nich jeszcze instalacji hybrydowej, jeżeli mogą skorzystać na tym przy
okazji rolnicy z terenu gminy sprzedając biomasę rolniczą. 

 Radna Bożena Miedzińska podkreśliła, że palona słoma wytwarza groźne substancje
i jest to stwierdzone.

 Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że dzisiaj problemem zanieczyszczenia
powietrza nie tylko w województwie śląskim, ale globalnie, a wcale nie mamy takiego
małego zanieczyszczenia  powietrza,  bo jeżeli  emitujemy najdrobniejsze cząsteczki,
które są dla  otocznia najbardziej  groźne,  to  właśnie źle  wypada,  np.  Janów, Złoty
Potok,  gdzie  zainstalowane  są  systemu  alarmujące,   za  to  problemem  dzisiaj  dla



ochrony  środowiska  nie  jest  Bełchatów,  ponieważ  system  filtrów  i  monitoring
powoduje, że przez istniejącą tam elektrownię nie może dojść do najmniejszych nawet
zaniedbań. Zaniedbania natomiast występują nie gdzie indziej, jak w każdym domu. 

 Radny  Władysław  Nowak  wyjaśnił,  że  osoby  nie  związane  z  rolnictwem  nie
zrozumieją sytuacji rolników. Gmina Przyrów jest gminą rolniczą i przy powstaniu
takiej  elektrowni  zaistniałaby  duża  szansa  dla  rolników,  ponieważ  mogliby
sprzedawać słomę.

 Radna  Renata  Dors  sprostowała,  że  złożony  protest  nie  jest  przeciwko  budowie
elektrowni, ale przeciwko jej lokalizacji.

 Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do Pana Kijewskiego do jakiego stopnia
wysuszane będą zrębki

 Pan  Zdzisław  Kijewski  wyjaśnił,  że  zrębki  muszą  być  wcześniej  odpowiednio
przygotowane, wysuszone i spalane w bardzo wysokiej temperaturze. 

 Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił,  że w nowoczesnych ekologicznych piecach
groszkowych  chodzi  o  dużą  ilość  tlenu  i  szybkie  spalenie,  bo  tylko  przyduszanie
powoduje  uwalnianie  z  nich  szkodliwych  substancji.  Przewodniczący  przedstawił
uchwałę nr XXXVIII/306/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 maja 2017
roku w sprawie podjęcia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej skutecznych działań
wpływających  na  poprawę  jakości  powietrza  w  Polsce,  która  wpłynęła  do
Urzędu Gminy Przyrów 23.06.2017 r.  Uchwała  ta  mówi  o wyeliminowaniu węgla
brunatnego  oraz  paliw  stałych  produkowanych  z  wykorzystaniem  węgla,
mułów  i  flotokoncentratów  węglowych  oraz  mieszanek  produkowanych  z  ich
wykorzystaniem  oraz  paliw,  w  których  udział  masowy  węgla  kamiennego
o  uziarnieniu  poniżej  3  mm  wynosi  więcej  niż  15%.  Celem  tej  uchwały  jest
wyeliminowanie  groszku,  pozostawienie  wyłącznie  groszku  płukanego,  biomasy
stałej,  której  wilgotność  w  stanie  roboczym  przekracza  20  %.  Przewodniczący
zaapelował, aby myśleć w sposób przyszłościowy i uwierzyć, że najlepszym paliwem
są pochodne drewna i biomasy.

 Wójt  Gminy zabrał  głos  i  w pierwszej  kolejności  odniósł  się  do złożonej  petycji.
W odniesieniu do lokalizacji planowanej inwestycji poinformował, że 40 ha gruntu
w  tej  lokalizacji,  w  której  proponuje  się  umieścić  tą  elektrownię,  są  to  grunty
przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Zalesicach
pod  działalność  przemysłową.  Lokalizacja  ta  wydaje  się  lokalizacją  najlepszą,
od najbliższego zabudowania w Zalesicach jest odległość 350 m, natomiast do rzeki
w  Zalesicach  odległość  wynosi  1320  m.  Do  pierwszych  zabudowań  Staropola
odległość wynosi 1600 m, do Sierakowa do skrzyżowania koło kapliczki – 1900 m,
a do miejsca, w którym mieszka Radna Miedzińska - 2200 m, do Julianki  - 2650 m,
do Sygontki do cmentarza  - 1320 m, a do skrzyżowania koło kościoła w Sygontce -
1900 m.  Nie ma lepszej  lokalizacji  pod planowaną inwestycję,  biorąc pod uwagę,
że ten grunt w planie zagospodarowania przestrzennego już takie przeznaczenie miał.
Nie  ma też  problemu,  jeżeli  chodzi  o  kwestię  drogi,  ponieważ jest  na  tyle  pasa  i
terenu, że jeżeli dojdzie do inwestycji i trzeba będzie wybudować drogę o konkretnej
nośności, to jest to, na terenie posiadanym przez Gminę, możliwe do zrobienia. Jeżeli
chodzi o korzyści dla mieszkańców z planowanej inwestycji,  to z punktu widzenia
Gminy będą mieć podatki i miejsca pracy. Cały czas się mówi, że na tym terenie nie
ma pracy, że trzeba do niej dojeżdżać, więc w momencie, kiedy pojawia się szansa,
to  dlaczego  mamy  tego  nie  wykorzystać.  Więcej  zanieczyszczeń  wydobywa  się
z  kominów gospodarstw na  danej  wsi,  niż  wydobywać  się  będzie  z  tej  instalacji,
więc argument trucia środowiska w tym przypadku jest bezzasadny. Prawo budowlane
w tym przypadku nawet  nie  wymaga raportu oddziaływania na środowisko dla  tej



inwestycji.   Wójt wyjaśnił,  że spodziewając się pewnych problemów, sam narzucił
w postępowaniu taki obowiązek. Wszczęte zostało postępowanie, które aktualnie jest
zawieszone do momentu, kiedy firma nie złoży raportu oddziaływania na środowisko
uzgodnionego z RDOŚ, wtedy dopiero będzie to podstawa do wydania decyzji. 
Odnosząc się do kolejnych zarzutów ujętych w petycji Wójt Gminy wyjaśnił, że Firma
„Żywiec – Zdrój” wycofała  się z  inwestowania na tym terenie,  ponieważ  wykupił
ją potężny francuski koncern Danone, który nie chciał inwestować na terenie naszej
gminy. Udało się natomiast odzyskać te 40 ha gruntu. 
Wójt  odniósł  się  również  do zarzutu,  że  w kampanii  wyborczej  w 2014 roku nie
wspominał nic o planowanej inwestycji, wyjaśniając, że nie mógł wtedy wiedzieć, że
nadarzy się taka szansa dla Gminy, ponieważ temat pojawił się dopiero w roku 2017. 
Jeżeli chodzi o zarzut nie informowania mieszkańców o planowanej inwestycji, Wójt
wyjaśnił, że temat jest świeży, cały czas trwa praca nad ustawą o OZE, nie jest ona
jeszcze  uchwalona,  inwestorzy  też  nie  wiedzą,  jak  się  mają  poruszać,  w  jakim
kierunku  to  wszystko  pójdzie,  dlatego  w  pierwszej  kolejności  pomysł  został
przedstawiony Radnym na sesji. Założenie było takie, aby we wrześniu na zebraniach
sołeckich, poświęconych funduszowi sołeckiemu, przedstawić mieszkańcom projekt
i tak się stanie, we wszystkich sołectwach, z których pochodziły podpisy pod petycją
prezentacja  zostanie  przedstawiona.  Zrozumiałe  jest,  że  mieszkańcy  się  boją  i  że
się podpisali pod petycją, skoro są informowani, że powstanie spalarnia odpadów i że
Gmina sama zbiera odpady po to, żeby je później palić. 

 Radna Renata Dors zapytała, jaka jest gwarancja, że tak nie będzie?
 Kierownik Referatu Rolnictwa Robert Deska wyjaśnił, że przede wszystkim nie ma

takiej  możliwości,  żeby  oddać  zebrane  odpady,  muszą  one  być  wywożone
do specjalnych instalacji – dużych wysypisk odpadów,  które w tym rejonie są trzy. 

 Wójt Gminy ponownie zabrał głos odnosząc się do kolejnej kwestii przedstawionej
w petycji, czyli do tego, że na poprzedniej sesji zostały przedstawione tylko wybiórcze
aspekty. Zostały przedstawione aspekty pozytywne, ponieważ negatywnych aspektów,
zdaniem Wójta, nie ma, a po to na sesji jest Pan Zdzisław Kijewski, żeby go dopytać
w przypadku wątpliwości i w tym celu będzie też brał udział w zebraniach wiejskich. 
Wójt odniósł się również do stwierdzenia zawartego w petycji,  że „nasze potrzeby
energetyczne są już wystarczająco zabezpieczone”. Potrzeby energetyczne w ogóle nie
są zabezpieczone, o czym można było się przekonać w 2010 roku, kiedy przez 10 dni
nie było prądu.
Wójt  Gminy  wyjaśnił  również,  że  nie  w  porządku  jest  manipulacja  spalaniem
odpadów, że prywatna wojna nie powinna zaszkodzić Gminie,  ponieważ potrzebne
jest jej każde miejsce pracy, każda złotówka podatku. Należy pamiętać, że po roku
2020 może skończyć się życie na koszt Unii Europejskiej, nie będzie dotacji i trzeba
będzie mieć swoje pieniądze na inwestycje. 
Wójt Gminy odniósł się jeszcze do publikacji Radnej Bożeny Miedzińskiej na portalu
społecznościowym.  Pierwszy  zarzut  dotyczył  zdegradowania  Radnej  Gminy  do
Radnej  wsi,  było to niefortunne,  ale  dotychczasowe działania  i  głosowanie Radnej
pokazują,  że  tak  w  rzeczywistości  jest,  ponieważ  składane  wnioski  dotyczą  tylko
Sierakowa.  Głosując  przeciwko  podstawowym  dokumentom  Gminy,  jakim  jest
budżet,  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu,  wieloletni  plan  inwestycyjny  Radna
pokazuje,                 że jeżeli nie są zaakceptowane wnioski typu budowa kanalizacji
w Sierakowie,  która za względów technicznych w tym momencie jest  niemożliwa,
ponieważ musi  być  najpierw zbudowana kanalizacja  w Sygontce,  żeby było  gdzie
podłączyć Sieraków,                 to Radna będzie głosowała przeciwko. Należy spojrzeć
na Gminę szerzej. Kanalizacja dla Sierakowa jest ujęta w „Koncepcji skanalizowania



Gminy  Przyrów”  z  2005  roku,  która  została  przyjęta  przez  Radę  Gminy.  W
dokumencie  tym  jest  opisana  kolejność  inwestowania,  więc  nieprawdą  jest
stwierdzenie,  że  Sieraków,  jako jedyna miejscowość,  została  pominięta  w planach
kanalizacyjnych na terenie Gminy. 
Jeżeli  natomiast  chodzi  o  wpis  dotyczący  nieprawidłowości  faktur  dotyczących
świetlicy  w  Sierakowie,  to  odczytane  już  zostało  wcześniej   postanowienie
Komisariatu Policji w Koniecpolu o odmowie wszczęcia śledztwa. 
Kolejny wpis dotyczył tego, że wiatraki nie przynoszą Gminie żadnych dochodów –
Wójt wyjaśnił, że do tej pory wpływy z różnego rodzaju opłat, jakie poniosła Firma
Conerga i Farma Wiatrowa Przyrów wynoszą kwotę  68 500 zł. Taka kwota wpłynęła
tytułem służebności przesyłu, dzierżaw, podatku, pomimo tego, że nie powstał  jeszcze
żaden  wiatrak.  Gmina  współfinansowała  zmianę  planu  zagospodarowania
przestrzennego,  ale  przy  tej  okazji  zostały  zrobione  nowe  plany  dla  siedmiu
miejscowości i studium ukierunkowania i rozwoju dla całej Gminy. Są to więc jakieś
wymierne korzyści. 
Kolejna kwestia dotyczyła wywozu odpadów przez Gminny Zakład Komunalny, Wójt
Gminy w kontekście  tego  wpisu  wyjaśnił,  że  ostania  cena  z  przetargu za  wywóz
śmieci, który został unieważniony, to kwota  235 620 zł rocznie – taką kwotę Gmina
musiałaby zapłacić,  gdyby ta  oferta  została  przyjęta  i  śmieci  wywoziłaby firma  –
miesięcznie jest to kwota 19 635 zł . Do tej pory firmie Pana Karonia, który realizował
tą  usługę,  Gmina  płaciła  kwotę  8 300  zł..  Koszt  wywozu  odpadów  wzrósłby  dla
trzyosobowej  rodziny z  17 zł  do około 40 zł  miesięcznie.  Tymczasem Gminnemu
Zakładowi Komunalnemu Gmina zapłaciła do tej pory kwotę 34 875 zł za 5 miesięcy,
czyli średnio na miesiąc jest to kwota 6 975 zł. 
Wójt  Gminy  na  zakończenie  odniósł  się  jeszcze  do  historii  Firmy  Helena,  która
na początku lat 90 – tych miała powstać na terenie Gminy Przyrów, jednak przez upór
kilku osób nie powstała. Ta sama firma w Kaliszu zbudowała później potężny zakład
i funkcjonowała przez kilkanaście lat. Gmina przegrała szansę z Firmą Helena, później
szansę z Firmą „Żywiec – Zdrój”, którą wykupił koncern Danone. Teraz Gmina ma
trzecią szansę i jeżeli nie zostanie ona wykorzystana, to skorzysta na tym Koniecpol,
ponieważ trwają już tam prace nad taką samą elektrownią hybrydową, ponieważ ten
potencjał wiatrakowy trzeba podzielić na dwa, żeby można go było ustabilizować jeśli
chodzi o podaż energii. Kolejność może się bardzo szybko odwrócić, ponieważ firma
nie będzie czekała, aż Gmina Przyrów zdecyduje się na tą inwestycję. 

 Przewodniczący Rady Gminy zabrał  głos  informując,  że  problem Gminy Przyrów
polega na braku otwartości na inwestorów.  Miasta tworzą strefy ekonomiczne, gdzie
za  jedną  firmą  pojawiają  się  kolejne.  Gmina  powinna  przyciągać  inwestorów
i negocjować z nimi, a nie ich odstraszać. 

 Radny Wiesław Stanuchiewicz poinformował członków Komisji Oświaty 
o  posiedzeniu Komisji  ustalonym na dzień 12 października na godz. 08:00.

Ad.12. Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  podziękował  zebranym
za uczestnictwo w obradach i zamknął XX sesję Rady Gminy.

Protokółowała:

Dorota Wojciechowska


