
PROTOKÓŁ Nr I/2018
sesji Rady Gminy w Przyrowie

                     odbytej w dniu 17 listopada 2018 roku

ad. 1 .  Otwarcie obrad przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji 
            i stwierdzenie jej prawomocności.
Inauguracyjną sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 10-tej w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Przyrowie otworzyła najstarsza wiekiem spośród nowo wybranych 
radnych – Pani Maria Wiśniewska. Stwierdziła, że obrady są prawomocne, bowiem 
zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczy 15 radnych, co stanowi 
100 % składu Rady.   
Przedstawiła postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie wraz 
z załączonym, proponowanym porządkiem obrad (w załączeniu). 

ad . 2 . Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
             Hymn Państwowy poprzedził akt wręczenia zaświadczeń i złożenia
ślubowania.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Urszula Kyć wręczyła wybranym 
w wyborach w dniu  21 października 2018 roku radnym  zaświadczenia o wyborze 
do pełnienia funkcji i złożyła gratulacje.

ad . 3 . Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze.
            Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Urszula Kyć
wręczyła wybranemu w wyborach w dniu  21 października 2018 roku Wójtowi Gminy 
zaświadczenie o wyborze do pełnienia funkcji i złożyła gratulacje.

ad . 4 . Złożenie ślubowania przez radnych.
            Zgodnie z art. 23 a ustawy o samorządzie gminnym, przed przystąpieniem 
do wykonywania mandatu, radni złożyli ślubowanie.

ad . 5 . Złożenie ślubowania przez Wójta
            Zgodnie z art. 29 a. ustawy o samorządzie gminnym, przed objęciem
obowiązków przez Wójta Gminy wybranego w wyborach w dniu        
21 października  2018 roku, Wójt Gminy Pan Robert Nowak złożył wobec Rady 
Gminy ślubowanie o następującej treści : "Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście 
ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę 
tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy ", " Tak mi dopomóż 
Bóg ".

ad . 6 . Ustalenie porządku obrad.
            Wójt zaproponował poszerzenie porządku obrad o następujące sprawy: jako
pkt 10 – wybór przewodniczącego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
pkt 11 – wybór przewodniczącego i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków 
             i Petycji 
pkt 12 – wybór przewodniczących i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
pkt 13 – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przyrów
pkt 14 – komunikaty i wolne wnioski
pkt 15 – zamknięcie sesji.

Innych propozycji nie zgłoszono.
Przewodnicząca obrad odczytała w całości proponowany porządek obrad 



z uwzględnieniem zgłoszonych przez Wójta propozycji.
Do porządku obrad uwag nie zgłoszono.

ad . 7 . Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Przyrów.
            Ponieważ wyboru Przewodniczącego Rady dokonuje się w głosowaniu
tajnym Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy 
w Komisji Skrutacyjnej.
W tym momencie obrad Radny Wiesław Stanuchiewicz złożył na ręce prowadzącego
obrady Zgłoszenie o utworzeniu w dniu dzisiejszym klubu radnych pod nazwą „Radni
z własnych Komitetów Wyborczych”.

Radni zgłosili następujące kandydatury do pracy w Komisji Skrutacyjnej :
Ewa Żmuda, Bochenek Bartłomiej, Nabiałek Jarosław, Różycki Arkadiusz
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
Proponowany skład Komisji został przez radnych przyjęty jednomyślnie. 
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów do pełnienia 
funkcji Przewodniczącego Rady Gminy.
- radna Ewa Żmuda zgłosiła kandydaturę radnej Marii Stępień
  Radna Stępień  wyraziła zgodę na kandydowanie.
- radny Karol Auguściak zgłosił kandydaturę radnego Wiesława Stanuchiewicza
  Radny Stanuchiewicz nie wyraził zgody na kandydowanie. Po czym przedstawił 
stanowisko Klubu Radnych, w którym wyraził poparcie dla zgłoszonej kandydatury 
radnej Stępień i zaznaczył, że klub wskaże swojego przedstawiciela jako kandydata 
do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

Innych kandydatów nie zgłoszono, a radni jednomyślnie opowiedzieli się za 
zamknięciem listy zgłoszeń.
Przystępując do czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania tajnego 
dla dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej Pani Ewa Żmuda przedstawiła zasady głosowania. 
Następnie Komisja przystąpiła do dalszych czynności związanych 
z przeprowadzeniem głosowania.
Po dokonaniu głosowania i ustaleniu jego wyników, Przewodnicząca Komisji 
przedstawiła Radzie Gminy Protokół stwierdzający, że Przewodniczącym Rady 
Gminy wybrana została Pani Maria Stępień (protokół Komisji wraz z kartami do 
głosowania stanowi załącznik do Protokołu).
Przewodnicząca obrad przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy.
Uchwała Nr I/1/2018 w powyższej sprawie (w załączeniu) została podjęta 
jednomyślnie (protokół głosowania stanowi załącznik do Protokołu sesji)
Przewodnicząca obrad złożyła wybranemu Przewodniczącemu gratulacje 
i przekazała prowadzenie dalszej części obrad.

ad . 8 . Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Przyrów prowadzenia sesji
            od radnego seniora.
Radna Maria Stępień – Przewodnicząca Rady Gminy – przejmując prowadzenie 
dalszej części obrad podziękowała za wybór do pełnienia  tej funkcji, określając 
zasady jakimi będzie kierowała się w jej wypełnianiu.

ad . 9 . Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy.
            Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatów do pełnienia
funkcji Wiceprzewodniczących Rady Gminy.                                      
Zgłoszone zostały następujące kandydatury :
- radna Maria Stępień zgłosiła kandydaturę radnego Wiesława Stanuchiewicza



  Radny Stanuchiewicz nie wyraził zgody na kandydowanie, natomiast w imieniu 
klubu radnych zgłosił kandydaturę radnej Barbary Wierciochowicz.
  Radna Wierciochowicz wyraziła zgodę na kandydowanie.
- radny Hamerla Mirosław zgłosił kandydaturę Władysława Nowaka
   Radny Nowak wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatów nie zgłoszono, a radni jednomyślnie opowiedzieli się za 
zamknięciem listy zgłoszeń.
Jednomyślnie postanowiono, że powołana wcześniej (dla wyboru Przewodniczącego 
Rady) Komisja Skrutacyjna przeprowadzi również wybory Wiceprzewodniczących 
Rady Gminy.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła zasady głosowania dla 
przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy, po czym Komisja 
przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. Przebieg głosowania odzwierciedla 
Protokół Komisji (w załączeniu wraz z kartami głosowania).
Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy wybrani zostali :
- Barbara Wierciochowicz
- Władysław Nowak.
Przewodnicząca Rady przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Uchwała Nr I/2/2018 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednomyślnie (protokół głosowania stanowi załącznik do Protokołu sesji) .

ad . 10 . Wybór przewodniczącego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
    Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatów do składu

Komisji Rewizyjnej.                                      
Zgłoszone zostały następujące kandydatury :
- radna Elżbieta Ślęzak-Zawadzka zgłosiła kandydaturę radnej Marii Wiśniewskiej
- radny Władysław Nowak zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza Adamusa
- radna Wiśniewska Maria zgłosiła kandydaturę radnej Elżbiety Ślęzak- Zawadzkiej
- radna Żmuda Ewa zgłosiła kandydaturę radnego Mirosława Hamerli
- radny Stanuchiewicz Wiesław zgłosił kandydaturę radnego Bartłomieja Bochenka
- radny Bochenek Bartłomiej zgłosił kandydaturę radnego Auguściaka Karola
- radny Różycki Arkadiusz zgłosił kandydaturę radnego Seweryna Młynarczyka.
Zgłoszeni kandydaci – poza radnym Młynarczykiem Sewerynem – wyrazili zgodę na 
kandydowanie.
Innych kandydatów nie zgłoszono, a radni jednomyślnie opowiedzieli się za 
zamknięciem listy zgłoszeń.
Przewodnicząca Rady – wobec faktu, że zgłoszono 6 kandydatów, a Komisja 
zgodnie ze Statutem liczy 5 członków –  zgłosiła wniosek o przeprowadzenie 
wyborów członków Komisji Rewizyjnej w drodze głosowania tajnego.
Za zgłoszonym wnioskiem głosowało 12 radnych, 3 radnych głosowało przeciw.
Głosowanie przeprowadzi Komisja Skrutacyjna powołana do poprzednich głosowań.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła zasady głosowania dla 
przeprowadzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej, po czym Komisja przystąpiła 
do przeprowadzenia głosowania. Przebieg głosowania odzwierciedla Protokół 
Komisji (w załączeniu wraz z kartami głosowania).
Przewodnicząca Rady ogłosiła krótką przerwę w obradach, aby członkowie komisji 
mogli ze swego grona dokonać wyboru przewodniczącego, zastępcy 
przewodniczącego oraz sekretarza komisji. 
Po przerwie Przewodnicząca Rady przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej.



Uchwała Nr I/3/2018 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednomyślnie (protokół głosowania stanowi załącznik do Protokołu sesji) .

ad . 11.  Wybór przewodniczącego i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków 
              i Petycji.
Przewodnicząca Rady przedstawiła przepisy regulujące powołanie i funkcjonowanie 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Następnie poprosiła o zgłaszanie kandydatur do pracy w tej Komisji.
- radny Władysław Nowak zgłosił kandydaturę radnej Marii Wiśniewskiej, która
  wyraziła zgodę na kandydowanie
- radna Elżbieta Ślęzak-Zawadzka zgłosiła kandydaturę radnego Arkadiusza
  Różyckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie
- radna Barbara Wierciochowicz, z ramienia klubu radnych, zgłosiła kandydaturę
  radnego Wiesława Stanuchiewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie
- radny Mirosław Hamerla zgłosił kandydaturę radnej Elżbiety Ślęzak-Zawadzkiej,
  która wyraziła zgodę na kandydowanie
- radny Wiesław Stanuchiewicz zgłosił kandydaturę radnego Karola Auguściaka,
  który nie wyraził zgody na kandydowanie
- radna Maria Stępień zgłosiła kandydaturę radnego Mirosława Młynarczyka, który
  nie wyraził zgody na kandydowanie
- radny Bartłomiej Bochenek zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Różyckiego, który
  wyraził zgodę na kandydowanie
- radna Barbara Wierciochowicz zgłosiła kandydaturę radnego Jarosława Nabiałka,
  który wyraził zgodę na kandydowanie 
Innych kandydatów nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca obrad zamknęła 
listę zgłoszeń.
Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego dla 
wyboru członków tej Komisji.
Za wnioskiem głosowało 10 radnych, 3 radnych głosowało przeciw, a 2 radnych 
wstrzymało się od głosowania.
Ponieważ 2 członków – Jarosław Nabiałek i Arkadiusz Różycki – z dotychczasowej 
Komisji Skrutacyjnej kandydują do składu tej komisji Przewodnicząca Rady poprosiła
o zgłoszenie kandydatur innych radnych.
- radna Elżbieta Ślęzak-Zawadzka zgłosiła kandydaturę radnej Barbary
  Wierciochowicz
- radny Wiesław Stanuchiewicz zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza Adamusa.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracy Komisji Skrutacyjnej.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła zasady głosowania dla 
przeprowadzenia wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, po czym 
Komisja przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. Przebieg głosowania 
odzwierciedla Protokół Komisji (w załączeniu wraz z kartami głosowania).
Przewodnicząca Rady ogłosiła krótką przerwę w obradach, aby członkowie komisji 
mogli ze swego grona dokonać wyboru przewodniczącego, zastępcy 
przewodniczącego oraz sekretarza komisji. 
Po przerwie Przewodnicząca Rady przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji.
Uchwała Nr I/4/2018 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie (protokół głosowania stanowi załącznik do Protokołu sesji).

ad . 12.  Wybór przewodniczących i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
              Przystępując do realizacji tego punktu porządku obrad Przewodnicząca



Rady – wzorem poprzedniej kadencji – zaproponowała, by radni określili się, (na 
rozdanych arkuszach) w pracach jakiej komisji chcą brać udział.
Po zebraniu arkuszy Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowane składy 
Komisji, które zyskały jednomyślną akceptację Rady. 
Następnie ogłosiła przerwę, w trakcie której poszczególne Komisje ukonstytuują się.
Po przerwie Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt Uchwały w sprawie 
powołania przewodniczących i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
Uchwała Nr I/5/2018 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie (protokół głosowania stanowi załącznik do Protokołu sesji).

ad . 13 . Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przyrów
              Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt Uchwały w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Wójta Gminy Przyrów.
Mecenas Marcin Surowiec poinformował, że ponieważ rozpoczyna się nowa 
kadencja, Pan Wójt wygrał wybory, to nie ma znaczenia, że jest to dla Niego kolejna 
kadencja,  Rada Gminy musi, zgodnie z kompetencjami ustalić wysokość 
wynagrodzenia na aktualną kadencję, ponieważ Wójt dzisiaj złożył ślubowanie.
Przewodnicząca Rady – dla porównania –  przedstawiła jak kształtowały się składniki
wynagrodzenia Wójta w minionej kadencji.
W odniesieniu do projektu uchwały wniosków i uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego projekt uchwały poddany został pod głosowanie.
Uchwała Nr I/6/2018 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednomyślnie (protokół głosowania stanowi załącznik do Protokołu sesji).

ad . 14 . Komunikaty i wolne wnioski :

Przewodnicząca Rady poinformowała o następujących sprawach:
 w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania należy złożyć oświadczenia

majątkowe radnego,
 do biura rady wpłynęło pismo – Zarządzenie Wójta w sprawie projektu 

budżetu gminy na 2019 rok oraz Zarządzenie Wójta w sprawie uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z którymi radni mogą zapoznać się 
w biurze rady.

 Następnie głos zabrał Wójt Gminy. 
Przedstawiając swoich współpracowników:  panią Skarbnik Gminy, Sekretarz 
Gminy, pana adwokata oraz panią z biura Rady Gminy wskazał, że radni 
zawsze mogą korzystać z ich pomocy w realizowaniu swego mandatu. 

Wójt pogratulował również nowo wybranym radnym oraz nowo wybranej pani 
przewodniczącej i wiceprzewodniczącym, a także przewodniczącym i członkom 
poszczególnych komisji Rady licząc na dobrą współpracę.

Odnosząc się do projektu budżetu gminy na rok 2019, Wójt poprosił aby 
do 5 grudnia odbyły się posiedzenia komisji, na których to radni zapoznają się 
z tymże projektem. 

Wójt podziękował również za jednomyślność w sprawie uchwalenia wysokości
jego wynagrodzenia. 

Ze spraw bieżących Wójt poiformował o tym, że nie udał się przetarg na 
odśnieżanie dróg ponieważ nikt nie złożył w tej sprawie oferty. Następny przetarg 
będzie ogłoszony w piątek. W związku z tym Wójt prosił o cierpliwość 
i wyrozumiałość gdyby był problem z odśnieżaniem czy posypywaniem dróg. 
Poinformował również, że jest nabór na kierowcę samochodu do posypywania dróg, 
który także ma służyć do utrzymania przejezdności dróg w okresie zimowym.



 Następnie głos zabrał radny Stanuchiewicz, który zgosił 3 wolne wnioski:
- pierwszy dotyczył podjęcia działań w celu poprawy kwestii parkowania 

samochodów w rynku w Przyrowie, 
- drugim wnioskiem było upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania niepodległości 

przez Polskę. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przyrowie upamiętniając 
rocznicę odzyskania niepodległości rozsyła karty pocztowe, takie karty radny 
Stanuchiewicz rozdał wszystkim uczestnikom sesji, 

- trzecim wnioskiem była prośba, aby na stronie internetowej urzędu został 
zamieszczony artykuł uhonorowujący pana Dominika Majczaka, mieszkańca 
Przyrowa, który wygrał Wielki Test z Historii w Telewizji Polskiej. 
Wspiera on również w działaniach Komitet  Budowy Pomnika Kazimierza 
Wielkiego.

 Głos zabrała radna Wierciochowicz zapraszając wszystkich radnych na 
koncert jubileuszowy Zespołu Pieśni i Tańca "Przyrowskie Nutki", który 
odbędzie się 24 listopada 2018 roku na hali sportowej przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Przyrowie.

 Głos zabrał radny Bochenek zwracając uwagę na rozkopaną drogę 
w miejscowości Sygontka. Poprosił, aby wyrównać największe ubytki w drodze
jeszcze przed zimą, aby auta, a w szczególności nowy autobus szkolny „nie 
cierpiały” jeżdząc po zepsutej drodze. 

Wójt odniósł się do wniosku radnego Stanuchiewicza odnośnie parkowania w rynku 
w Przyrowie, proponując, że zostanie przeprowadzona rozmowa z właścicielem 
szwalni, aby część jego pracowników parkowała auta na dziedzińcu zamiast 
blokować miejsca parkingowe w rynku.

Wójt odniósł się również do wniosku radnego Bochenka informując, że 
największe ubytki w drodze w miejscowości Sygontka zostaną wypełnione tłuczniem.

ad . 15 . Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała
              zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknęła I sesję Rady Gminy
w Przyrowie.

Protokółowała :

Relacja z obrad dostępna jest na stronie: https://przyrow.sesja.pl


