
         
 
PROTOKÓŁ Nr II/2018 

sesji Rady Gminy w Przyrowie 
        odbytej w dniu 29 grudnia 2018 roku 

 
 
ad. 1 .  Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Sesję II Rady Gminy w Przyrowie o godz. 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  
w Przyrowie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Pani Maria Stępień.  
Stwierdziła, że obrady są prawomocne, bowiem zgodnie z załączoną listą obecności  
w obradach uczestniczy 14 radnych, co stanowi 93 % składu Rady.  
Radni nieobecni – Elżbieta Ślęzak-Zawadzka – nieobecność usprawiedliwiona. 
Spoza Rady w obradach uczestniczyli:  
Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak  
Zaproszeni do udziału w obradach: sołtysi z terenu gminy wg. załączonej listy obecności 
oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Teresa Terlicka, a także 
Redaktor Paweł Gąsiorski oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy. 
 
ad . 2 . Przedstawienie porządku obrad. 
  
  Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek obrad (w załączeniu). 
Wójt Gminy zgłosił propozycję wprowadzenia do porządku obrad, jako punkt 16, podjęcie 
uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” na terenie Gminy 
Przyrów oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie 
„Senior+”. Za wprowadzeniem tego punktu radni głosowali jednomyślnie. 
 
ad . 3 . Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy. 
 
  Do Protokołu I sesji uwag nie zgłoszono.  
Za jego przyjęciem Radni głosowali jednomyślnie. 
 
ad . 4 . Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej. 
 
  Przed rozpoczęciem tego punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady, w imieniu 
swoim oraz Radnych podziękowała Pani Terlickiej – w związku z jej przejściem na emeryturę 
– za wieloletnią pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyrowie. Wręczyła jej kwiaty,  
a wiceprzewodniczący Rady Radny Władysław Nowak w podziękowaniu wręczył pamiątkową 
publikację książkową. 
 
Wójt przedstawił informację międzysesyjną, za okres od 17 listopada do dnia sesji. 
Do przedstawionej informacji pytań i uwag nie zgłoszono. 
Na obrady przybył Radny Rady Powiatu Częstochowskiego Pan Henryk Kasiura, któremu 
Wójt Gminy złożył gratulacje i wręczył kwiaty z racji ponownego wyboru do Rady Powiatu. 
 
 Pan Henryk Kasiura podziękował za zaproszenie i gratulacje i również złożył 
obecnym gratulacje z okazji wyborów. 
Przedstawił także planowane przez Zarząd Powiatu zadania inwestycyjne, które obejmą 
teren naszej gminy. 
 
 
ad . 5 .  Interpelacje i wnioski radnych. 
 



Radny Gminy Wiesław Stanuchiewicz zgłosił wnioski: 
1. wniosek o podjęcie działań w kwestii poprawy parkowania w rynku w Przyrowie, czy 

zostały podjęte przez Wójta działania, czy odbyła się rozmowa z właścicielem szwalni 
by część pracowników parkowała na dziedzińcu, a nie blokowała miejsc 
parkingowych w rynku? , 

2. wniosek o przeprowadzenie konsultacji w sprawie lokalizacji pomnika z uwagi na to, 
iż Komitet Budowy Pomnika wybrał jednomyślnie popiersie pomnika ale nie było 
jednomyślności w jego lokalizacji, 

3. wniosek mieszkańców ul. Zarębskiej i ul. Cmentarnej o podjęcie działań  
w kierunku przywrócenia ścieżki pieszo-rowerowej, łączącej te dwie ulice na 
wysokości działki nr 35 gdzie w chwili obecnej znajduje się transformator  
i przepompownia. Jest to odcinek około 215 m.  

 
Radna Barbara Wierciochowicz złożyła interpelację odnośnie budynków znajdujących się  
w rynku, by w razie możliwości finansowych założyć żaluzje w wejściach do pomieszczeń 
wynajmowanych. 
 
Wójt Gminy odpowiedział: 

• że jeżeli chodzi o kwestie parkowania to rozmawiał z właścicielem szwalni i zalecił on 
pracownikom parkowanie na terenie szwalni, jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie do 
wystosuje się pisemne przypomnienie do właściciela szwalni; 

• jeżeli chodzi o pomnik, płytę rynku i konsultacje, to konsultacje były przeprowadzone  
i przedstawiono trzy propozycje które miały posłużyć do wyboru formy pomnika. 
Natomiast jeśli chodzi o usytuowanie pomnika, to wszyscy jednomyślnie uważamy,  
że powinien on stanąć na płycie rynku.  
Jeśli chodzi o dokładną lokalizację to pozostawiam tą decyzję do podjęcia Radnym, 
których wybrali mieszkańcy; 

• jeśli chodzi o ścieżkę rowerową to nie wiadomo na dzień dzisiejszy jaki będzie koszt 
takiej ścieżki i nie wiemy jaki jest plan zagospodarowania przestrzennego i czy 
pozwala on na zlokalizowanie formalne takiej ścieżki rowerowej. 

Odpowiadając na interpelację Radnej Barbary Wierciochowicz jeśli chodzi o żaluzje  
w drzwiach, to w ten budynek w rynku włożyliśmy sporo funduszy, było przebudowane 
centralne ogrzewanie. Były już rozmowy, a nawet wyceny w kwocie 6.000 zł. 
 
Przewodnicząca Rady przedstawiła treść art. 24 o samorządzie gminnym który mówi  
o obowiązkach i uprawnieniach Radnego w celu usprawnienia posiedzeń Rady Gminy. 
 
ad . 6 . Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2019  
 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  
 
Uchwała Nr II/7/2018 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych – 
została podjęta jednogłośnie.  
 
ad . 7 .  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie Gminy Przyrów  
 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  
 
Uchwała Nr II/8/2018 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych – 
została podjęta jednogłośnie.  
 



ad . 8 .  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Przyrów 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży oraz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży.  
 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  
 
Uchwała Nr II/9/2018 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych – 
została podjęta jednogłośnie.  
 
 
ad . 9 .  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie . 
 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  
 
Uchwała Nr II/10/2018 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych – 
została podjęta jednogłośnie.  
 
ad . 10 .  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  
 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  
 
Uchwała Nr II/11/2018 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych – 
została podjęta jednogłośnie.  
 
ad . 11 .  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowej. 
 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  
 
Uchwała Nr II/12/2018 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych – 
została podjęta jednogłośnie.  
 
ad . 12 .  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
               na lata 2019 – 2027. 
 
Skarbnik przedstawiła i omówiła autopoprawkę w stosunku do projektu. Przedstawiła opinię 
RIO w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  
 
Uchwała Nr II/9/2018 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych – 
została podjęta jednogłośnie.  
 
ad . 13 .  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 
 
Wójt odniósł się ogólnie do uwarunkowań budżetu. 
 
Skarbnik Gminy odczytała opinię RIO o przedłożonym przez Wójta projekcie uchwały 
budżetowej na 2019 i opinię o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie 
uchwały budżetowej. Obydwie opinie są pozytywne.  



 
Komisje  Rady Gminy również pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2019 rok.  
 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  
 
Uchwała Nr II/14/2018 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych – 
została podjęta jednogłośnie.  
 
ad . 14 .  Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/202/18 Rady 
Gminy Przyrów z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 15/II/2002 Rady 
Gminy w Przyrowie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Przyrów.  
 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  
 
Uchwała Nr II/15/2018 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych – 
została podjęta jednogłośnie.  
 
ad . 15 .  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz ustalenia 
               zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.  
 
Radny Wiesław Stanuchiewicz w imieniu komisji wniosków skarg i petycji złożył formalnie 
wniosek o wyróżnienie, w proponowanym zróżnicowaniu wysokości diet, za pełnione funkcje 
osób sekretarzy komisji i wiceprzewodniczących komisji.  
 
Radny Arkadiusz Różycki odczytał protokół komisji.  
 
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady przedstawiła i poddała pod głosowanie wniosek.  
 
W powyższej sprawie – w obecności 14 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 11 
radnych,1 radny głosował przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.  
Wniosek został przyjęty.  
 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  
 
Uchwała Nr II/16/2018 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych – 
została podjęta 13 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” 
 
ad . 16 .  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub 
              „Senior+” na terenie Gminy Przyrów oraz ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+”. 
 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  
 
Uchwała Nr II/17/2018 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych – 
została podjęta jednogłośnie.  
 
ad . 17 .  Przedstawienie planów pracy komisji Rady Gminy oraz stałych komisji 
               Rady Gminy.  
 
Przewodnicząca Rady przedstawiła plan pracy Rady Gminy na 2019 rok.  



 
Radna Maria Wiśniewska przedstawiła plan pracy Komisji Rewizyjnej wraz  
z harmonogramem kontroli. 
 
Radny Karol Auguściak na prośbę przewodniczącego komisji przedstawił plan pracy Komisji 
Ds. Zdrowia spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. 
 
 
Radny Bartłomiej Bochenek na prośbę przewodniczącego komisji przedstawił plan pracy 
Komisji Ds. Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.  
 
 
Radna Barbara Wierciochowicz przedstawiła plan pracy Komisji Ds. Rolnictwa Rozwoju 
Gospodarczego i Finansów.  
 
Radny Arkadiusz Różycki przedstawił plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  
 
ad . 18 .  Komunikaty i wolne wnioski.   
 
 
Starosta pan Henryk Kasiura pogratulował przyjęcia uchwały budżetowej.  
 
Sołtys Ryszard Lamch w imieniu sołtysów obecnych na sesji zawnioskował o zwiększenie 
wynagrodzenia dla sołtysów.  
 
Wójt gminy w odpowiedzi określił, iż kwestie wynagrodzeń dla sołtysów będą rozważone 
i Radzie przedstawione zostaną propozycje w tej kwestii.  
 
Radny Wiesław Stanuchiewicz podziękował: 

� panu staroście za opublikowanie w „Wieściach Powiatowych” zamieszczonego 
artykułu o mieszkańcu Przyrowa, Dominik Majczak, zwycięzcy wielkiego testu  
z historii; 

� panu Wójtowi za umieszczenie tego artykułu na stronie internetowej Urzędu Gminy.  
 
Przewodnicząca Rady poinformowała o następujących sprawach: 

� w związku z wyborami został skierowany protest wyborczy wnoszący o stwierdzenie 
nieważności wyboru Marii Stępień na Radną Gminy Przyrów. Na dzień dzisiejszy sąd 
pozostawił ten protest bez dalszego biegu; 

� do Rady Gminy wpłynęło pismo od Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Katowicach informujące, że ustalenia z przeprowadzonej kontroli gospodarki 
finansowej Gminy Przyrów  zostały zawarte w protokole kontroli i , że do Wójta Gminy 
zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, które jest dostępne na stronie 
internetowej RIO 

� uruchomiona została procedura przyjmowania wniosków do Statuetek Starosty 
Częstochowskiego – 2018 w sześciu kategoriach, 

� do biura Rady wpłynęły życzenia świąteczne i noworoczne. 
Wójt Gminy poinformował, że dla radnych oraz sołtysów przygotowane zostały do 
rozpowszechnienia, jak co roku, kalendarze na 2019 rok. Poprosił o ich odebranie po 
zakończeniu obrad. 
Następnie Wójt Gminy odniósł się do treści wystąpienia pokontrolnego RIO. 
Po czym przedstawił Radzie prezentację dotyczącą planowanej budowy pomnika. 
Poinformował o decyzji Społecznego Komitetu Odchodów 650-lecia w sprawie określenia 
wyglądu, bryły pomnika. 
Decyzji Rady wymaga określenie lokalizacji pomnika na płycie rynku.  
Wskazano 3 proponowane lokalizacje: 



I. w równej linii, obok istniejącego pomnika Bojowników,  
II. ustawiony po skosie, obok drzewa rosnącego na płycie rynku, zwrócony w stronę, 

studni, profilem widocznym z drogi wojewódzkiej, 
III. w rogu placu rynku zwrócony w stronę kościoła. 

 
Za lokalizacją I. głosowało 7 Radnych, za II. głosowało 5 Radnych, za III. głosował 1 Radny. 
Od głosowania wstrzymał się 1 Radny. 
 
Wójt Gminy zaprosił uczestników sesji na otwarcie Domu Seniora 
 
ad . 19 .  Zakończenie obrad 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała 
zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknęła II sesję Rady Gminy 
w Przyrowie. 
 
 
 
Protokółowała : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


