
PROTOKÓŁ Nr V/2019
sesji Rady Gminy w Przyrowie

        odbytej w dniu 28 marca 2019 roku

ad. 1 .  Otwarcie sesji.

             Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 13-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Przyrowie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy  Maria Stępień. 
Przywitała radnych, Wójta Gminy oraz pracowników merytorycznych Urzędu Gminy.

Ad. 2 . Stwierdzenie prawomocności obrad.

Nastąpiło sprawdzenie listy obecności. W obradach uczestniczy 15 radnych, co 
stanowi 100% składu rady, wobec czego rada może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały.

ad . 3 . Przyjęcie  porządku obrad.

 Ponieważ radni w materiałach sesyjnych otrzymali proponowany porządek obrad 
(w załączeniu) Przewodnicząca Rady zapytała czy są w odniesieniu do niego jakieś uwagi 
lub propozycje zmian.
Wójt Gminy zgłosił propozycję usunięcia z porządku obrad w punkcie 8 projektu uchwały 
w sprawie zasad uczestnictwa i ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie 
Senior+ na terenie Gminy Przyrów. Wyjaśnił przy tym, że po konsultacji z Wydziałem 
Nadzoru Prawnego nie zachodzi potrzeba jej podejmowania. Zaproponował wprowadzenie 
do porządku obrad jako punkt 8  „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej”, a w punkcie 9 „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie”,  kolejne punktu 
ulegną wówczas przesunięciu o jeden w górę.
Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek obrad – uwzględniający 
wnioskowane przez Wójta Gminy zmiany – i poddała go pod głosowanie.

Za przyjęciem porządku obrad po zmianach radni głosowali jednomyślnie (Protokół 
głosowania w załączeniu).

ad . 4 . Przyjęcie Protokołu poprzednich – III i IV – sesji.

 Do Protokołu III i IV sesji Rady Gminy uwag nie zgłoszono. 
Za ich przyjęciem Radni głosowali jednomyślnie (Protokół głosowania w załączeniu).

ad . 5 . Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie między sesjami.

Wójt przedstawił informację międzysesyjną, za okres od 04 lutego do dnia sesji.
-  radny Nowak wskazał, że Wójt w swojej informacji pominął temat zebrania wiejskiego 
   w Staropolu i zebrania w OSP.
Wójt, przeprosił za pominięcie tego faktu i poszerzył swoją informację o kwestie odbytych 
zebrań.
            Innych pytań i uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

ad. 6 . Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami oraz
           korespondencji dotyczącej Rady Gminy.



Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o odbytych dyżurach w biurze rady, 
posiedzeniach, w których uczestniczyła, a także o szkoleniu, w którym wzięła udział.
Następnie przedstawiła korespondencję, która w okresie międzysesyjnym (od 4 lutego br.) 
wpłynęła do biura rady. Przedstawiając pismo Naczelnika II Urzędu Skarbowego 
stwierdzające poprawność złożonych – w związku z rozpoczęciem kadencji –  przez radnych
oświadczeń majątkowych, jednocześnie przypomniała Radnym o konieczności złożenia 
w terminie do 30 kwietnia br. oświadczeń majątkowych za rok 2018.
Do przedstawionej informacji uwag i pytań nie zgłoszono.

ad. 7 . Informacja Wójta o sposobie załatwienia interpelacji radnych.

Wójt Gminy przedstawił informację o sposobie załatwienia interpelacji zgłoszonych przez 
Radnych.
- radny Stanuchiewicz zabrał głos, wracając do sprawy poruszanej na sesji w lutym, 
  w sprawie zamontowania kamery na budynku przedszkola, która pozwalałaby na
  monitorowanie bezpieczeństwa na zakręcie drogi. Zapytał Wójta czy podjęte zostały jakieś
  kroki w tym zakresie?
Wójt odpowiedział, że nie rozmawiał jeszcze z panią dyrektor o możliwości wykorzystania 
infrastruktury obecnie funkcjonującego w przedszkolu monitoringu. Przy najbliższej okazji,
z udziałem informatyka zostanie to sprawdzone.

ad . 8 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącej Rady – omówiła projekt 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 V/26/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych –
została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad . 9 . Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Ponieważ projekt tej uchwały był omawiany i dyskutowany na posiedzeniach poszczególnych
Komisji Przewodnicząca Rady zapytała czy są w tym temacie jakieś uwagi lub pytania.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr V/27/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych –
została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu).

ad . 10 .   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
              w Gminie Przyrów na lata 2019 – 2021.

Ponieważ projekt tej uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i był on omawiany 
i dyskutowany na posiedzeniach poszczególnych Komisji Przewodnicząca Rady zapytała czy
są w tym temacie jakieś uwagi lub pytania.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr V/28/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych –



została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu).

ad . 11 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/65/2015 w sprawie ustalenia
              inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku 
rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.

Ponieważ projekt tej uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i był on omawiany 
na posiedzeniach poszczególnych Komisji Przewodnicząca Rady zapytała czy są w tym 
temacie jakieś uwagi lub pytania.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr V/29/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych –
została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu).

ad . 12 . Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami
              pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2018.

Ponieważ Sprawozdanie  Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i było ono omawiane 
na posiedzeniach poszczególnych Komisji Przewodnicząca Rady zapytała czy są w tym 
temacie jakieś uwagi, wnioski lub pytania.

Uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała pod 
głosowanie przedstawione Sprawozdanie.

Sprawozdanie w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych – 
przyjęte zostało jednomyślnie  (Protokół głosowania w załączeniu).

ad. 13 .  Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
              bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Przyrów na 2019 rok”.

Ponieważ projekt tej uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i był on omawiany 
na posiedzeniach poszczególnych Komisji Przewodnicząca Rady zapytała czy są w tym 
temacie jakieś uwagi lub pytania.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr V/30/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych –
została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu).

ad . 14 . Komunikaty i wolne wnioski:

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu przybyłemu na obrady mieszkańcowi Przyrowa 
Panu Zygmuntowi Góreckiemu.

Pan Górecki w swojej wypowiedzi przedstawił relację i mało znane fakty z historii Przyrowa  
prezentując przy tym dokumenty i zdjęcia obrazujące te wydarzenia. Wskazał, że taką 
wiedzę przekazał także przedstawicielom Instytutu Pamięci Narodowej. W jego ocenie IPN 
niewiele zrobił w kierunku zbadania tych wydarzeń.

Radna Ewa Żmuda zaprzeczyła zarzutom Pana Góreckiego, że na grobie 
nieznanego żołnierza nie palą się znicze. Poinformowała, że zarówno pracownicy urzędu jak 



i uczniowie szkoły dbają o te groby.
W tym momencie obrad Pan Górecki opuścił obrady dziękując za umożliwienie zabrania mu 
głosu na dzisiejszej sesji.

Radny Stanuchiewicz odniósł się do wypowiedzi Pana Góreckiego wskazując, że 
niektóre podane przez niego okoliczności przeczą udokumentowanym faktom historycznym.
Nadto wskazał, że śledztwa IPN w kwestii wyjaśnienia przedstawianych przez Pana 
Góreckiego zdarzeń (mord w Przyrowie i Świętej Annie) zostały umorzone.
           Radny Stanuchiewicz ponowił zgłaszaną wcześniej inicjatywę o utworzenie na terenie
Gminy Izby Pamięci Historii Przyrowa i Gminy Przyrów żeby w niej można było 
przechowywać i prezentować różne pamiątki i dokumenty historyczne, również te – między 
innymi – które są w zbiorach Pana Góreckiego. Dodał, że wie iż podobna inicjatywa 
zgłaszana była przez środowisko kombatantów.

Wójt Gminy poinformował, że Gmina także – na podstawie informacji przekazanych 
przez Pana Góreckiego –  wspierała jego działania zmierzające do ujawnienia prawdy 
historycznej i wnioskowała do IPN o zbadanie tych faktów, jednakże śledztwo zostało 
umorzone.

Radny Andrzej Różycki złożył na ręce Przewodniczącej Rady zgłaszane przez niego 
interpelacje. Następnie zwrócił się do Wójta Gminy – w związku z sygnałami o wykopywaniu 
uprzednio wykonanych na posesjach w Sygontce niektórych studzienek kanalizacyjnych – 
o wyjaśnienie podstawy prawnej takich działań.

Wójt Gminy wyjaśnił, że ,ponieważ nie mamy uchwalonej opłaty adiacenckiej, udział 
w budowie infrastruktury realizujemy poprzez partycypację w kosztach budowy przez 
społeczne komitety budowy kanalizacji. Ponieważ część mieszkańców nie wywiązała się 
z deklaracji jakie podjęto wcześniej na zebraniach i nie wniosła wpłat w ustalonej wysokości 
na zebraniu ustalono, że na tych posesjach studzienki zostaną odcięte, a mieszkańcy 
później jeśli będą zainteresowani to na własny koszt wykonają sobie te przyłącza.

Przewodnicząca Rady w skrócie przedstawiła czego dotyczą 3 zgłoszone przez radnego 
Andrzeja Różyckiego interpelacje.

Radny Władysław Nowak poinformował o wnioskach zgłoszonych na piśmie do Wójta Gminy
przez Komisję Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego oraz odpowiedzi udzielonej na
jeden z nich dotyczący naprawy ogrodzenia działki lasu w Staropolu.

Radny Auguściak przedstawił swoje przemyślenia dotyczące organizacji obchodów 650-lecia
Przyrowa wskazując między innymi na zbyt niską frekwencję mieszkańców i zbyt długo 
trwające powitanie zaproszonych gości oraz zaproponował by na przyszłych uroczystościach
najpierw przedstawiona została część artystyczna.

W dyskusji na ten temat głos zabrała Przewodnicząca Rady oraz Wójt Gminy, którzy nie 
podzielili zdania przedmówcy.

Głos zabrał także Radny Stanuchiewicz, który podzielił pogląd Radnego Auguściaka co do 
przedstawienia części artystycznej w pierwszej kolejności. Wyraził również ubolewanie, że 
– w jego ocenie –  nie wszystkie osoby, zasługujące na zaproszenie, takie zaproszenie 
otrzymały.

Wójt odpowiedział, że zaproszenia dla wskazanych przez Radnego osób zostały wysłane.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję 
w temacie obchodów uroczystości. 



              Przystąpiła do przedstawienia wypracowanego stanowiska w kwestii wynagrodzeń 
nauczycieli. Jest to stanowisko wypracowane w odpowiedzi na  pismo, które przedstawiała 
na początku obrad. To stanowisko – jeśli zostanie przez Radę przyjęte -  wraz z pismem 
przewodnim zostanie przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej,  Prezesa Rady 
Ministrów, Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Do przedstawionego przez Przewodniczącą Rady Stanowiska w powyższej sprawie 
(w załączeniu) uwag i pytań nie zgłoszono.

Za jego przyjęciem radni, w liczbie 15, głosowali jednomyślnie (Protokół głosowania 
w załączeniu).

ad . 15 .  Zakończenie obrad

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

Protokółowała :

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


