
PROTOKÓŁ Nr VI/2019
sesji Rady Gminy w Przyrowie

        odbytej w dniu 21 czerwca 2019 roku

ad. 1 .  Otwarcie sesji.

             Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 11-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 14 radnych, co 
stanowi 93% składu rady, wobec czego rada może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały.
Radny nieobecny – Jarosław Nabiałek.

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.
Uwag nie zgłoszono.

ad . 4 . Przyjęcie Protokołu poprzedniej V sesji Rady Gminy.

 Do Protokołu V sesji Rady Gminy uwag nie zgłoszono. 
Za jego 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 28 marca do dnia sesji.
-  radny Bochenek wskazał, że Wójt w swojej informacji pominął temat spartakiady gmin,
   gdzie nasza reprezentacja zajęła VII miejsce. Wójt dodał, że spartakiada odbyła się 
   w Olsztynie i podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w jej przygotowanie
   i samym udziałem w niej.
            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 oraz 
posiedzeniach i spotkaniach, w których uczestniczyła.
Następnie przedstawiła korespondencję, która w okresie międzysesyjnym (od 28 marca br.) 
wpłynęła do biura rady. 
Przedstawiając pismo ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zawierające prośbę 
o wyjaśnienie informacji dotyczących podejmowania aktywności zawodowych przez Radnych
Gminy Przyrów poinformowała, że w okresie od otrzymania niniejszego pisma (06.06.br.) do 
dnia sesji prowadzone było postępowanie wyjaśniające w oparciu o dokumenty będące 
w posiadaniu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów i Krajowy Rejestr Sądowy 



(przedstawiła radnym powyższe dokumenty).  Zasięgnięta została także opinia prawna 
w tym zakresie. Na tej podstawie przygotowany został projekt odpowiedzi na powyższe 
pismo, które Przewodnicząca Rady odczytała Radnym. Zapytała czy do przedstawionej 
treści odpowiedzi są jakieś pytania.  Nie zostały zgłoszone propozycje innych zapisów. 
Wobec powyższego poprosiła Radnych o wypowiedzenie się w drodze głosowania czy 
zaprezentowana treść pisma może zostać przekazana jako odpowiedź do Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego.
Za wysłaniem pisma w zaproponowanej treści głosowało 12 Radnych, 2 Radnych 
wstrzymało się od głosowania.

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

Wójt Gminy przedstawił informację o sposobie załatwienia interpelacji zgłoszonych przez 
Radnych.
- radny Stanuchiewicz podziękował za realizację interpelacji w sprawie naprawienia wyrwy
  na ulicy Wąskiej. Wypowiedział się również w odniesieniu do poprzednio zgłaszanych
  interpelacji, zapytań w sprawach: problemu niewystarczającej liczby miejsc
  parkingowych, zamontowania kamery na budynku przedszkola, która ma poprawić
  bezpieczeństwo na zakręcie. Zwrócił się również z pytaniem do Wójta czy w kwestii dowozu
  uczniów do szkół w Częstochowie ze stacji Julianka i Staropole podjęte zostały jakieś
  działania.
  Następnie złożył 2 interpelacje:

1) Montaż taśm najezdnych, spowalniających na ul. Lelowskiej i Szkolnej
2) Tablicy okolicznościowej ku czci ofiar bombardowania w dniu 2.09.1939 roku

Wójt Gminy – odpowiadając na pytanie Radnego Stanuchiewicza – poinformował, że 
zwróciliśmy się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o zmianę w rozkładzie jazdy PKP, 
zmiana godzin odjazdu o 10 minut. Na 2 kursy Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na 
zmianę czasu odjazdu o 5 minut.

ad . 8 . Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.

Wszyscy radni w materiałach sesyjnych otrzymali powyższy dokument i był on omawiany 
na posiedzeniach poszczególnych Komisji odbytych przed sesją.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady zapytała czy w odniesieniu do niego Radni mają 
jakieś pytania bądź uwagi.

Uwag i pytań nie zgłoszono.

ad . 9 . Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
            Częstochowskiemu na dofinansowanie rozbudowy systemu wywoływania syren.

Temat omawiany był na posiedzeniach Komisji odbytych przed sesją i wszyscy radni 
dysponują projektem uchwały wobec powyższego Przewodnicząca Rady zapytała czy 
w odniesieniu do niego Radni mają jakieś pytania bądź uwagi.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr VI/31/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych 
– została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad . 10 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF.

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i omawiany był podczas posiedzeń
Komisji wobec powyższego Przewodnicząca Rady zapytała czy w odniesieniu do niego 
Radni mają jakieś pytania bądź uwagi.



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

Uchwała Nr VI/32/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych 
– została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad . 11 . Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i omawiany był podczas posiedzeń
Komisji wobec powyższego Przewodnicząca Rady zapytała czy w odniesieniu do niego 
Radni mają jakieś pytania bądź uwagi.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr VI/33/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych 
– została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad . 12 . Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso  łącznego
               zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i omawiany był podczas posiedzeń
Komisji wobec powyższego Przewodnicząca Rady zapytała czy w odniesieniu do niego 
Radni mają jakieś pytania bądź uwagi.
Radna Ślęzak-Zawadzka i Radna Ewa Żmuda złożyły wniosek o wyłączenie ich 
z głosowania nad projektem tej uchwały ponieważ zapisy tego projektu ich dotyczą.
Innych uwag i pytań do projektu uchwały nie zgłoszono. Wobec powyższego 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr VI/34/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych 
– podjęta została 12 głosami „Za”, 2 głosów, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, nie 
oddano (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad . 13 .  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
               i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2018 rok.

Ponieważ tematyka sprawozdań szeroko omawiana była na posiedzeniach Komisji przed 
sesją i projekt uchwały w tej sprawie radni otrzymali w materiałach sesyjnych 
Przewodnicząca Rady zapytała czy są w tym względzie jakieś uwagi lub pytania.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr VI/35/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych 
– została podjęta 13 głosami przy 1 głosie wstrzymującym się  (Protokół głosowania 
w załączeniu). 

ad . 14 . Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów 
              za 2018 rok.

Na prośbę Przewodniczącej Rady – Radna Elżbieta Ślęzak-Zawadzka (sekretarz Komisji 
Rewizyjnej) przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej jaki został wysłany do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2018 rok.
Zapoznała także obecnych z Uchwałą RIO w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przyrów – wydana opinia jest pozytywna.
Skarbnik Gminy wskazała, że na posiedzeniach Komisji przedstawiała także opinię RIO 
o przedłożonych przez Wójta sprawozdaniach z wykonania budżetu (opinia ta, jak również 



sprawozdanie znajdują się również na stronie BIP) i szczegółowo omawiała tą tematykę.
Przewodnicząca Rady odczytała ustawowe zapisy mówiące o przesłankach jakimi należy 
kierować się przy podejmowaniu uchwały o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr VI/36/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych 
– została podjęta 13 głosami przy 1 głosie wstrzymującym się  (Protokół głosowania 
w załączeniu). 

ad . 15 .  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej
              dla sołtysów Gminy Przyrów.

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i omawiany był podczas posiedzeń
Komisji wobec powyższego Przewodnicząca Rady zapytała czy w odniesieniu do niego 
Radni mają jakieś pytania bądź uwagi.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr VI/37/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych 
– została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad . 16 .  Debata nad raportem o stanie gminy Przyrów za rok 2018 – zgodnie z wymogami
               określonymi  w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (t. j. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 506).

Raport o stanie gminy (w załączeniu) Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i był on 
szeroko omawiany i dyskutowany na posiedzeniach poszczególnych Komisji. Zmieszczony 
jest także na stronie internetowej gminy.
Przewodnicząca Rady otworzyła debatę nad ww. Raportem.
Wójt Gminy – ponieważ taka debata odbywa się po raz pierwszy – przybliżył szerzej niektóre
zapisy uwzględnione w Raporcie.
- Radna Stępień wskazała, że zastrzeżenia mieszkańców – zwłaszcza południowej części
  gminy – budzą ograniczenia, a nawet likwidacja niektórych kursów autobusów na trasie
  Sygontka – Sieraków. Poprosiła Wójta Gminy o wypowiedź w tym temacie.
Wójt Gminy przedstawił przebieg rozmów z PKS w tym temacie (odbyło się kilka spotkań).
Żądania PSK w zakresie dopłat do istniejących kursów są jednak zbyt wygórowane (ponad 
30 tys. zł.). Poinformował także, że działania rządu miały zmierzać w kierunku przyjęcia 
rozwiązań systemowych w tym zakresie, jednak póki co nic się w tej materii nie zadziało.
Żeby nie zostawić mieszkańców samym sobie w tej kwestii, to Wójt prowadzi rozmowy 
z przewoźnikami prywatnymi i na dzień dzisiejszy posiada deklarację jednego z nich, że
taki kurs może zostać uruchomiony. Również jako alternatywę dojazdu – co prawda tylko dla 
południowej części gminy i tylko do Częstochowy – prowadzi także rozmowy z PKP.
- radny Stanuchiewicz zapytał jaka jest szansa modernizacji istniejącej oczyszczalni.
Wójt Gminy odpowiedział, że ta kwestia nie została zawarta w Raporcie dlatego, że sprawa 
pojawiła się w tym roku. Jest już opracowany projekt i pozyskane są wymagane zezwolenia.
Jesienią będziemy próbować zgłosić ten projekt do konkursu, w ramach którego możliwe 
będzie pozyskanie dofinansowania jego realizacji.
Nikt więcej nie zgłosił chęci zabrania głosu w debacie wobec powyższego Przewodnicząca 
Rady oznajmiła o jej zakończeniu.

ad .17 . Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przyrów wotum zaufania.

Przewodnicząca Rady przystępując do realizacji tego punktu porządku obrad przedstawiła 
zapisy ustawowe jakie w tym zakresie obowiązują i jaki jest sposób głosowania nad 



projektem tej uchwały.
Następnie poddała pod głosowanie projekt tej uchwały, który radnym został doręczony 
w materiałach sesyjnych.

Uchwała Nr VI/38/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych 
– została podjęta 13 głosami przy jednym głosie wstrzymującym się (Protokół 
głosowania w załączeniu). 

ad . 18 . Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu oceniającego kandydatów 
              na ławników.

Przechodząc do realizacji tego punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady poprosiła 
o zgłaszanie kandydatów do zespołu oceniającego kandydatów na ławników.
Radna Wierciochowicz zgłosiła kandydaturę Radnego Stanuchiewicza i Radnego Hamerli. 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
Radna Stępień zgłosiła kandydaturę Radnego Nowaka, który również wyraził na to zgodę.
Przewodnicząca Rady poprosiła o wypowiedzenie się poprzez głosowanie, czy zespół
oceniający może być w trzyosobowym składzie. Radni jednomyślnie opowiedzieli się za taką 
ilością członków zespołu oceniającego.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr VI/39/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych 
– została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu).

ad . 19 . Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu obniżania tygodniowego
               obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym 
wymiarze zajęć.

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i omawiany był podczas posiedzeń
Komisji wobec powyższego Przewodnicząca Rady zapytała czy w odniesieniu do niego 
Radni mają jakieś pytania bądź uwagi.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr VI/40/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych 
– została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu).

ad . 20 . Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
              prowadzonych przez  Gminę Przyrów oraz określenia granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych  od dnia 1 września 2019 roku.

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i omawiany był podczas posiedzeń
Komisji wobec powyższego Przewodnicząca Rady zapytała czy w odniesieniu do niego 
Radni mają jakieś pytania bądź uwagi.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr VI/41/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych 
– została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu).

ad . 21 . Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury 
              w Przyrowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 113/XVIII/2000 Rady Gminy 
w Przyrowie z dnia 25 listopada 2000 roku.



Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i omawiany był podczas posiedzeń
Komisji wobec powyższego Przewodnicząca Rady zapytała czy w odniesieniu do niego 
Radni mają jakieś pytania bądź uwagi.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr VI/42/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych 
– została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu).

ad . 22 . Komunikaty i wolne wnioski.

 Radny Auguściak zapytał jakie są możliwości przyłączenia się do kanalizacji dla osób,
które nie dokonały wpłat na Społeczny Komitet Budowy.

Wójt Gminy wyjaśnił, że wpłaty na Społeczny Komitet należy traktować jako formę 
umowy trójstronnej zawartej pomiędzy Gminnym Zakładem Komunalnym, Społecznym 
Komitetem i danym mieszkańcem. Jeżeli jakaś osoba z tych 3 stron nie wykonała jakiejś 
części to umowa jest niewykonana. Jeżeli ktoś nie wpłacił na rzecz Komitetu, to należy 
rozumieć, że wycofał się z tej umowy i nie chce realizować swojego przykanalika w takiej 
formie jaką Społeczny Komitet dawał. W związku z tym każdy może się przyłączyć  
bezpłatnie przechodząc procedurę wystąpienia o warunki przyłączenia, które wyda GZK. 
Należy jednak wiedzieć, że nie damy zgody na przyłączenie się do tego co zostało już 
zbudowane.
      Radny Auguściak zapytał czy w takiej sytuacji nie będzie jakichś konsekwencji przy 
rozliczeniu tej inwestycji z wykonawcą.
Wójt odpowiedział, że nie, bo  prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją. 
 Radny Auguściak zapytał co dalej z ziemią wywiezioną na plac szkolny przy realizacji 

prac kanalizacyjnych, bo ziemia zalega i uniemożliwia dzieciom korzystanie z boiska
Wójt odpowiedział, że ziemię pozostawiono tam na wyraźne życzenie mieszkańców, 
którzy mieli ją wykorzystać do zasypania szamb (takie było ustalenie na zebraniu 
mieszkańców), a także częściowo ma zostać wykorzystana przy budowie drogi. 
Po zakończeniu inwestycji drogowej teren placu zostanie uporządkowany.
 Radny Auguściak złożył 2 interpelacje: 1) oczyszczenie chodnika i naprawa 

nawierzchni drogi w Juliance, 2) uporządkowania terenu znajdującego się przy 
zbiorniku wodnym w Zalesicach

 Radna Ślęzak-Zawadzka zapytała czy Wójtowi jest coś wiadomo w kwestii dalszego 
remontu drogi powiatowej od Woli Mokrzeskiej w stronę Dąbku i dalej do Skałki?

 Radny Bochenek odniósł się do kwestii ziemi pozostawionej w Sygontce na boisku 
szkolnym wskazując, że jest to niedogodność  w chwili obecnej, jednakże wyraził 
przekonanie, że obietnice uporządkowania terenu po zakończeniu inwestycji zostaną 
dotrzymane. Poinformował ponadto, że zgłosił w GZK 2 sprawy: wykoszenia terenu 
koło torów i uzupełnienia piasku w piaskownicy przy szkole. Obydwie sprawy zostały 
zrealizowane.

 Radny Hamerla zapytał czy w kwestii OZE coś w tym roku się zadzieje? Zapytał 
także o wiatraki tzn. czy aukcje na energię już się odbyły?

Wójt odpowiedział, że sprawę remontu drogi powiatowej w stronę Dąbku poruszał jakieś 
2 miesiące temu w rozmowie z Panem Starostą Kasiurą, jednak nie wie jakie są ostatnie 
postanowienia w tym zakresie, będzie więc rozmawiał w najbliższym czasie w Zarządzie 
Dróg Powiatowych co zostało ustalone.
Odnośnie OZE Wójt wyjaśnił, że ten I wniosek, który składaliśmy do Konkursu robionego 
przez Urząd Marszałkowski, nie przeszedł chociaż został pozytywnie oceniony. 
Dofinansowanie zyskały tylko 4 wnioski. Co do 3 wniosków złożonych w innym konkursie,
to są one aktualnie poddawane ocenie, a decyzja zostanie podjęta dopiero po 
wakacjach. Jednakże nawet w przypadku ich zakwalifikowania do dofinansowania, to 
realizacja możliwa byłaby najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku.



Jeżeli chodzi o wiatraki to aukcje sieciowe odbędą się po wakacjach i trudno przewidzieć 
jak dalej ta tematyka będzie się rozwijać.

 Radny Nowak poinformował, że 19 czerwca w trakcie posiedzenia Komisji 
Zdrowia odbyło się spotkanie z Panią doktor Michalik w kwestii funkcjonowania 
Ośrodków Zdrowia w Przyrowie i w Sygontce. Z udzielonych przez Panią doktor 
informacji wynikało, że mimo czynionych przez nią starań o zatrudnienie lekarzy 
specjalistów, nie przyniosło to spodziewanych efektów, głownie ze względu na 
zbyt dużą odległość naszych ośrodków od aglomeracji miejskich gdzie lekarze 
wolą pracować ze względu na koszt dojazdu do pracy oraz brak możliwości 
podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez zrobienie specjalizacji.

 Radny Stanuchiewicz przypomniał o zorganizowaniu Izby Pamięci prosząc 
jednocześnie by urządzona ona została w jakimś widocznym i ogólnodostępnym 
miejscu np. W Urzędzie czy Bibliotece. Wskazał też, że dostępne na stronie 
województwa śląskiego dane o obiektach i miejscach  historycznych na terenie 
naszej gminy są niezaktualizowane. Poruszył też kwestie doświetlenia pomnika 
króla Kazimierza, zniknięcia rzeźb w Rynku, zadbania o drzewa na skwerze 
w Rynku. Poprosił by Wójt wypowiedział się w tych kwestiach.
Informacyjnie opowiedział o przebiegu prac przy opracowywaniu projektu herbu 
gminy.

       Radna Żmuda, która pełni także funkcję sołtysa sołectwa Przyrów, wyjaśniła, że rzeźby 
z Rynku zabrane zostały w celu wykonania ich konserwacji. Konserwacja sfinansowana 
zostanie ze środków funduszu sołeckiego. Wójt Gminy w uzupełnieniu wskazał, że 
konserwacją zajmie się konserwator Domańska, która wcześniej prowadziła prace przy 
odrestaurowaniu fresków w kościółku Św. Mikołaja. Można więc przyjąć, że rzeźby zostaną 
właściwie odnowione.
Odnośnie pozostałych spraw poruszonych przez Radnego Stanuchiewicza Wójt 
odpowiedział, że rozezna tematy i odpowiedzi udzieli w najbliższym czasie.

 Radna Stępień – w związku z pojawiającymi się w ostatnim okresie pismami 
zawierającymi brak akceptacji wyboru jej osoby w ostatnich wyborach 
samorządowych – oświadczyła, że nie zamierza zrezygnować z uzyskanego 
mandatu, a podejmowane przez nią działania są zgodne z obowiązującym prawem. 

ad . 23 .  Zakończenie obrad

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

Protokółowała :

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


