
PROTOKÓŁ Nr VII/2019
sesji Rady Gminy w Przyrowie

        odbytej w dniu 30 września 2019 roku

ad. 1 .  Otwarcie sesji.

             Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 12-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Przyrowie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Maria Stępień. 
Przywitała radnych, Wójta Gminy, uczniów, rodziców i dyrekcję placówek oświatowych           
z terenu 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.
Uwag nie zgłoszono.

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

 Do Protokołu VI sesji Rady Gminy uwag nie zgłoszono. 
Za jego przyjęciem Radni głosowali jednomyślnie (Protokół głosowania w załączeniu).

ad . 5 . Przyznanie stypendium Wójta Gminy Przyrów dla wybitnie uzdolnionych uczniów za
            wysokie wyniki w nauce.

Wójt Gminy dokonał wręczenia Decyzji o przyznaniu stypendium za wysokie wyniki w nauce 
i osiągnięcia i wspólnie z Przewodniczącą Rady Gminy złożył gratulacje dla następujących 
laureatów : 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie:

 Krystian Stanuchiewicz
 Patryk Wiśniewski
 Rafał Wiśniewski
 Agnieszka Sikorska
 Kacper Menkarski
 Jakub Nowakowski
 Martyna Migalska
 Natalia Knapik  
 Maja Kapkowska
 Michalina Pawlik

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach:
 Mikołaj Matejko
 Celina Ciepiela



Wójt oraz Przewodnicząca Rady złożyli także podziękowania i gratulacje, na ręce rodziców 
uczniów oraz dyrektorów szkół i nauczycieli, za ich wkład w osiągnięcia uczniów.

ad . 6 . Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie między sesjami.

Wójt przedstawił informację międzysesyjną, za okres od 21 czerwca br. do dnia sesji.
Zasygnalizował także, że w miesiącu październiku odbędzie się kolejna sesja.
Odnosząc się do przedstawionej informacji głos zabrali:

 Radna Ślęzak-Zawadzka – w kwestii rozwiązania możliwości dojazdu do Przyrowa 
mieszkańców Woli Mokrzeskiej,
Wójt odpowiedział, że prowadzi rozmowy w tym temacie z różnymi przewoźnikami, 
ponieważ PKS ze względów ekonomicznych ograniczył kursy autobusów,

 Radna Wierciochowicz – odnośnie targowiska – wykorzystanie pozostałych płyt 
betonowych do zagospodarowania dalszej części placu,
Wójt odpowiedział, że ta sprawa jest rozważana i dlatego też płyty te zostały 
zmagazynowane w pobliżu,

 Radny Stanuchiewicz – w kwestii dowozu uczniów – aby rozmawiać z przewoźnikami
w sprawie uruchomienia dodatkowego kursu autobusu z Częstochowy około 
godz. 16-tej,
Rozmowa w tej sprawie odbyła się dzisiaj rano i Wójt otrzymał informację, że ta 
kwestia będzie rozważana, 

 Radny Auguściak – w kwestii rozkładu jazdy PKP – miała być zmiana godziny 
odjazdu pociągu z 7 12 na godz. 7 lub nawet przed 7
Wójt odpowiedział, że jutro postara się tą sprawę wyjaśnić ponieważ mamy 
wcześniejszą pisemną informację z Urzędu Marszałkowskiego, że rozkład miał być 
zmieniony.

           Innych pytań i uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

ad. 7 . 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 21 czerwca 
br.) wpłynęła do biura rady. 

ad. 8 . Informacja Wójta o sposobie załatwienia interpelacji radnych.

Wójt Gminy przedstawił informację o sposobie załatwienia interpelacji zgłoszonych przez 
Radnych oraz omówił możliwości zrealizowania wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady 
w trakcie odbytych przed sesją posiedzeń.

 Radny Stanuchiewicz – odnosząc się do wcześniej zgłoszonej interpelacji – poruszył 
sprawę zamontowania kamery monitorującej zakręt przy przedszkolu. Zapytał czy 
jakieś działania zostały podjęte
Wójt poprosił by odpowiedzi w tym temacie udzielił informatyk p. Korgól.
Pan Korgól wyjaśnił, że zamontowanie tej kamery nie zostało wykonane ze względu 
na brak środków na jej zakup. Po konsultacji z Panią Skarbnik ustalono, że postara 
się ona wygospodarować w budżecie środki na ten cel jeszcze w roku bieżącym.

 Radna Ślęzak- Zawadzka poruszyła sprawę remontu drogi Kopaniny – wskazała, że
w przyszłym roku ma być robione rondo w Świętej Annie więc bardzo prawdopodobne
jest, że wówczas wyznaczenie objazdu będzie właśnie przez tą drogę. Może więc w 
trakcie uzgodnień w tym temacie postawić warunek, że później przy remoncie tej 



drogi Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie partycypował w kosztach.
Wójt odpowiedział, że jeśli dojdzie do budowy tego ronda, to będzie wnioskował 
o takie rozwiązanie.

ad . 9 . Ocena realizacji zadań społeczno-gospodarczych i budżetu za I półrocze 2019 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu wpłynęło do biura rady i było szeroko omawiane na 
posiedzeniach Komisji.
Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącej Rady – odczytała opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji z przebiegu wykonania 
budżetu za I półrocze br. – wydana opinia jest pozytywna.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady zapytała czy w odniesieniu przedstawionego 
sprawozdania i realizacji zadań i budżetu za I półrocze br.  Radni mają jakieś pytania bądź 
uwagi.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Za pozytywną oceną realizacji zadań i budżetu za I półrocze br. radni głosowali 
jednomyślnie (Protokół głosowania w załączeniu).

ad . 10 . Podjęcie uchwały w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat
              nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład 
budżetowy oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat budżetu.

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 VII/43/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad . 11 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i omawiany był podczas posiedzeń
Komisji. 
Skarbnik Gminy przedstawiła zakres zmian, jakie zostały wprowadzone do projektu uchwały, 
który radni otrzymali wcześniej w materiałach sesyjnych. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr VII/44/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad . 12 . Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i omawiany był podczas posiedzeń
Komisji. Skarbnik Gminy przedstawiła i szczegółowo omówiła zakres zmian, jakie zostały 
wprowadzone do projektu uchwały, który radni otrzymali wcześniej w materiałach sesyjnych. 
Przewodnicząca Rady zapytała czy w odniesieniu omówionego projektu uchwały 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 VII/45/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 



– została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad . 13 . Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. 
Inspektor UG Teresa Dymczyk omówiła projekt tej uchwały informując, że zarówno 
Komendant Wojewódzki Policji jak i zespół oceniający kandydatów do pełnienia funkcji 
ławnika wydali pozytywną opinię o zgłoszonym kandydacie na ławnika do Sądu Okręgowego
w Częstochowie.
Uwag i pytań do projektu uchwały nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr VII/46/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– podjęta została jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad . 14 .  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy
               Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego 
na 2020 rok .

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 VII/47/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednomyślnie  (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad . 15 .  Komunikaty i wolne wnioski.

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Panu Zygmuntowi Góreckiemu – mieszkańcowi 
Przyrowa – który pragnął wypowiedzieć się w sprawach historycznych dotyczących naszej 
gminy.
Pan Górecki w swojej wypowiedzi przedstawił mało znane fakty historyczne, (poparte 
w wielu aspektach dokumentami będącymi w jego posiadaniu) dotyczące między innymi 
spalenia w dniu 8 stycznia 1945 roku 42 mieszkańców Przyrowa, mordu na mieszkańcach 
dokonanych w Świętej Annie, śmierci mieszkańców podczas bombardowania dokonanego
2 września 1939 roku. Zaprezentował swoje zdanie w sprawie zamiaru wykonania tablicy 
upamiętniającej to wydarzenie oraz zorganizowanych w 2018 roku obchodów rocznicowych 
60-lecia Szkoły Podstawowej w Przyrowie.
Po skończonej wypowiedzi wrócono do kontynuacji tego punktu porządku obrad.
Kolejno głos zabrali:

 Radny Nowak – skierował zapytanie do Wójta w sprawie wcześniej zgłaszanej 
interpelacji dotyczącej naprawy, bądź usunięcie płotu przy drodze między 
Staropolem, a Sierakowem, czy coś wiadomo w tym temacie
Wójt odpowiedział, że dopyta o ustalenia w tej sprawie i wystosowane zostanie 
kolejne pismo w tej kwestii

 Radny Stanuchiewicz na wstępie przypomniał swój wniosek w sprawie utworzenia 
Izby Pamięci między innymi dlatego, aby dokumenty historyczne również mogły tam 
być prezentowane. Następnie odniósł się do treści wystąpienia Pana Góreckiego 
wskazując między innymi ustalenia dotyczące liczby ofiar bombardowania w dniu 
2 września 1939 roku, ofiar w dniu 4 września 1939 roku w Świętej Annie, a także 
wyjaśnił, że obchody jubileuszu 60-lecia szkoły dotyczyły otwarcia szkoły na 
ul. Szkolnej w Przyrowie -  miało  to miejsce 1 września 1948 roku.
Następnie złożył 3 interpelacje w sprawie:



1) stanu czystości przy ul. Nadrzecznej 34
2) stanu nawierzchni na placu parkingowym w Przyrowie obok organistówki przy 
    ul. Częstochowskiej
3) zamieszczenia na portalu internetowym gminaprzyrow.pl w dniu 24.09.2019 r. przy
    informacji o „Marszu Trzeźwości” zdjęcia mężczyzny pijącego alkohol.
Następnie na ręce Przewodniczącej Rady wręczył Certyfikat dla Gminy Przyrów za 
uczestnictwo i zaangażowanie w realizację ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”.

 Radny Hamerla złożył interpelację w sprawie oświetlenia ulicznego w Zarębicach 
od PGR do zakrętu oraz w byłym PGR

 Radna Wierciochowicz w imieniu Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej zaprosiła 
obecnych do udziału w uroczystości „Noc bibliotek” i rozdała obecnym zaproszenia 
do udziału w tej uroczystości

 Radny Auguściak zwrócił uwagę na konieczność właściwego utrzymania poboczy
 i chodników przy drodze w Zalesicach zwłaszcza na niedawno oddanym odcinku

 Radny Bochenek zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie znaków z nazwą ulicy 
i lustra, które zostały zdjęte przy budowie drogi (ul. Krótka, Szkolna, Konopnickiej). 
Ponadto zapytał czy naprawione zostaną zarwane – w trakcie budowy drogi – 
studzienki. Poruszył także kwestię wyrównania boiska po skończonych pracach.
Wójt odpowiedział, że jest umówiony z właścicielem firmy prowadzącej prace więc 
poprosi by wszystkie te prace zostały przez nich wykonane

 Radny Nabiałek zwrócił się o podjęcie działań przy drodze gminnej w kierunku Kniei 
ponieważ w wyniku aktywności bobrów została podryta i powstała tam duża wyrwa, 
która stanowi zagrożenie dla użytkowników drogi

 Radna Żmuda poruszyła sprawę poprawy stanu chodników, zniszczonych przez 
korzenie drzew, przy skwerze przy pomniku u zbiegu lic Szkolnej i Św. Anny

 Radna Stępień poinformowała, że  projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów ,,Etnostrada  Gminy Przyrów – kultywowanie 
rodzimych tradycji” został wybrany do prezentacji telewizyjnej. 

 Wójt poinformował, że powstała inicjatywa utworzenia „grupy seniorów” przy zespole 
„Przyrowskie Nutki”

ad . 16 .  Zakończenie obrad

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

Protokółowała :

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


