
PROTOKÓŁ Nr XII/2019
                                      Sesji Rady Gminy w Przyrowie

       odbytej w dniu 30 grudnia 2019 roku

ad. 1 .  Otwarcie sesji.

             Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Przyrowie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Maria Stępień. 
Przywitała radnych, Wójta Gminy, pracowników merytorycznych Urzędu Gminy oraz sołtysów
zaproszonych do udziału w obradach.

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 – w ramach autopoprawki – wniósł o wprowadzenie pod obrady rady projektu 
uchwały w sprawie uchylenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie, zaproponował 
jego wprowadzenie jako punkt 19 porządku obrad, a wówczas wszystkie kolejne punkty 
zmienią swoją numerację o 1 w górę.
Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek obrad z uwzględnieniem 
zgłoszonej przez Wójta zmiany.
Za przyjęciem porządku obrad radni głosowali jednomyślnie (Protokół głosowania 
w załączeniu).

ad . 4 . Przyjęcie Protokołu poprzedniej IX i XI – nadzwyczajnej – sesji Rady Gminy.

 Do Protokołu IX i XI 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 28 listopada br. do dnia sesji.
 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.
Przedstawiła także korespondencję, która w okresie międzysesyjnym wpłynęła do biura 
Rady.

ad. 7 . 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. 



Do przedstawionej informacji uwag i pytań nie zgłoszono.
           
ad. 8 . Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
           gminnych na terenie Gminy Przyrów na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej .

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i omawiany był podczas posiedzeń
Komisji. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr XII/62/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu). 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 minutową przerwę w obradach.

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

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i omawiany był podczas posiedzeń
Komisji. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr XII/63/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta 14 głosami „Za” i 1 głosie „Wstrzymującym się” (Protokół głosowania 
w załączeniu). 

ad . 10 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
              
Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i omawiany był podczas posiedzeń
Komisji. Ponadto Skarbnik gminy przedstawiła jeszcze wyjaśnienia uzupełniające do tego 
projektu uchwały.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr XII/64/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
–  została podjęta 13 głosami „Za” i 2 głosach „Wstrzymujących się” (Protokół 
głosowania w załączeniu). 

ad . 11 . Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego 
             z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Przyrów.

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i omawiany był podczas posiedzeń
Komisji. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr XII/65/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta 13 głosami „Za” i 2 głosach „Wstrzymujących się”  (Protokół 
głosowania w załączeniu). 

ad . 12 .  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla
               samorządowego zakładu budżetowego.



Skarbnik Gminy szczegółowo omawiała ten projekt uchwały na posiedzeniach Komisji 
odbytych przed sesją. Radni otrzymali go również w materiałach sesyjnych.

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

Uchwała Nr XII/66/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta 14 głosami „Za” i 1 głosie „Wstrzymującym się”  (Protokół głosowania 
w załączeniu). 

ad . 13 . Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata
              2020-2027.

Skarbnik Gminy szczegółowo omawiała ten projekt uchwały na posiedzeniach Komisji 
odbytych przed sesją. Radni otrzymali go również w materiałach sesyjnych.
Skarbnik Gminy przedstawiła opinię RIO w Katowicach z dnia 12 grudnia 2019 roku
o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej. Wydana opinia jest pozytywna – z uwagą zawartą w uzasadnieniu.

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

Uchwała Nr XII/67/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta 13 głosami „Za” i 2 głosach „Wstrzymujących się”  (Protokół 
głosowania w załączeniu). 

ad . 14 . Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.

Projekt uchwały radni otrzymali w materiałach sesyjnych i był on szeroko omawiany 
i dyskutowany na posiedzeniach poszczególnych Komisji.
Wójt Gminy dodatkowo omówił ten projekt uchwały zwracając uwagę na znaczące zapisy 
w nim zawarte.
Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę RIO w Katowicach z dnia 12 grudnia w sprawie opinii 
o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.
Wydana opinia jest pozytywna – z uwagą zawartą w uzasadnieniu.
Następnie przedstawiła jakie autopoprawki zostały naniesione w stosunku do pierwotnego 
projektu tej uchwały (wykaz tych autopoprawek radni mają w materiałach sesyjnych).
Na prośbę Przewodniczącej Rady przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy 
przedstawiły wypracowane podczas odbytych posiedzeń opinie w sprawie projektu budżetu.
Wszystkie Komisje wydały w tym zakresie pozytywne opinie.
Innych uwag i pytań do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono. Wobec powyższego 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.

Uchwała Nr XII/68/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta 13 głosami „Za” i 2 głosach „Wstrzymujących się”  (Protokół 
głosowania w załączeniu). 
Przewodnicząca Rady złożyła Wójtowi Gminy i Pani Skarbnik gratulacje z tego tytułu.
Wójt Gminy podziękował radnym za przyjęcie budżetu.

Przewodnicząca Rady przywitała przybyłego – w trakcie debaty nad budżetem – Radnego 
Rady Powiatu Pana Henryka Kasiurę oraz mecenasa Marcina Surowca.
Następnie ogłosiła przerwę w obradach.
Po przerwie – przed przejściem do kolejnego punktu obrad – Przewodnicząca Rady udzieliła 
głosu Radnemu Rady Powiatu Panu Henrykowi Kasiurze.
Radny przywitał obecnych i podziękował za zaproszenie do udziału w obradach.



Następnie złożył gratulacje w związku z uchwaleniem budżetu, zwłaszcza, że jest to budżet 
bez deficytu. Po czym przedstawił główne założenia budżetu powiatu. Omówił plany 
zamierzeń inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji na terenie naszej gminy.
Na koniec swojej wypowiedzi podziękował obecnym za współpracę w mijającym roku i złożył 
wszystkim życzenia noworoczne.
Wójt Gminy podziękował za życzenia i poprosił Radnego o przekazanie Panu Staroście 
Smeli podziękowań za dotychczasową współpracę i przekazania życzeń noworocznych.
- radna Ewa Żmuda – zwracając się do Radnego Kasiury – zapytała czy mieszkańcy ulicy
  Cmentarnej mogą w przyszłym roku liczyć na modernizację tej ulicy, ze względu na
  tworzące się podczas opadów rozlewiska, które powodują zalewanie posesji.
Radny Kasiura odpowiedział, że postara się przyjechać i wspólnie z radną Żmudą określą 
zakres i potrzeby remontowe w tym zakresie.
Radny Kasiura opuścił obrady.

ad . 15 . Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości
              nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Projekt uchwały radni otrzymali w materiałach sesyjnych i był omawiany i dyskutowany na 
posiedzeniach komisji.
Wójt Gminy wskazał, że aktualnie radni dysponują zmienionym – po wnioskach i poprawkach
zgłoszonych przez komisje – projektem uchwały. Omówił jakie zmiany zostały wprowadzone 
do pierwotnego projektu.
- radny Stanuchiewicz – z ramienia Komisji Oświaty – w kwestii zapisu o konkurencji nordic
  walking byłby skłonny optować za wykreśleniem tego zapisu
- radny Bochenek wyraził zdanie odmienne
- mecenas Surowiec wyjaśnił, że pozostawiając ten zapis ryzykujemy jedynie uchylenie
  uchwały w części dotyczącej  tego zapisu
- radny Stanuchiewicz zgłosił wniosek aby jednak w § 2 wykreślić zapis o nordic walking.
  Dodał przy tym, że jeśli ta forma rekreacji przyjmie formę dyscypliny sportowej, to zawsze 
można dokonać zmiany w uchwale.
Za wnioskiem głosowało 11 radnych, przeciw 3 radnych, 1 radny wstrzymał się od 
głosowania.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała pod 
głosowanie projekt tej uchwały.

Uchwała Nr XII/69/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta 12 głosami „Za” i 3 głosach „Wstrzymujących się”  (Protokół 
głosowania w załączeniu). 
- radny Bochenek – w odniesieniu do podjętej uchwały – wskazał, że jeśli w przyszłości 
znajdą się osoby mające osiągnięcia w nordic walkingu, to żeby Wójt miał na uwadze aby 
stworzyć ramy prawne dla przyznania im stypendium.

ad . 16 . Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
              odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w schroniskach dla bezdomnych oraz 
schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i omawiany był przez Panią 
Kierownik GOPS-u podczas posiedzeń Komisji. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr XII/70/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad . 17 . Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy



              Społecznej w Przyrowie.

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych i omawiany był przez Panią 
Kierownik GOPS-u podczas posiedzeń Komisji. 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr XII/71/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu).

ad . 18 . Podjęcie Uchwały w sprawie powołania zespołu oceniającego kandydatów na
              ławników w wyborach uzupełniających.

Tematyka tej uchwały była omówiona na posiedzeniach komisji, a projekt uchwały został 
przekazany w materiałach sesyjnych. Przewodnicząca Rady zapytała czy w związku z tym 
są jeszcze jakieś uwagi i zapytania. Pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodnicząca 
Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatów do zespołu  oceniającego. Zgłoszeni zostali: 
Pan Wiesław Stanuchiewicz, Pan Mirosław Hamerla i Pan Władysław Nowak. Zgłoszeni 
kandydaci wyrazili zgodę na powołanie do zespołu oceniającego kandydatów na ławników.
Za zaproponowanym składem zespołu radni opowiedzieli się jednomyślnie.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w omawianej 
sprawie.

Uchwała Nr XII/72/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu).

- radny Stanuchiewicz wygłosił komentarz do wcześniejszej pracy zespołu oceniającego –
  wskazując, że zespół wykonał swoją pracę w sposób należyty –  oraz wcześniej podjętej
  uchwały w tej sprawie.
Do tego komentarza odnieśli się: Przewodnicząca Rady, mecenas Surowiec oraz Wójt 
Gminy przedstawiając obszerne wyjaśnienia w tym zakresie.

ad . 19 . Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury 
              w Przyrowie.

Projekt uchwały radni otrzymali w materiałach sesyjnych i był omawiany i dyskutowany 
na posiedzeniach komisji.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr XII/73/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu).

ad . 20 . Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury 
              w Przyrowie.

Projekt uchwały radni otrzymali w materiałach sesyjnych i był omawiany i dyskutowany 
na posiedzeniach komisji.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr XII/74/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu).



ad . 21 . Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
              i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Projekt uchwały radni otrzymali w materiałach sesyjnych i był omawiany i dyskutowany 
na posiedzeniach komisji.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr XII/75/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu).

ad . 22 . Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania
              Narkomanii dla Gminy Przyrów na lata 2020-2021”.

Projekt uchwały radni otrzymali w materiałach sesyjnych i był omawiany i dyskutowany 
na posiedzeniach komisji.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.
 
Uchwała Nr XII/76/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu).

ad . 23 . Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji 
              o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tematyka tego projektu uchwały była omawiana na posiedzeniach komisji, a projekt został 
radnym przekazany w materiałach sesyjnych.
Wójt Gminy – tytułem wyjaśnienia – poinformował, że radnym nie przekazano wersji 
w „języku informatycznym”  załącznika do tej uchwały, ale była ona prezentowana na 
posiedzeniach komisji do wglądu, ponieważ ta wersja jest mało czytelna, a bardzo obszerna.
Wymogiem jest jednak uchwalenie takiej wersji.

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

Uchwała Nr XII/77/2019 w przedmiotowej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu).

ad . 24 . Komunikaty i wolne wnioski

 Wójt Gminy poinformował, że w ramach obchodów 650-lecia lokacji Przyrowa 
wydaliśmy książeczkę dla dzieci „Tajemnice Przyrowa” autorstwa Jana Drabika. 
Książka wydana została w nakładzie 300 sztuk. Jeśli będzie na nią większe
zapotrzebowanie to zrobiony zostanie dodruk.

 Radna Wierciochowicz poinformowała, że został wydany album „Kolędowanie 
jako obrzęd i widowisko”. W albumie tym uwzględniono wszystkie grupy 
kolędnicze na uczestniczące w przeglądach grup kolędniczych na przestrzeni 
lat 1973-2017, w tym również grupę kolędniczą „Herody” z Sygontki. Złożyła przy 
tym podziękowania radnemu Bochenkowi, który uczestniczył w promocji wydania 
tego albumu, która odbyła się w Bukowinie Tatrzańskiej.

 Radny Bochenek podziękował za zakup tych albumów. Poinformował także, że 
kolejny przegląd grup kolędniczych odbędzie się 23 stycznia 2020 r. w gminie 
Niegowa. Grupa „Herody” weźmie w nim udział. Zaprosił również wszystkich 
chętnych do udziału w tym wydarzeniu.



 Radna Wierciochowicz wskazała, że zasadnym byłoby zgłoszenie naszej grupy 
kolędniczej do nadania Statuetek Starosty w kategorii „kultura”.
Wójt uznał to za zasadne i zaproponował żeby GOK przygotował wniosek w tej 
sprawie.

 Radna Wierciochowicz – nawiązując do obchodów 650-lecia lokacji Przyrowa – 
poinformowała, że czekamy na wydanie książki przez księdza kanonika Czesława
Kaczmarka . Książka ma zawierać rys historyczny parafii Przyrów.

 Radny Stanuchiewicz poinformował, że według jego wiedzy ksiądz kanonik chce 
sfinalizować wydanie tej książki o historii parafii Przyrów na 15 marca 2020 r. tj. 
na zakończenie obchodów jubileuszu. Zbiegło by się to również z inicjatywą 
poświęcenia tablicy upamiętniającej ofiary bombardowania.

 Radny Stanuchiewicz – nawiązując do inicjatywy podjętej na poprzedniej sesji – 
poinformował, że przeprowadzona została zbiórka pieniężna wśród radnych na 
rzecz sportowca przygotowującego się do paraolimpiady. Pieniądze zostały już 
w dniu 3 grudnia przekazane. Przekazał w imieniu obdarowanego wyrazy 
podziękowania.

Wójt Gminy złożył – w imieniu własnym oraz całej kadry pracowników Urzędu 
i jednostek podporządkowanych – dla radnych i sołtysów oraz ich rodzin, a także 
internautów życzenia wszelkiej pomyślności na nowy rok.
Następnie poprosił by sołtysi po zakończeniu obrad pozostali na Sali bowiem 
odbędzie się krótkie szkolenie dotyczące składania i wypełniania deklaracji 
dotyczących zbiórki odpadów.
Przewodnicząca Rady także złożyła wszystkim obecnym oraz internautom serdeczne
życzenia na nadchodzący rok.

  
ad . 25 .  Zakończenie obrad.

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

Protokółowała :

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


