
Protokół Nr XIV/2020  

Sesji Rady Gminy w Przyrowie  

odbytej w dniu 26 czerwca 2020 roku 

 
 
ad. 1 .  Otwarcie sesji. 
 
Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 11-tej otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Maria 

Stępień. Ponieważ sesja została zwołana w trybie art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia  

31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, odbyła się ona 

zdalnie. 

 

ad. 2 . Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Nastąpiło sprawdzenie listy obecności, w trakcie którego u radnej Ewy Żmudy wystąpiły 

problemy techniczne z połączeniem internetowym. W związku z powyższym Przewodnicząca 

zarządziła 5-minutową przerwę w obradach. Po wznowieniu obrad nastąpiło ponowne 

sprawdzenie listy obecności. W obradach uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100% składu 

rady, wobec czego rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

Przewodnicząca przywitała radnych, Wójta Gminy, Panią Skarbnik, pracowników 

merytorycznych Urzędu Gminy oraz wszystkich, którzy oglądają obrady na żywo. 

 

ad . 3 . Przyjęcie  porządku obrad. 

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 w ramach autopoprawki wprowadził zmiany polegające na 

usunięciu pkt 15 i 16 z porządku obrad. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 194/XXIX/2014 Rady Gminy 

Przyrów z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie Lokalnego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Przyrów. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 195/XXIX/2014 Rady Gminy 

Przyrów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad i form przyznawania 

Stypendium Wójta Gminy Przyrów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjum funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów w ramach 

Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

 
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 XIII sesji Rady Gminy. 

Do Protokołu XIII sesji Rady Gminy uwagi nie zostały zgłoszone.  

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 22 kwietnia 2020 r. do dnia sesji. 

Poinformował również, że w związku z wichurą jaka przeszła  w dniu 7 czerwca br. nad wsią 

Zarębice, która to spowodowała straty oszacowane na kwotę 1 460 000 zł., zawnioskował  

do Wojewody o środki  na wypłatę zasiłków. Z tego tytułu Gmina otrzymała ponad 290 tyś. zł. 

Osoby najbardziej poszkodowane otrzymały już część środków. Wójt podziękował za udział     

w akcji ratowniczej jednostkom OSP i PSP, a także mieszkańcom sołectwa Zarębice i innych 

sołectw, którzy zaangażowali się w pomoc osobom poszkodowanym w sprzątaniu  

po zniszczeniach. 

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. Dodała 

również, że ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną została mocno ograniczona 

możliwość udziału w posiedzeniach i spotkaniach. W tym czasie Przewodnicząca dokonała 

analizy oświadczeń majątkowych radnych, które zostały przez wszystkich złożone  

w ustawowym terminie. 

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. 

Radny Andrzej Różycki zwrócił się z pytaniem czy istnieje możliwość zamontowania barierki 

ochronnej pośrodku schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy w Przyrowie. 

Wójt odpowiedział, że taki wniosek jest zasadny, w związku z powyższym zostanie zrobiona 

wycena aby rozeznać się w kosztach. 

Radny Wiesław Stanuchiewicz zauważył, że Gmina wystąpiła z wnioskiem o zakup laptopów, 

ale przygotowaniem tego wniosku zajmował się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie. 

Wyszczególnił co zostało zakupione w ramach tego projektu. Przy okazji przedstawił jak 

wyglądała nauka zdalna w związku z zamknięciem szkół z uwagi panującą epidemię. 

Poprosił także o jak najszybsze wdrożenie procedur mających na celu montaż progów 

zwalniających na ul. Szkolnej oraz Lelowskiej w m. Przyrów. Spytał również jaką konkretnie 

pomoc otrzymały osoby poszkodowane podczas wichury w Zarębicach. 



Przewodnicząca poprosiła radnego Stanuchiewicza żeby swoje uwagi przedstawił  

w odpowiednim do tego punkcie obrad – komunikaty i wolne wnioski. Poprosiła również 

Wójta aby również w tym punkcie udzielił odpowiedzi na ww. zapytania. 

  

ad. 8 . Udzielenie wotum zaufania dla Wójta Gminy Przyrów. 

Przewodnicząca poinformowała, że ten punkt sesji został podzielony na 2 podpunkty: 

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

b. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Przyrów. 
 

Przytoczyła również pokrótce przepisy regulujące udzielenie wotum zaufania dla Wójta. 

Raport został szczegółowo przedstawiony przez Wójta na wspólnym posiedzeniu Komisji. 

Radni mogli się również z nim zapoznać, ponieważ jest on dostępny na stronie internetowej 

Gminy Przyrów. Wójt ponownie omówił raport, po czym Przewodnicząca otworzyła debatę 

nad przedstawionym raportem: 

Radny Auguściak odniósł się pkt 8 raportu: Telefonizacja i Internet, a w szczególności  

do informacji o tym, że na terenie całej Gminy istnieje sieć światłowodów. 

Wójt odpowiedział, że zapis ten jest niedokładny i szczegółowo omówił ten kontekst 

Radny Andrzej Różycki odniósł się do zapisu w raporcie, że Gmina Przyrów jest gminą  

o typowo rolniczym charakterze. 

Wójt wyjaśnił, że dominującą dziedziną, którą zajmują się mieszkańcy Gminy jest rolnictwo. 

Radny Stanuchiewicz również zauważył, że ta dominująca funkcja rolnicza już nie występuje  

w naszej gminie. Zaniepokoiły go także informacje dotyczące oczyszczalni ścieków  

w Przyrowie. 

Wójt odpowiedział, że oczyszczalnia działa i spełnia wszystkie wymagania jakie określa 

pozwolenie wodno-prawne. W związku z tym, że trzeba będzie poszukać innych źródeł 

finansowania została ograniczona możliwość przyjmowania ścieków z zewnątrz. Podjęte 

zostały także działania w celu eliminacji nieprzyjemnego zapachu. Jeśli będą uwolnione 

pieniądze na dodatkowe projekty to jest przygotowana dokumentacja i Gmina będzie o te 

środki aplikować. 

Radny Auguściak odniósł się do zmniejszającej się liczby mieszkańców naszej Gminy.  

W związku z powyższym zasugerował aby przyciągnąć inwestorów, którzy stworzyliby nowe 

miejsca pracy, dzięki czemu ludzie nie wyprowadzaliby się stąd. 

Wójt wyjaśnił, że proces spadku demograficznego dotyczy wszystkich gmin o podobnym 

charakterze co Gmina Przyrów, łącznie z miastem Częstochowa i zależy to od wielu 

czynników. W odniesieniu do nowych inwestycji stwierdził, że jeśli chodzi o zatrudnienie 

osób w farmie fotowoltaicznej to jest ono bardzo znikome. 

Radny Stanuchiewicz stwierdził, że w gminie jest dużo więcej urodzeń niż w latach 

poprzednich, natomiast najbardziej niepokojąca jest duża migracja ludzi z naszej Gminy. 

Dodał również, że należy szukać inwestorów. 

W związku z tym, że nikt nie zgłosił już uwag do raportu Przewodnicząca zakończyła debatę. 

Podziękowała także Wójtowi za współpracę w roku 2019. 

 

W związku z tym, że w projekcie uchwały wygenerowała się data tworzenia tego dokumentu, 

Przewodnicząca poprosiła o zmianę tej daty na dzisiejszą. Następnie poddała pod 

głosowanie projekt tej uchwały, który radnym został doręczony w materiałach sesyjnych.  



 
Uchwała Nr XIV/90/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta 13 głosami „Za”, 1 głosem „Wstrzymującym się” i 1 głosem 
„Przeciw”  (Protokół głosowania w załączeniu).  
 

ad . 9 . Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  

i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2019 rok. 

Pani Skarbnik szczegółowo omawiała ten projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu Komisji. 
Poinformowała, że obydwa sprawozdania dostępne są na stronie internetowej Gminy 
Przyrów, a następnie ponownie omówiła dokładnie ww. sprawozdania. 

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. 

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

 
Uchwała Nr XIV/91/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta 13 głosami „Za” i 2 głosach „Wstrzymujących się”  (Protokół 
głosowania w załączeniu). 

 

ad. 10. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów z tytułu wykonania budżetu za 

2019 rok. 

Przewodnicząca pokrótce omówiła istotę absolutorium, przytoczyła także przepisy regulujące 

udzielenie absolutorium.  

a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy w 2019 roku wraz z informacją o stanie mienia – 
podpunkt ten został omówiony przez Panią Skarbnik; 

b. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla 
Wójta Gminy Przyrów oraz opinii dotyczącej wykonania budżetu – podpunkt ten 
został omówiony przez radną Panią Elżbietę Ślęzak-Zawadzką; 

c. przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy dotyczących sprawozdania  
z wykonania budżetu w 2019 roku – w podpunkcie tym głos zabrali przedstawiciele 
poszczególnych komisji:  
- Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – Radna Barbara 
Wierciochowicz: opinia pozytywna; 
- Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego – 
Radny Karol Auguściak: opinia pozytywna; 
- Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów – Radny 
Mirosław Hamerla: opinia pozytywna;  
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Radna Elżbieta Ślęzak-Zawadzka: opinia 
pozytywna. 

d. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej 
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy 
Przyrów – Pani Skarbnik odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej  
w Katowicach dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Wójta Gminy Przyrów 

e. dyskusja – uwag i pytań nie zgłoszono; 

f. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2019 

rok.  



 

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. 

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

Uchwała Nr XIV/92/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
–  została podjęta 13 głosami „Za” i 2 głosach „Wstrzymujących się” (Protokół 
głosowania w załączeniu).  

Przewodnicząca pogratulowała Panu Wójtowi oraz Pani Skarbnik otrzymanego zaufania  
i pozytywnej opinii odnośnie realizacji budżetu, a co za tym idzie udzielonego absolutorium 
za rok 2019.  

Wójt w imieniu swoim, wszystkich pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych 
podziękował za udzielenie wotum zaufania oraz udzielenie absolutorium. 

Następnie Przewodnicząca zarządziła 10-minutową przerwę w obradach. 

 

ad . 11 . Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej. 

Ocena zasobów pomocy społecznej była szczegółowo omówiona przez Kierownik GOPS –  
Panią Iwonę Kremblewską na wspólnym posiedzeniu Komisji. Do przedstawionej oceny 
uwag i pytań nie zgłoszono.  

ad . 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF. 

 
Skarbnik Gminy szczegółowo omawiała ten projekt uchwały na posiedzeniu Komisji. 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 XIV/93/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta 13 głosami „Za” i 2 głosach „Wstrzymujących się” (Protokół 
głosowania w załączeniu). 

 

ad . 13 . Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie. 

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych, a także omawiany był 

szczegółowo przez Panią Skarbnik na posiedzeniu Komisji.  

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

 
Uchwała Nr XIV/94/2020 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 dopuszczenia zapłaty podatków i opłat 

stanowiących dochód budżetu Gminy Przyrów instrumentem płatniczym. 

 
Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Omawiany był także w trakcie 
wspólnego posiedzenia Komisji. 

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

 
Uchwała Nr XIV/95/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu).  
 

ad. 15.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Przyrów na rok szkolny 2020/2021. 

 
Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych, omawiany był także przez Wójta 
na wspólnym posiedzeniu Komisji.  

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały z następującymi cenami paliwa: ON – 4,03 zł, 
benzyna – 4,01 zł, LPG – 1,85 zł. 

 
Uchwała Nr XIV/96/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu).  
 

ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Przyrów. 

 
Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Omawiany był także w trakcie 
wspólnego posiedzenia Komisji.  

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

 
Uchwała Nr XIV/97/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta 14 głosami „Za” i 1 głosem „Wstrzymującym się” (Protokół 
głosowania w załączeniu). 
  
ad . 17 . Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego „Stawki”. 
 
Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Podczas wspólnego posiedzenia 
Komisji omawiany był przez Pana Roberta Deskę – Kierownika Referatu Rolnictwa. 
 

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

 



Uchwała Nr XIV/98/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– została podjęta 12 głosami „Za”, 1 głosem „Przeciw” oraz 2 głosami 
„Wstrzymującymi się”  (Protokół głosowania w załączeniu). 

 

ad . 18 . Komunikaty i wolne wnioski 

Przewodnicząca poprosiła radnych, którzy złożyli lub chcieliby złożyć interpelacje o zwięzłe 

przedstawienie treści wniosków. 

Radna Ślęzak-Zawadzka poinformowała, że złożyła interpelację dotyczącą odwodnienia  

na ul. Ogrodowej w miejscowości Wola Mokrzeska. 

Radny Auguściak złożył interpelację dotyczącą wyczyszczenia cieków wodnych przy 

chodnikach z zalegającego piasku po uzupełnieniu fug w miejscowości Sygontka. 

Radna Ślęzak-Zawadzka poinformowała, że złoży interpelację odnośnie cen za wywóz 

szamba w miejscowościach gdzie nie ma kanalizacji. 

Następnie Przewodnicząca poprosiła Wójta o udzielenie odpowiedzi na wcześniej zadane 

pytania, a także o odniesienie się do złożonych interpelacji. 

Wójt odniósł się do wypowiedzi radnego Stanuchiewicza i wyjaśnił, że wnioski są składane 

przez Gminę, ale przygotowują je pracownicy poszczególnych jednostek podległych lub 

pracownicy Urzędu Gminy, zgodnie ze swoim zakresem obowiązków. 

Poinformował również, że temat montażu progów zwalniających jest w trakcie realizacji. 

Pomoc poszkodowanym, którzy ucierpieli w wyniku przejścia wichury w m. Zarębice – 

pracownicy Państwowego Inspektora Nadzoru oszacowali w terenie procentowo szkody  

na poszczególnych budynkach bądź elementach tych budynków. Wyceną zajął  

się rzeczoznawca, który wykonał odpowiednie operaty i obliczył wartość szkód. Na 

podstawie tych danych Kierownik GOPS-u Pani Iwona Kremblewska sporządziła wniosek i 

Gmina wystąpiła określone pieniądze na poszczególne lokalizacje. Pomoc dla 

poszkodowanych nie ma charakteru odszkodowania, jest to pomoc społeczna, dlatego brane 

są pod uwagę liczne kryteria. Wyjaśnił na jaką pomoc mogą jeszcze liczyć osoby 

poszkodowane. 

Wobec braku pytań, Przewodnicząca zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe dla rodziny  

z naszej Gminy, która bardzo ucierpiała w tym zdarzeniu, a o taką pomoc wystąpiła na 

portalu internetowym. 

Wójt podziękował wszystkim służbom, urzędom oraz osobom prywatnym za pomoc dla osób 

poszkodowanych w m. Zarębice. Podziękował również nauczycielom za owocną pracę 

zdalną w czasie epidemii.  

   

ad . 19 .  Zakończenie obrad. 

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

Protokółowała: Justyna Pelikan 
 

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

https://przyrow.sesja.pl/

