
Protokół Nr XV/2020  

Sesji Rady Gminy w Przyrowie  

odbytej w dniu 22 września 2020 roku 

 
 
ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 
Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 13-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 (Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 568), odbyła się ona zdalnie. 

 

ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Nastąpiło sprawdzenie listy obecności, po którym Przewodnicząca stwierdziła, że w 

obradach uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym rada może obradować i 

podejmować prawomocne uchwały. 

Przewodnicząca przywitała radnych, Wójta Gminy, Panią Skarbnik, pracowników 

merytorycznych Urzędu Gminy, a przede wszystkim uzdolnionych uczniów, którzy mieli 

odebrać nagrody w postaci stypendium Wójta Gminy Przyrów 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 zaproponował następujące zmiany polegające na:  

1. zamianie kolejności pkt nr 9 na pkt 19, w związku z tym, że referujący pkt 9 

Komendant PSP dotrze później na obrady sesji. 

2. wprowadzeniu projektu uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Przyrów 

działalności w zakresie telekomunikacji – pkt 18. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem 

zmian zgłoszonych przez Wójta, a następnie poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem 

porządku obrad radni głosowali jednomyślnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

Po zakończeniu głosowania zapytała czy do obrad dołączył Pan Mirosław Hamerla, co 

zostało potwierdzone przez Radnego. 

Radny Auguściak przekazał informację, że Komendant Policji w Koniecpolu ma problem  

z czynnym uczestnictwem w obradach. 

Przewodnicząca dodała, że do punktu stwierdzającego prawomocność obrad wnosi 

poprawkę odnośnie ilości osób uczestniczących w obradach i że obecnie jest to 14 osób. 

Radny Hamerla dodał, że jest za przyjęciem porządku obrad. 



 

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

Przewodnicząca poinformowała, że wersja papierowa protokołu znajduje się w biurze rady.  

Do Protokołu XIV sesji Rady Gminy uwagi nie zostały zgłoszone.  

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

 

ad . 5. Wręczenie decyzji Wójta Gminy Przyrów w sprawie przyznania stypendium za 

wysokie wyniki w nauce i osiągniecia, dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych 

funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów 

Przewodnicząca podziękowała przybyłym uczniom za pracę i pogratulowała osiągniętych 

wyników. Złożyła również gratulacje i podziękowania rodzicom uczniów, nauczycielom oraz 

dyrekcji szkół: Pani Halinie Trojak oraz Pani Reginie Desce. Do słów uznania dołączył się 

również Wójt Gminy, który dodał, że zostało przyznanych 11 stypendiów w jednakowej 

wysokości 500 zł. Wójt odczytał treść pierwszej decyzji w sprawie przyznania stypendium  

za wysokie wyniki w nauce i osiągniecia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych 

funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów, a następnie wręczył decyzje wyróżnionym 

uczniom: 

1. Celina Ciepiela; 

2. Kacper Kapkowski; 

3. Maja Kapkowska; 

4. Sebastian Kapkowski; 

5. Natalia Knapik; 

6. Maja Kowalczyk; 

7. Filip Matejko; 

8. Mikołaj Matejko; 

9. Martyna Migalska; 

10. Julia Nocuń; 

11. Michalina Pawlik. 

Wójt podziękował serdecznie za przybycie i życzył uczniom następnych sukcesów w 

kolejnych latach. 

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

Wójt przedstawił informację międzysesyjną za okres od 27 czerwca 2020 r. do dnia sesji. 

Poinformował zebranych, że w ostatnim okresie odbywały się zebrania wiejskie dotyczące 

podziału funduszu sołeckiego na rok 2021, na niektórych zebraniach dokonywano jeszcze 

zmiany dotyczące FS na rok 2020. Przekazał także informacje o inwestycjach, które  

są obecnie realizowane. Przeprosił mieszkańców za niedogodności związane  

z funkcjonowaniem urzędu w związku z panującym na terenie kraju stanem epidemii. 

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. Dodała 

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

możliwość udziału w posiedzeniach i spotkaniach. Przewodnicząca przekazała informację,  

że radni wzięli udział w charytatywnej akcji wsparcia chorego dziecka i przekazali środki 

finansowe na konto fundacji. Podziękowała również radnym za wsparcie finansowe dla 

rodziny najbardziej poszkodowanej w czerwcowej wichurze, która przeszła nad Zarębicami. 

Przewodnicząca poinformowała także o szkoleniu, w którym wzięła udział oraz przedstawiła 

korespondencję, która w okresie międzysesyjnym (od 27 czerwca br.) wpłynęła do biura 

rady, jak również treść odpowiedzi udzielonych na pisma. Wszystkie ww. materiały są 

dostępne dla osób zainteresowanych w biurze rady. 

 

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

 

Wójt Gminy przedstawił informację o sposobie załatwienia interpelacji zgłoszonych przez 

Radnych. 

Radna Ślęzak-Zawadzka podziękowała za wykonanie robót na ul. Ogrodowej w Woli 

Mokrzeskiej, ale okazuje się że pomimo tego sytuacja nie uległa poprawie. 

Wójt odpowiedział, że w tym przypadku nie możemy nic innego zrobić, bo droga jest wąska  

i nie ma miejsca żeby wstawić studnię chłonną. 

Radny Stanuchiewicz spytał na jakim etapie jest sprawa zatwierdzenia projektu organizacji 

ruchu sporządzonej przez Starostwo Powiatowe, w związku z montażem progów 

zwalniających. 

Wójt odpowiedział, że projekt stałej organizacji ruchu w formie, która była uzgodniona  

z Radnym nie został zaakceptowana. Pracownik Starostwa Powiatowego nie uzyskał  

od Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zgody na odstępstwo od przepisów  

i odsyła projekt do poprawki w zakresie odległości od skrzyżowania i przejścia dla pieszych,  

w lokalizacji przy szkole. 

Radny Auguściak spytał czy osoba, której zlecono wykaszanie może dokładniej wykosić 

plac, na którym stoją altany w m. Zalesice. 

Wójt odpowiedział, że zostanie to wykonane. 

Przewodnicząca odniosła się do interpelacji w sprawie naprawy drogi powiatowej  

w m. Sieraków i poprosiła aby dowiedzieć się czy ta naprawa została już zakończona 

ponieważ pomimo usunięcia znaków informujących o pracach remontowych, efekty tych 

robót nie  

są zadawalające. 

Wójt poinformował, że poprosimy Powiatowy Zarząd Dróg o informację na ten temat. 

Radny Nabiałek przekazał pytanie od mieszkańców dotyczące osoby, która ma uprzątnąć 

przedmioty pozostałe po wypadku, który się wydarzył w niedziele na ul. Św. Anny, złożone  

na chodniku obok jednej z posesji. Spytał również czy firma budująca drogę transportu 

rolnego będzie czyścić przylegający do niej rów oraz czy będą zabezpieczone mostki? 

Jeśli chodzi o przedmioty pozostałe po wypadku, to Wójt odpowiedział, że zajmie się tym 

Kierownik GZK. Natomiast co do drogi to zostanie ona przesunięta bliżej rowu, tak aby się 

Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono. 



zmieścić w naszej własności, ponieważ fizycznie wygląda to inaczej, tak więc prace potrwają 

nieco dłużej, bo trzeba rozstrzygnąć ten problem (przestawienie słupa, lekkiego przesunięcia 

rowu). 

Radny Nabiałek ponownie spytał czy ten rów zostanie wyczyszczony? 

Wójt powiedział, że nie pamięta czy takie prace są w zakresie robót. 

Radny Nabiałek spytał jeszcze czy będą robione mostki ponieważ są pozarywane? 

Wójt odpowiedział, że mostki nie są pozarywane tylko pozapychane i trzeba je przeczyścić,  

a na tym pierwszym dołożyć dodatkowy krąg aby go poszerzyć. 

Radny zapytał czy mostki będą podmurowywane? 

Wójt poprosił aby udać się do pracownika merytorycznego, który sprawdzi w projekcie  

czy takie prace są zaplanowane w przedmiarze robót. 

Radny Nabiałek spytał czy będzie czyszczona rzeka, na co Wójt odpowiedział, że będą  

w tym tygodniu wykaszane wały. 

 

ad. 9.  Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 

podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie 

gminy – referent Komendant Komisariatu Policji w Koniecpolu. 

Przewodnicząca poinformowała, że ten punkt sesji zostanie omówiony przez Komendanta 

Komisariatu Policji w Koniecpolu – Pana Marka Widawskiego. Po wysłuchaniu informacji 

Przewodnicząca zaprosiła radnych do dyskusji na ten temat. 

Radny Stanuchiewicz przedstawił problem nadmiernej prędkości pojazdów na ulicy Szkolnej, 

Lelowskiej oraz częściowo na Rynku i spytał czy można wysłać dodatkowe patrole w te 

rejony? 

Komendant odpowiedział, że jeżeli chodzi o przekraczanie prędkości to policjanci  

z Komisariatu Policji w Koniecpolu nie dysponują urządzeniami do pomiaru prędkości, 

jedynie takimi urządzeniami dysponuje Ruch Drogowy w Częstochowie. Jeśli chodzi o 

prewencyjne pojawianie się patroli w piątkowe i sobotnie wieczory to postara się aby tak 

było. 

Pani Przewodnicząca spytała jak oceniane jest bezpieczeństwo w naszej gminie na tle 

innych gmin i czy w naszej gminie żyje się bezpiecznie? 

Komendant odpowiedział, że Gmina Przyrów jest najbezpieczniejszą z gmin za jakie 

odpowiada Komisariat w Koniecpolu. W pierwszym półroczu było tu naprawdę niewiele 

zdarzeń. 

Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca podziękowała Komendantowi za 

przygotowanie i przekazanie informacji. 

Przewodnicząca ogłosiła 5-minutową przerwę w obradach. 

 

ad . 10.  Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze 

półrocze 2020 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – referent 

Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska. 

Pani Skarbnik szczegółowo omawiała tą tematykę na wspólnym posiedzeniu Komisji. 
Dokument ten dostępny był również w materiałach sesyjnych.  

Przewodnicząca spytała się czy Radni mają jeszcze jakieś pytania.  

Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono. 



 

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

finansowej – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska. 

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 XV/99/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych 
–  została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu).  

 

ad. 12.  Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik 

Ewelina Sikora-Migalska. 

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Omawiany był także przez Panią 
Skarbnik 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 XV/100/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 
radnych – została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

 

ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy 

środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług 

związanego z samorządowym zakładem budżetowym – referent Skarbnik Ewelina 

Sikora-Migalska. 

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 XV/101/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 
radnych – została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu).  

 

ad . 14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchylenia Uchwały nr XIII/82/2020 Rady 

Gminy Przyrów z dnia 21 kwietnia 2020r. w sprawie uchwalenia stawki dotacji 

przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – referent Skarbnik Ewelina 

Sikora-Migalska. 

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 XV/102/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 
radnych – została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu).  



 

ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy  

w Przyrowie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Przyrów – referent  

Justyna Pelikan. 

 
Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Omawiany był także przez 
referenta 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 XV/103/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 
radnych – została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu).  
 

ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy 

Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 

2021 rok – referent Dominika Kier. 

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

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

 
Uchwała Nr XV/104/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 
radnych – została podjęta 13 głosami „Za” i 1 głosem „Wstrzymującym się” (Protokół 
głosowania w załączeniu). 
  
ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Przyrów działalności  
w zakresie telekomunikacji. 
 
Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Podczas wspólnego posiedzenia 
Komisji omawiany był przez Wójta Gminy. 
Wójt dodał, że sieć światłowodowa budowana w ramach Polski Cyfrowej będzie spinana  
z naszą siecią budowaną w ramach E-regionu oraz będą wykorzystywane budowane 
wcześniej węzły i odcinki  światłowodowe. Poinformował również, że będzie potrzeba 
zbierania zgód od mieszkańców.  
 

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

 
Uchwała Nr XV/105/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 
radnych – została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu). 



ad. 18.  Przedstawienie informacji na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie 

gminy – referent Komendant Miejski PSP w Częstochowie. 

Pan Komendant Marek Radosz przywitał radnych, a następnie wraz z Brygadierem Panem 

Kamilem Dzwonnikiem przedstawił przygotowaną prezentację. 

Przewodnicząca podziękowała za wyczerpujące omówienie tematu, a następnie spytała  

czy któryś z radnych ma pytanie. 

Radny Andrzej Różycki spytał czy gminne budynki użyteczności publicznej takie jak świetlice 

wiejskie czy świetlice przy OSP powinny posiadać aktualny odbiór pożarowy i czy powinny 

spełniać warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego? 

Komendant odpowiedział, że na etapie realizacji inwestycji (budowa, przebudowa, 

rozbudowa czy też zmiana sposobu użytkowania) wydawana jest decyzja o pozwoleniu na 

wykonanie robót budowlanych, a końcowym etapem jest tzw. odbiór budowlany gdzie przed 

wydaniem decyzji na użytkowanie jednym z elementów jest powiadomienie Komendanta 

PSP  

o wykonaniu obiektu, który to podejmuje dziania związane z czynnościami kontrolno-

rozpoznawczymi w zakresie sprawdzenia zgodności wykonania z projektem i wydaje swoje 

stanowisko. Jeżeli wszystko jest zrobione zgodnie z projektem, uzgodnione z rzeczoznawcą 

ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowane przez osobę uprawnioną wówczas 

wydawane jest stanowisko o zgodności wykonania z projektem, jeżeli zaś występują 

nieprawidłowości wydawany jest sprzeciw wobec zamiaru użytkowania i organ budowlany – 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie może wydać decyzji dopuszczającej obiekt 

do użytkowania. W przypadku budynków już istniejących to zarządca, użytkownik bądź 

właściciel obiektu jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej ochrony ppoż. (art. 4 

ustawy o ochronie przeciwpożarowej), gdzie określone są przez ustawodawcę obowiązki 

jakie musi spełnić właściciel, zarządca bądź użytkownik. Jednym z nich jest zapewnienie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zapewnienie możliwości ewakuacji ludzi z takiego 

budynku czy wyposażenie budynku w odpowiednie urządzenia ochrony ppoż czy też 

gaśnice. Na etapie użytkowania budynku PSP w ramach swoich kompetencji przeprowadza 

kontrole wynikające z zatwierdzonego planu pracy. W związku z tym, że w wydziale 

kontrolno-rozpoznawczym jest tylko pięciu strażaków, kontrole są przeprowadzane przede 

wszystkim w obiektach użytkowanych przez duże grupy osób, szkoły oraz obiekty gdzie 

przebywają osoby  

o ograniczonej możliwości poruszania się. 

Radny Andrzej Różycki zapytał czy takie kontrole są planowe, wyrywkowe czy na skutek 

doniesień, że jakiś budynek nie spełnia warunków? 

Komendant odpowiedział, że czynności kontrolno-rozpoznawcze najczęściej są wykonywane 

w oparciu o zatwierdzony plan, zdarzają się również kontrole wynikające z wniosków 

mieszkańców i osób postronnych skierowane do Komendanta Miejskiego, po których zawsze 

wysyłani są strażacy aby takie czynności kontrolne przeprowadzić. 

Wójt powiedział, że została złożona interpelacja przez Radnego Andrzeja Różyckiego  

w sprawie kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego Świetlic Wiejskich oraz innych 

obiektów użyteczności publicznej w Gminie Przyrów i spytał Komendanta czy Gmina ma 



obowiązek robienia przeglądów ppoż. w takich obiektach jak świetlice wiejskie czy inne 

obiekty użyteczności publicznej? 

Komendant odpowiedział, że żaden przepis ppoż. nie nakłada takiego obowiązku  

na właściciela, zarządcę czy też użytkownika, nakazuje tylko zrealizowanie obowiązków 

wymienionych we wcześniej wspomnianym art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 

Innym tematem są przepisy ustawy prawo budowlane, gdzie nałożone są obowiązki 

wykonania corocznych przeglądów stanu technicznego takiego budynku. 

Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca podziękowała przybyłym strażakom  

za przygotowanie i przekazanie wyczerpujących informacji. 

ad. 19. Komunikaty i wolne wnioski 

Radna Ślęzak-Zawadzka powiedziała, że kilku mieszkańców jej sołectwa pyta  

czy w najbliższym czasie byłaby możliwość wybudowania  na terenie Gminy skateparku, 

ponieważ jazda na deskorolce czy rolkach jest coraz bardziej popularna i żeby skorzystać  

z tego typu rozrywki trzeba jechać do Kłomnic bądź Częstochowy. 

Przewodnicząca powróciła jeszcze do tematu pomocy rodakom na Kresach, ponieważ okres 

na zbiórkę jest dość krótki (do 16.10.2020 r.). Poinformowała, że w rozmowach z księżmi  

z naszych parafii zostało ustalone, że w niedzielę 4.10.2020 r. po mszach świętych zbierane 

będą datki od mieszkańców na ten cel. Do tej charytatywnej zbiórki przyłączą się również 

szkoły z terenu naszej gminy. Przewodnicząca zaproponowała aby Rada Gminy także wzięła 

udział w tej akcji i wspomogła ten szczytny cel. 

Przewodnicząca poinformowała, że na dzisiejszej sesję Radni po raz pierwszy korzystali  

z materiałów w wersji elektronicznej. 

   

ad . 20.  Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym 

za uczestnictwo w obradach i zamknęła XV sesję Rady Gminy w Przyrowie. 

 

 

Protokółowała: Justyna Pelikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

https://przyrow.sesja.pl/

