
Protokół Nr XVI/2020  

Sesji Rady Gminy w Przyrowie  

odbytej w dniu 24 listopada 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 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym 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. 

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 z XV sesji Rady Gminy. 

Przewodnicząca poinformowała, że wersja papierowa protokołu znajduje się w Biurze Rady.  

Do Protokołu XV 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 23 września 2020 r. do dnia sesji. 

Poinformował zebranych o odbytych walnych zebraniach stowarzyszeń , których członkami 

jest Gmina Przyrów. Przekazał także informacje o inwestycjach, które  

są obecnie realizowane oraz o podpisanych umowach w związku z powyższymi działaniami. 

W tym czasie prowadzone były prace nad budżetem gminy. Poinformował również  

o niedogodnościach związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz o systemie pracy szkół  

i przedszkola, a także jednostek podległych w związku z panującym na terenie kraju stanem 

epidemii i obowiązującymi obostrzeniami. 

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 że wraz z Paniami z KGW Sygontka odebrała 

nagrodę za uczestnictwo w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Partnerstwo 

Północnej Jury. Poinformowała również, że z Panią Sekretarz zaangażowała się w akcję 

„KRESY” i pokrótce przedstawiła zebranym jakie środki finansowe udało się zebrać  

i przekazać na ten szczytny cel. Podziękowała darczyńcom za przekazane datki. 

Przewodnicząca przekazała informację o udanym uczestnictwie Gminy Przyrów w konkursie 

Premiera Morawieckiego „Pod biało-czerwoną”. Poinformowała także o działaniach 

podjętych w celu przeprowadzenia uroczystej sesji z okazji 30-lecia samorządności, które 

niestety  

nie mogły zostać zrealizowane ze względu na obostrzenia, które wprowadzono w kraju. 

Przewodnicząca przekazała informację o odbytych dyżurach w Biurze Rady oraz 

przedstawiła korespondencję, która w okresie międzysesyjnym (od 22 września br.) wpłynęła 

do Biura Rady, jak również treść odpowiedzi udzielonych na pisma. Wszystkie ww. materiały  

są dostępne dla osób zainteresowanych w biurze rady. 

 

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

Na wstępie Wójt poinformował zebranych o przeprowadzonym przez Powiatowy Zarząd 

Dróg w Częstochowie remoncie DW 793 na odcinku 800 mb. od mostu w m. Przyrów w 

kierunku kościoła Św. Mikołaja. 

Wójt Gminy przedstawił informację o sposobie załatwienia interpelacji zgłoszonej przez 

Radnego Bochenka. 

Poinformował również, że dzień przed sesją wpłynęły jeszcze dwie interpelacje dotyczące 

zaniedbanego budynku na Woli Mokrzeskiej oraz ubytków w nawierzchni jezdni na wlocie  

na ul. Szkolną od Rynku w m. Przyrów. Omówił te interpelację i wskazał sposoby  

ich załatwienia. 

 

ad. 8.  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 XVI/106/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 
radnych –  została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu).  

 

ad. 9.  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. 
 

Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono. 



Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 
 
Uchwała Nr XVI/107/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 
radnych – została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

 

ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości i zwolnień 

od tego podatku – 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 XVI/108/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 13 
radnych – została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu).  

 
ad . 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg 
gminnych – referent  Justyna Pelikan. 

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 XVI/109/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 
radnych – została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu).  

 

ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Przyrów – referent Robert Deska. 

 

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 XVI/110/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 13 
radnych – została podjęta 12 głosami „Za” i 1 głosem „Wstrzymującym się” (Protokół 
głosowania w załączeniu).  
 

ad. 13. Podjęcie uchwały w określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów – referent Robert Deska. 

 
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 XVI/111/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 
radnych – została podjęta 13 głosami „Za” i 1 głosem „Wstrzymującym się” (Protokół 
głosowania w załączeniu). 
  
ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/125/2016 Rady Gminy 
Przyrów z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty wraz  
z późniejszymi zmianami – referent Robert Deska. 
 

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Podczas wspólnego posiedzenia 

Komisji omawiany był bardzo szczegółowo przez Pana Robert Deskę i Wójta Gminy.  

Głos w tej sprawie zabrał Wójt, który ponownie przedstawił planowany zakres zmian w 

uchwale oraz z czego to wynika. 

Radny Stanuchiewicz ponownie przedstawił swoje propozycje odnośnie stawek opłat  

za gospodarowanie odpadami oraz poprosił o przegłosowanie wniosku formalnego w tej 

sprawie z następującymi kwotami: 

 § 1 pkt 1 kwota 21 zł.; 

 § 1 pkt 2 kwota 42 zł.; 

 § 2 pkt 1 kwota 4 zł. 

Wójt odniósł się do wypowiedzi Radnego Stanuchiewicza. 

Głos w przedmiotowej sprawie zabrał również Radny Auguściak, który poparł wniosek Pana 

Stanuchiewicza.  

Następnie na ten temat wypowiedział się Radny Bochenek. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek formalny Pana Stanuchiewicza. 

W głosowaniu nad wnioskiem brało udział 13 osób – 10 osób było przeciwnych wnioskowi,  

1 osoba wstrzymała się, a 2 były „za”. Wniosek formalny nie przeszedł.  

Zgłoszona przez Wójta Gminy propozycja uzyskała akceptację. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt tej uchwały z następującymi kwotami: 

 § 1 pkt 1 kwota 21 zł.; 

 § 1 pkt 2 kwota 54 zł.; 

 § 2 pkt 1 kwota 3 zł. 

 
Uchwała Nr XVI/112/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 13 
radnych – została podjęta 11 głosami „Za” i 2 głosami „Wstrzymującymi się”   (Protokół 
głosowania w załączeniu). 

ad. 15. Komunikaty i wolne wnioski 

Wójt podziękował radnym a bardzo rzeczową dyskusję na temat materiałów sesyjnych, 

zwłaszcza dotyczących kwestii odpadów. 

Przewodnicząca przekazała zebranym informację dotyczącą oświadczeń majątkowych 

radnych oraz Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy Przyrów. Poprosiła również radnych  

o udział w akcji „Szlachetna paczka”. 



Radna Ślęzak-Zawadzka zabrała głos w sprawie zamknięcia ronda w Świętej Annie  

i związanych z tym objazdów. 

Radny Auguściak poruszył temat światłowodów w miejscowościach: Zalesice, Julianka oraz 

Sygontka. Następnie zadał pytanie dotyczące interpelacji w sprawie wycięcia krzewów  

na terenie należącym do PKP w Juliance. 

Radny Hamerla spytał czy jest dostępny kod do aplikacji obsługującej instalację 

fotowoltaiczną. 

Wójt udzielił odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. 

   

ad . 20.  Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym 

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

 

 

Protokółowała: Justyna Pelikan 
 
 
 

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

https://przyrow.sesja.pl/

