
Protokół Nr XVII/2020  

z XVII-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyrowie  

odbytej w dniu 14 grudnia 2020 roku 

ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 
Sesję Rady Gminy w Przyrowie w trybie nadzwyczajnym 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 (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. 

 

ad . 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przyrów – referent Robert 

Deska. 

Pani Przewodnicząca poprosiła o zreferowanie treści uchwały przez Pana Roberta Deskę lub 

Wójta Gminy Przyrów. 

Projekt uchwały został omówiony przez Pana Roberta Deskę, który odpowiedział także na 

zadane przez Radnego Andrzeja Różyckiego pytania. Następnie głos zabrał Wójt Nowak, 

który bardzo szczegółowo omówił ww. projekt uchwały, jak również odniósł się do pytań 

Radnego Różyckiego. W dość obszernej dyskusji dotyczącej kanalizacji w Sygontce oraz 

oczyszczalni głos zabrali również radni Auguściak i Bochenek.   

Następnie radny Stanuchiewicz zadał pytanie odnośnie prawidłowości współrzędnych 

geograficznych wylotu do rzeki Wiercicy z oczyszczalni. Wójt zaproponował aby Pani 

Przewodnicząca zrobiła 5-minutową przerwę w obradach w celu sprawdzenia tych 

współrzędnych. Przewodnicząca ogłosiła 5 minut przerwy. 

Głos zabrał pan Robert Deska, który wyjaśnił, że współrzędne są prawidłowe. 

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

Uchwała Nr XVII/113/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 
radnych –  została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu).  

ad. 4. Komunikaty i wolne wnioski 

Radna Ślęzak-Zawadzka poruszyła temat drogi Przyrów – Kopaniny. Wójt odpowiedział,  

że zostanie wykonany cały odcinek tej drogi 2,5 km w tłuczniu. Prace są zaplanowane  

na połowę stycznia 2021 r. W przyszłym roku być może uda się położyć nakładkę bitumiczną 



na tej drodze. Do Komendanta Policji została także przekazana prośba  

o zwiększenie kontroli na tej drodze celem wyeliminowania ruchu samochodów ciężarowych. 

Wójt odpowiedział również na pytania Radnego Andrzeja Różyckiego zadane w punkcie 3. 

Radny Auguściak odniósł się do tej odpowiedzi i kwot wpłacanych na społeczny komitet 

budowy kanalizacji. 

Wójt wskazał w odpowiedzi jakie obowiązki ma Gmina w tym zakresie. 

Pani Przewodnicząca zaproponowała, żeby zorganizować ponownie zebranie z 

mieszkańcami m. Sygontka dotyczące kanalizacji i sposobu jej finansowania. 

Radna Żmuda spytała czy ul. Rolnicza będzie poprawiona? 

Wójt odpowiedział, że bieżące naprawy będą wykonywane w razie potrzeby. Natomiast nie 

przewiduje gruntownego remontu drogi. 

Radny Andrzej Różycki zadał kolejne pytania, dotyczące:  

 zakupu kamienia przez społeczny komitet,  

 wypowiedzenia umowy na wynajem świetlicy z OSP Zalesice,  

 budowy chodnika przy ul. Długiej w m. Zalesice, 

 akcji mikołajkowej wolontariuszki z Zalesic. 

Wójt odpowiedział, że wolontariuszka zwróciła się do niego z prośbą o niewielkie środki  

na zakup drobnych upominków. W innych miejscowościach też były takie akcje finansowane 

z środków funduszu sołeckiego. Poinformował, że to OSP Zalesice jest właścicielem 

budynku, w którym znajduje się świetlica wiejska. Wyjaśnił również, że przeanalizował pismo  

od mieszkańców dot. budowy chodników i zwrócił się do projektanta, który wskazał wiele 

problematycznych kwestii wynikających z odpowiednich warunków technicznych. W piśmie 

opowiadającym na petycję Wójt wskazał kilka propozycji rozwiązań tego problemu. 

Radny Różycki spytał co, w związku z zerwaniem umowy z OSP, będzie się działo  

z przedmiotami zakupionymi w ramach Funduszu Soleckiego, ponieważ mieszkańcy  

w dalszym ciągu chcieli by z nich korzystać. 

Wójt odpowiedział, że właścicielem tych przedmiotów jest Gmina, więc porozmawia z Panią 

Skarbnik co dalej z tymi rzeczami. 

Radny Auguściak podniósł kwestię oświetlenia w m. Sygontka. 

Radna Wierciochowicz powiedziała, że w Gminie jest wiele takich miejsc gdzie brakuje 

oświetlenia, m.in. w m. Przyrów za mostem w kierunku kościółka św. Mikołaja. 

Radny Bochenek spytał czy w naszej gminie będzie uruchomiony punkt szczepień przeciw 

COVID-19? 

Wójt odpowiedział, że na razie nie ma na ten temat żadnych informacji i jeśli coś będzie 

widział to przekaże to mieszkańcom. 

 



   

ad . 20.  Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca oraz Wójt złożyli życzenia świąteczne.  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym  

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

 

 

Protokółowała: Justyna Pelikan 
 
 

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

https://przyrow.sesja.pl/

