
Protokół Nr XVIII/2020  

Sesji Rady Gminy w Przyrowie, 

z dnia 30 grudnia 2020 roku 

 
 
ad. 1.  Otwarcie sesji. 

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 12-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 15 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 Protokołów z XVI i XVII-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

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

Do Protokołów z XVI i XVII-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy uwagi nie zostały zgłoszone.  

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 24 listopada 2020 r. do dnia sesji. 

Poinformował zebranych o spotkaniach, w których uczestniczył w tym okresie. Przekazał także 

informację, że 18 grudnia w Urzędzie Gminy odbyła uroczystość wręczenia medali za 

długoletnie pożycie małżeńskie dla 7 par z terenu Gminy Przyrów. Poruszył również kwestie 

związane z możliwością gazyfikacji m. Przyrów. 

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 w okresie między sesjami wykonywała 

zadania związane z przygotowaniem sesji oraz obowiązkowe czynności, które należy wykonać 

po każdej sesji. Uczestniczyła także w uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie 

małżeńskie dla par z terenu Gminy Przyrów. Podziękowała Radnym za aktywne uczestnictwo 

w różnych akcjach charytatywnych w roku 2020. 

Przewodnicząca przekazała informację o odbytych dyżurach w Biurze Rady oraz przedstawiła 

korespondencję, która w okresie międzysesyjnym (od 24 listopada br.) wpłynęła do Biura 

Rady. Wszystkie ww. materiały są dostępne dla osób zainteresowanych w Biurze Rady. 

Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono. 

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

Wójt poinformował zebranych, że od ostatniej sesji nie wpłynęły żadnej interpelacje pisemne 

poza tymi pytaniami, na które odpowiedział już w tej części dotyczącej informacji z okresu 

międzysesyjnego. 

Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono. 

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. Pani Skarbnik krótko omówiła zmiany ujęte w 

projekcie uchwały. 

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  

Uchwała Nr XVIII/114/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

15 radnych –  została podjęta 14 głosami „Za” i 1 głosem „Wstrzymującym się”  (Protokół 

głosowania w załączeniu).  

ad. 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. 

 

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

 
Uchwała Nr XVIII/115/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

15 radnych – została podjęta 14 głosami „Za” i 1 głosem „Wstrzymującym się”   (Protokół 

głosowania w załączeniu). 



ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla 

samorządowego zakładu budżetowego   – 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 XVIII/116/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

15 radnych – została podjęta 14 głosami „Za” i 1 głosem „Wstrzymującym się”   (Protokół 

głosowania w załączeniu).  

ad . 11. Podjęcie uchwały w uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-

2026 – 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 XVIII/117/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

15 radnych – została podjęta 13 głosami „Za” i 2 głosami „Wstrzymującymi się” (Protokół 

głosowania w załączeniu).  

ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r. – referent Skarbnik 

Ewelina Sikora-Migalska. 

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że podjęcie ww. uchwały winno być poprzedzone 

przedstawieniem projektu uchwały budżetowej, odczytaniem opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz przedstawieniem opinii Komisji stałych 

Rady. Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Omawiany był także przez 

referenta w trakcie wspólnego posiedzenia Komisji. Głos zabrał Wójt, który również omówił 

projekt tejże uchwały. Następnie Pani Skarbnik odczytała opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej oraz zostały przedstawione opinie poszczególnych komisji Rady Gminy. 

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

 
Uchwała Nr XVIII/118/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

15 radnych – została podjęta 13 głosami „Za” i 2 głosami „Wstrzymującymi się” (Protokół 

głosowania w załączeniu).  

ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów  

w granicach sołectwa Zalesice – referent  Joanna Nowakowska. 

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 XVIII/119/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

15 radnych – została podjęta 14 głosami „Za” i 1 głosem „Wstrzymującym się” (Protokół 

głosowania w załączeniu). 

 ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów  

w granicach sołectwa Sieraków – referent  Joanna Nowakowska. 

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 XVIII/120/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

15 radnych – została podjęta 14 głosami „Za” i 1 głosem „Wstrzymującym się”   (Protokół 

głosowania w załączeniu). 

ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów  

w granicach sołectwa Sygontka – referent  Joanna Nowakowska. 

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 XVIII/121/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

15 radnych – została podjęta 14 głosami „Za” i 1 głosem „Wstrzymującym się”   

(Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów  

w granicach sołectwa Staropole – referent  Joanna Nowakowska. 

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 XVIII/122/2020 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 przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów – referent  



Joanna Nowakowska. 

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 XVIII/123/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

15 radnych – została podjęta 14 głosami „Za” i 1 głosem „Wstrzymującym się”   

(Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok  – referent Ewelina Wiśniewska. 

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Omówiony był także szczegółowo 

przez pracownika merytorycznego 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 XVIII/124/2020 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

15 radnych – została podjęta 14 głosami „Za” i 1 głosem „Wstrzymującym się”   

(Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 19. Komunikaty i wolne wnioski 

Głos zabrała Pani doktor Anna Michalik, która udzieliła szczegółowych informacji odnośnie 

organizacji szczepień przeciw COVID-19. 

Odpowiedziała również na pytanie radnego Bochenka dot. funkcjonowania punktu ośrodka 

zdrowia w Sygontce. 

Pracownicy UG – Pan Robert  Deska oraz Justyna Pelikan udzielili wyjaśnień odnośnie 

rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących uchwał procedowanych na poprzedniej sesji. 

Radny Nowak podziękował w imieniu mieszkańców sołectwa Staropole za wybudowanie 

oświetlenia ulicznego w kierunku torów. 

Radna Wierciochowicz poruszyła temat remontu dróg – ul. Cmentarnej, ul. Św. Mikołaja. 

Radny Nabiałek oraz radny Arkadiusz Różycki zasygnalizowali konieczność wyczyszczenia 

koryta rzeki Wiercicy. 

Radny Stanuchiewicz spytał o możliwość wycięcia drzew na ul. Częstochowskiej za rzeką  

w kierunku Kopanin. 

Wójt udzielił odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Poprosił również radną Wierciochowicz 

o informację na temat zajęć planowanych przez GOK w okresie ferii zimowych. 

Radna Żmuda ponownie poruszyła temat zastoiska wodnego na ul. Zarębskiej w m. Przyrów. 

Pani Przewodnicząca poinformowała zebranych o możliwości składania wniosków o nadanie 

statuetek Starosty Częstochowskiego 2020. Następnie podsumowała pracę Rady Gminy  

w roku 2020 i złożyła życzenia noworoczne na nadchodzący rok 2021. 

Również Wójt Gminy Przyrów złożył wszystkim życzenia noworoczne. 

   

ad . 20.  Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za 



uczestnictwo w obradach i zamknęła XVIII sesję Rady Gminy w Przyrowie. 

 

 

Protokółowała: Justyna Pelikan 
 
 

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

https://przyrow.sesja.pl/

