
Protokół Nr XIX/2021 

 XIX-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyrowie  

z dnia 28 stycznia 2021 roku 

 
 
ad. 1.  Otwarcie sesji. 

Sesję Rady Gminy w Przyrowie w trybie nadzwyczajnym 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. 

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodnicząca stwierdziła, że w obradach uczestniczy  

14 radnych, co stanowi quorum, przy którym rada może obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. Wyjaśniła również powody zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym. 

Przewodnicząca Rady zapytała czy w odniesieniu do porządku obrad są jakieś uwagi lub 

propozycje zmian. 

Uwag nie zgłoszono. 

ad . 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/119/2020 Rady Gminy 

Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w gminie Przyrów w granicach sołectwa Zalesice – referent  Joanna Nowakowska. 

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią inspektor Joannę Nowakowską aby wyjaśniła dlaczego 

uchwały te podejmowane w trybie nadzwyczajnym. Referująca przedmiotowe uchwały 

omówiła zakres zmian wprowadzony do tych aktów prawnych. 

Radny Andrzej Różycki spytał dlaczego na załączniku mapowym nie ma legendy? Pani 

Nowakowska wyjaśniła tę kwestię i wskazała gdzie można znaleźć objaśnienia. 

Przewodnicząca poinformowała, że do obrad dołączył radny Seweryn Młynarczyk. 

Następnie radny Stanuchiewicz zadał pytanie czy jedyną uwagą nadzoru dotyczyła 

zwiększenia skali załącznika graficznego, na co uzyskał twierdząca odpowiedź. 

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

Uchwała Nr XIX/125/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
–  została podjęta 14 głosami „Za” i 1 głosem „Wstrzymującym się”  (Protokół głosowania 
w załączeniu).  



ad . 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/120/2020 Rady Gminy 

Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w gminie Przyrów w granicach sołectwa Sieraków – referent  Joanna Nowakowska. 

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

Uchwała Nr XIX/126/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
–  została podjęta 14 głosami „Za” i 1 głosem „Wstrzymującym się”  (Protokół głosowania 
w załączeniu).  

ad . 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/121/2020 Rady Gminy 

Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w gminie Przyrów w granicach sołectwa Sygontka – referent  Joanna Nowakowska. 

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

Uchwała Nr XIX/127/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
–  została podjęta 14 głosami „Za” i 1 głosem „Wstrzymującym się”  (Protokół głosowania 
w załączeniu).  

ad . 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/122/2020 Rady Gminy 

Przyrów z dnia 30 grudnia 2020r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w gminie Przyrów w granicach sołectwa Staropole – referent  Joanna Nowakowska. 

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

Uchwała Nr XIX/128/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
–  została podjęta 14 głosami „Za” i 1 głosem „Wstrzymującym się”  (Protokół głosowania 
w załączeniu).  

ad . 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy w Przyrowie 

oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Przyrowie na 2021 rok – referujący 

Przewodnicząca Rady Gminy oraz Przewodniczący komisji stałych Rady Gminy  

w Przyrowie. 

Przewodnicząca przedstawiała Plan Pracy Rady Gminy w Przyrowie na rok 2021. 

Następnie Przewodniczący komisji lub osoby przez nich wskazane przedstawili plany pracy 

poszczególnych komisji stałych Rady Gminy w Przyrowie na rok 2021. 

Wójt poprosił o przeredagowanie punktu 1 Planu pracy komisji ds. oświaty, kultury i kultury 

fizycznej Rady Gminy Przyrów, który brzmi: Zapoznanie z informacją n/t realizacji programu 

szczepień przeciw COVID-19 mieszkańców z terenu Gminy Przyrów. Powiedział, że nie jest 

możliwe aby przedstawił jakiekolwiek sprawozdanie w tej sprawie ponieważ Gmina pełni tutaj 

tylko funkcję pomocniczą. Przewodniczący Komisji doprecyzował, że chodzi tutaj  

o przedstawienie informacji, a nie o sprawozdanie. W związku z powyższym pkt 1 ww. planu 

pracy pozostał bez zmian. 

 



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

Uchwała Nr XIX/129/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 radnych 
–  została podjęta jednogłośnie  (Protokół głosowania w załączeniu).  

ad. 8. Komunikaty i wolne wnioski 

Wójt szczegółowo omówił tematykę związaną ze szczepieniami przeciwko COVID-19 

mieszkańców Gminy Przyrów. 

Radny Bochenek stwierdził, że na punkt szczepień można wykorzystać budynek filii Ośrodka 

Zdrowia. Wójt odpowiedział, że przy takiej ilości szczepionek nie ma takiej potrzeby. 

Radny Stanuchiewicz poinformował, że nasz Ośrodek Zdrowia został umieszczony na 

ogólnopolskiej stronie gov.pl szczepimy się 

  ad . 9.  Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym  

za uczestnictwo w obradach i zamknęła XIX-nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Przyrowie. 

 

 

Protokółowała: Justyna Pelikan 
 
 

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

https://przyrow.sesja.pl/

