
Protokół Nr XX/2021 

Sesji Rady Gminy w Przyrowie, 

z dnia 26 marca 2021 roku 

ad. 1.  Otwarcie sesji. 

Sesję Rady Gminy w Przyrowie 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 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 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 XIX sesji Rady Gminy. 

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

Do Protokołu z XIX sesji Rady Gminy uwagi nie zostały zgłoszone.  

Za przyjęciem Protokołu z XIX sesji Rady Gminy 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 30 grudnia 2020 r. do dnia sesji. 

Poinformował zebranych o spotkaniach, w których uczestniczył w tym okresie. Poruszył 

również kwestie związane z proponowanymi lokalizacjami stacji gazu w m. Przyrów. Omówił 

także inwestycje, które są obecnie realizowane oraz te na które wnioski zostały złożone  

w ostatnim czasie. Przedstawił programy jakie są w tej chwili realizowane na terenie naszej 

Gminy. 

Radny Stanuchiewicz zapytał o jakie dokładnie lokalizacje na terenie Przyrowa chodzi. 



Wójt wymienił te lokalizacje, ze wskazaniem najbardziej odpowiedniej na placu OSP, za 

Urzędem Gminy. 

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, wspólnie z Wójtem, w spotkaniu z Dyrektorem Zarządu 

Dróg Wojewódzkich. 

Przewodnicząca przekazała informację o odbytych dyżurach w Biurze Rady oraz przedstawiła 

korespondencję, która w okresie międzysesyjnym (od 25 marca 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 w okresie międzysesyjnym wpłynęły 4 interpelacje  

od Radnych Gminy Przyrów oraz omówił w jaki sposób zostały one załatwione. 

Radny Andrzej Różycki sprostował swoją interpelację dotyczącą montażu luster w m. Zalesice 

w kwestii jednej z lokalizacji. 

Następnie zadał pytania odnośnie interpelacji dotyczących uporządkowania działki przy 

skrzyżowaniu ul. Długiej z ul. Mokrą oraz przesunięcia środków trwałych, które były w Świetlicy 

Wiejskiej w Zalesicach. 

Wójt udzielił wyczerpujących odpowiedzi na obydwa pytania. 

Radny Stanuchiewicz odniósł się do swoich poprzednich interpelacji dotyczących projektu 

stałej organizacji ruchu dla ul. Lelowskiej, Szkolnej i Rynek oraz przełożenia kostki na wlocie 

na ul. Szkolną od Rynku. 

Również w tych sprawach Wójt udzielił odpowiedzi. 

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 XX/130/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  
13 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. Pani Skarbnik omówiła jeszcze poprawki 

naniesione po posiedzeniu Komisji. 

 



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

poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

 
Uchwała Nr XX/131/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 13 radnych 

– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/109/2020 Rady Gminy 

Przyrów z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do 

kategorii dróg gminnych – referent Justyna Pelikan. 

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych, a także omawiany był szczegółowo 

przez osobę referującą na posiedzeniu Komisji.  

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

poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr XX/132/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

13 radnych – została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu).  

ad . 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przyrów – 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 XX/133/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

13 radnych – została podjęta 11 głosami „Za” i 2 głosami „Wstrzymującymi się” (Protokół 

głosowania w załączeniu).  

ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przyrów na lata 2021-2025 – 

referent  Robert Deska. 

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych, a także omawiany był szczegółowo 

przez referenta na posiedzeniu Komisji.  

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

poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

 
Uchwała Nr XX/134/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

13 radnych – została podjęta 11 głosami „Za” i 2 głosami „Wstrzymującymi się” (Protokół 

głosowania w załączeniu).  

 



ad. 13. 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 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 XX/135/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

13 radnych – została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie 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 XX/136/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

13 radnych – została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Przyrów na 2021 rok” – 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 XX/137/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

13 radnych – została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

Przewodnicząca zarządziła 10-minutową przerwę w obradach. 

ad. 16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady i komisji stałych Rady za 2020 

rok – referenci: Przewodniczący Rady Maria Stępień oraz Przewodniczący 

komisji stałych Rady Gminy. 

Przewodnicząca Rady oraz Przewodniczący komisji stałych Rady Gminy lub osoby przez nich 

wskazane przedstawili zebranym sprawozdania z ich działalności. 

Do przedstawionych sprawozdań uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 



Powyższe sprawozdania – w obecności 13 radnych – zostały przyjęte jednogłośnie   

(Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w Gminie Przyrów  za 2020 rok – referent Ewelina Wiśniewska. 

Pani Ewelina Wiśniewska szczegółowo omówiła ww. sprawozdanie. 

Do przedstawionego sprawozdania uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie tegoż sprawozdania. 

Powyższe sprawozdanie – w obecności 13 radnych – zostało przyjęte jednogłośnie   

(Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 18. Omówienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Przyrów – referent  Robert Deska. 

Pan Robert Deska omówił szczegółowo powyższe zagadnienie oraz odpowiedział na pytania 

zadane przez radnych – Pana Auguściaka oraz Pana Stanuchiewicza.  

ad. 19. Przyjęcie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej za 2020 rok, przedstawienie zasobów i potrzeb – referent Iwona 

Kremblewska. 

Pani Iwona Krembleska – Kierownik GOPS w Przyrowie szczegółowo omówiła  

ww. sprawozdanie. 

Do przedstawionego sprawozdania uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie tegoż sprawozdania. 

Powyższe sprawozdanie – w obecności 13 radnych – zostało przyjęte 12 głosami  

„Za” i 1 głosem „Wstrzymującym się”   (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 20. Komunikaty i wolne wnioski 

Radni wystąpili z następującymi wnioskami: 

• Radny Auguściak – termin wykonania prac remontowych na drodze w m. Julianka.   

• Radny Hamerla – kiedy będzie wyczyszczony Kanał Lodowy? 

• Radny Stanuchiewicz: 

- jakie plany w sprawie utworzenia żłobka w Gminie Przyrów; 

- naprawa pomostów kładki koło mostu na rzece Wiercica w m. Przyrów; 

- naprawa chodnika przy byłym punkcie RTV na Rynku w m. Przyrów; 

• Radny Nabiałek: 

- wyrównanie stromego podjazdu do mostu przy ul. Częstochowskiej; 

- znaki „Uwaga zwierzęta gospodarskie” na ul. Częstochowskiej; 

- remont mostu na ul. Częstochowskiej; 

- zapadnięta studzienka na ul. Św. Anny. 

• Radny Auguściak – poprawienie zapadniętej kostki na ul. Zielonej w m. Zalesice. 



• Radna Ślezak-Zawadzka – znaki „Uwaga zwierzęta gospodarskie” na drodze 

powiatowej pomiędzy m. Wola Mokrzeska, a Dąbek. 

Wójt odpowiedział szczegółowo na wszystkie wnioski radnych. 

Pani Ewelina Wiśniewska w związku z XX edycją Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 

poinformowała, że otrzymaliśmy złote certyfikaty dla Gminy, Wójta, pełnomocnika, komisji,  

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie – Pani Haliny Trojak, Dyrektora 

Niepublicznej Szkoły W Zalesicach i Woli Mokrzeskiej – Pani Reginy Deska oraz dla szkolnego 

koordynatora kampanii – Pana Wiesława Stanuchiewicza. 

Pani Przewodnicząca przypomniała o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez 

radnych do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

Pani Przewodnicząca oraz Wójt złożyli życzenia z okazji zbliżających się Świąt 

Wielkanocnych. 

ad . 21.  Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym 

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

 

 
Protokółowała: Justyna Pelikan 

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

https://przyrow.sesja.pl/

