
Protokół Nr XXI/2021 

Sesji Rady Gminy w Przyrowie, 

z dnia 6 maja 2021 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 XIX sesji Rady Gminy. 

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

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

Za przyjęciem Protokołu z XX 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 26 marca 2021 r. do dnia sesji. 

Przekazał informację o rozpoczęciu, z dniem 1 kwietnia b.r., przez Panią Annę Kowalską-Fert, 

pracy na stanowisku Zastępcy Wójta. Poinformował zebranych o spotkaniach, w których 

uczestniczył w tym okresie. Omówił także inwestycje, które są obecnie realizowane oraz te na 

które wnioski zostały złożone w ostatnim czasie.  

 



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.  

Przewodnicząca przekazała informację o pełnionych dyżurach w Biurze Rady oraz 

przedstawiła korespondencję, która w okresie międzysesyjnym 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 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 strony Rynku. 

Radny Auguściak zapytał o możliwość innego sposobu załatwienia interpelacji dotyczącej 

wyczyszczenia cieków wodnych w m. Sygontka. 

Radny Nabiałek spytał o znaki w okolicy mostu oraz poinformował o dziurze w moście.  

Wójt udzielił radnym wyczerpujących odpowiedzi. 

 

ad. 8.  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.  

Radny Arkadiusz Różycki spytał co będzie w przypadku, gdy nie zostanie rozpatrzona 

pozytywnie dotacja z MSWiA na samochód dla OSP w Woli Mokrzeskiej? 

Radny Andrzej Różycki zadał pytanie czy dotacja z PROW-u dotyczy kanalizacji na ulicy 

Kościelnej czy na ulicy Szkolnej? 

Pani Skarbnik i Wójt udzielili odpowiedzi na zadane pytania. 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr XXI/138/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 

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

w załączeniu). 

ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Przyrów na rok szkolny 2021/2022 – referent Dorota Wojciechowska. 

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 XXI/139/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

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

ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych 
instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie oraz Gminnej 
Biblioteki Publicznej  
w Przyrowie – referent  Anna Kowalska-Fert. 

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Ta tematyka także była omawiana 

z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki w Przyrowie, w trakcie 

wspólnego posiedzenia Komisji z Przewodniczącymi Komisji na posiedzeniu komisji, jak 

również na posiedzeniu komisji stałych. 

Ponieważ na posiedzenie sesji zostali zaproszeni Dyrektorzy Gminnej Biblioteki Publicznej 

oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie, Pani Przewodnicząca poprosiła ich o zabranie 

głosu w tej sprawie.  Następnie głos zabrał Radny Stanuchiewicz, który jeszcze przedstawił 

swoje argumenty w sprawie tej uchwały oraz zadał kilka pytań do Dyrektorów obydwóch 

instytucji. Pani Wierciochowicz oraz Pan Grabowski na zadanie pytania udzielili obszernych 

odpowiedzi. Na kolejne pytania, które padły ze strony Radnego Andrzeja Różyckiego, 

wyjaśnień udzielił Wójt. Podobnie było w przypadku pytań Radnego Auguściaka, na które 

odpowiedział również Wójt. Następnie głos w przedmiotowej sprawie zabrał Radny 

Stanuchiewicz oraz Pani Przewodnicząca Maria Stępień. Na koniec dyskusji Radna 

Wierciochowicz poprosiła o  wyłączenie z głosowania, powołując się na zapisy art. 25 a ustawy 

o samorządzie gminnym. Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że artykuł 25 a ustawy  

o samorządzie gminnym zakazuje radnemu wzięcia udziału w głosowaniu jeżeli dotyczy ono 

jego interesu prawnego. Dodatkowych wyjaśnień w tej kwestii udzieliła również Pani Mecenas 

Paulina Surowiec. 

Wobec wyczerpania tematu Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt  

tej uchwały. 

Uchwała Nr XXI/140/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

15 radnych – została podjęta 8 głosami „Za”, 3 głosami „Przeciw”, 3 głosami 

„Wstrzymującymi się”, 1 osoba wyłączyła się z głosowania (Protokół głosowania  

w załączeniu).  

 

ad. 12. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej – referent  Iwona 

Kremblewska. 

Do przedstawionej oceny uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca 

Rady stwierdziła, że przedstawiona informacja oceniająca zasoby pomocy społecznej zostaje  

przyjęta przez Radę. 

 

ad. 13. Komunikaty i wolne wnioski 

Radni wystąpili z następującymi wnioskami i pytaniami: 

• Radny Andrzej Różycki: 

- rozdysponowanie pozostałych środków z Funduszu Sołeckiego; 

- brak informacji o wykonawcach inwestycji na stronie internetowej Gminy Przyrów; 



- jaki cel ma Gmina w związku z zamianą nieruchomości w m. Sygontka. 

• Radny Nabiałek: 

- poprawa stanu dróg objazdowych w kierunkach: Grząby i Knieja; 

- remont zakrętu ul. Częstochowskiej i ul. Św. Anny w Przyrowie. 

• Radny Auguściak: 

- czy jest możliwość wydłużenia składania terminu wniosków, jeśli ktoś miał potrzebę 

zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i co z takimi osobami, które złożyły 

takie wnioski po terminie 6 kwietnia. 

Wójt odpowiedział szczegółowo na wszystkie wnioski i pytania radnych. 

Pani Zastępca Wójta poinformowała o przekazaniu przez Starostę Częstochowskiego  

6.100 szt. maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Przyrów. 

Pani Przewodnicząca poinformowała, że wszyscy radni w terminie złożyli oświadczenia 

majątkowe oraz wyjaśniła dlaczego z opóźnieniem pojawiają się archiwalne nagrania z obrad 

sesji. 

ad . 14.  Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym 

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

 

 

Protokółowała: Justyna Pelikan 
 

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

https://przyrow.sesja.pl/

