
Protokół Nr XXII/2021 

Sesji Rady Gminy w Przyrowie, 

z dnia 10 czerwca 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. Radni nieobecni: Seweryn Młynarczyk, Arkadiusz Różycki oraz Barbara 

Wierciochowicz. 

Przewodnicząca przywitała radnych, Wójta Gminy, Panią Zastępcę Wójta, 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 Protokołu z XXI sesji Rady Gminy. 

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

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

Za przyjęciem Protokołu z XXI 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 7 maja 2021 r. do dnia sesji. 

Poinformował zebranych o spotkaniach, w których uczestniczył w tym okresie, a w przypadku 

jego nieobecności w spotkaniach tych uczestniczyła Pani Zastępca Wójta. Poinformował 

również, że Gmina Przyrów nabyła nieruchomość naprzeciwko Urzędu Gminy w Przyrowie. 

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

złożone w ostatnim czasie. Przekazał także informacje o zakończeniu inwestycji polegającej 

na budowie terenu rekreacyjnego nad zbiornikiem w Przyrowie oraz planowanym otwarciem, 

połączonym z nocą świętojańską i turniejami sportowymi. Podziękował także Pani dr Annie 

Adamus-Michalik i całemu zespołowi Ośrodka Zdrowia, a także firmie z Rudy Śląskiej za 

przeprowadzoną akcję szczepień. 



ad. 6. Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do 

Rady Gminy według jej kompetencji 

Przewodnicząca przedstawiła korespondencję, która w okresie międzysesyjnym wpłynęła do 

Biura Rady według jej kompetencji. Były to: 

• dwa zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz dwa rozstrzygnięcia nadzorcze 

uchylające w całości uchwały nr XX/134/2021 oraz XX/133/2021; 

• Opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 

zaopiniowania wniosku komisji, dotyczącej pozytywnej opinii o wniosku komisji 

rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przyrów za 2020 

rewizyjnej Rady Gminy w Przyrowie; 

• Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami pożytku publicznego za 2020 rok; 

• Raport o stanie Gminy Przyrów za 2020 rok. 

Te i pozostałe pisma które wpłynęły, a nie są rozpatrywane przez Radę, są dostępne dla osób 

zainteresowanych w Biurze Rady. 

Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono. 

ad. 7. Informacja Wójta o sposobie realizacji interpelacji. 

Wójt poinformował zebranych, że w okresie międzysesyjnym wpłynęła 1 interpelacja  

od Radnego Gminy Przyrów dotycząca dróg transportu rolnego na działce 407 i 510 oraz 

poinformował zebranych co zostało zrobione w tej sprawie. 

Radny Andrzej Różycki zadał dodatkowe pytania do omawianej interpelacji. 

Radny Stanuchiewicz powrócił do wcześniejszych interpelacji dotyczących progów 

zwalniających na ul. Szkolnej i ul. Lelowskiej oraz przełożenia kostki na wjeździe do Rynku. 

Wójt udzielił radnym wyczerpujących odpowiedzi. 

ad. 8.  Udzielenie wotum zaufania dla Wójta Gminy Przyrów: 

a. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Przyrów za rok 2020 – referent Wójt Robert 

Nowak. 

Wójt Gminy Przyrów szczegółowo omówił Raport o stanie Gminy Przyrów za rok 2020. 

b. debata nad raportem o stanie Gminy Przyrów za rok 2020 – zgodnie z wymogami 

określonymi  w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 

713); 

Głos zabrał radny Stanuchiewicz, który spytał kiedy będą wyniki konkursu, na który został 

złożony wniosek na budowę oczyszczalni oraz poruszył kwestię transportu publicznego 

na terenie naszej Gminy. 

Następnie głos zabrał Pan Andrzej Różycki w sprawie osobnego odbierania popiołu od 

mieszkańców. 

Wójt odniósł się do wszystkich uwag zgłoszonych przez radnych. 

c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Przyrów. 

Przewodnicząca poinformowała, że po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy 



przeprowadza się głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania i tę uchwałę 

podejmuje się bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

 
Uchwała Nr XXII/141/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 13 radnych 
– została podjęta 12 głosami „Za” i 1 głosem „Wstrzymującym się”  (Protokół głosowania 
w załączeniu). 

ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2020 rok – referent 

Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska. 

Pani Skarbnik omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowego 

Gminy Przyrów za 2020 rok 

Radny Andrzej Różycki zadał pytanie odnośnie nadwyżki budżetowej oraz kary za 

nieosiągnięty poziom recyklingu. 

Pani Skarbnik oraz Wójt udzielili odpowiedzi na zadana pytania. 

Uchwała Nr XXII/142/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  
12 radnych – została podjęta 11 głosami „Za” i 1 głosem „Wstrzymującym się” (Protokół 
głosowania w załączeniu).  

ad . 10. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów z tytułu wykonania 
budżetu za 2020 rok.  

Przewodnicząca przedstawiła istotę absolutorium i omówiła sposób głosowania nad uchwałą 

absolutoryjną. 

a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania  z 

wykonania budżetu gminy w 2020 roku wraz z informacją o stanie mienia – referent 

Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska; 

Pani Skarbnik przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą 

sprawozdania  z wykonania budżetu gminy w 2020 roku wraz z informacją o stanie mienia. 

b. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Wójta Gminy Przyrów oraz opinii dotyczącej wykonania budżetu – referent Elżbieta 

Ślęzak-Zawadzka; 

Sekretarz Komisji Rewizyjnej odczytała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Wójta Gminy Przyrów oraz opinii dotyczącej wykonania budżetu. 

c. przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy dotyczących sprawozdania z 

wykonania budżetu w 2020 roku – Przewodniczący komisji stałych; 

Przedstawiciele poszczególnych komisji przedstawili swoje opinie dotyczące 

sprawozdania z wykonania budżetu w 2020 roku. 

d. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej 

wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy 

Przyrów – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska; 

Wójt wyjaśnił  kwestię związaną z przekroczeniem planów rozchodu. 

Pani Skarbnik przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 

dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 

Gminy Przyrów. 

e. dyskusja; 



Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

f. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów  

za 2020 rok.  

Uchwała Nr XXII/143/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

12 radnych – została podjęta 11 głosami „Za” i 1 głosem „Wstrzymującym się” 

(Protokół głosowania w załączeniu).  

ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF – referent Skarbnik Ewelina 

Sikora-Migalska. 

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 XXII/144/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  
12 radnych – została podjęta 11 głosami „Za” i 1 głosem „Wstrzymującym się” (Protokół 
głosowania w załączeniu).  
 

ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik 

Ewelina Sikora-Migalska. 

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Omawiany był także w trakcie 

wspólnego posiedzenia Komisji. Pani Skarbnik jeszcze raz skrótowo przedstawiła zakres 

zmian. 

Radny Stanuchiewicz odniósł się do kwestii przebudowy bramy wjazdowej oraz parkingu przy 

szkole w Przyrowie. 

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

poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  

Uchwała Nr XXII/145/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  
12 radnych – została podjęta 11 głosami „Za” i 1 głosem „Wstrzymującym się”  (Protokół 
głosowania w załączeniu). 

ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami, dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

145/XXIII/09 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 28 września 2009 roku w sprawie 

nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie 

Gminy Przyrów – referent Sekretarz Dorota Wojciechowska. 

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Omawiany był także w trakcie 

wspólnego posiedzenia Komisji. Pani Sekretarz krótko omówiła najważniejsze elementy tej 

uchwały. 

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

poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  

Uchwała Nr XXII/146/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

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



ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu 

Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego – referent Elżbieta Ślęzak-Zawadzka. 

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Omawiany był także w trakcie 

wspólnego posiedzenia Komisji. Na sesji uchwałę omówiła Przewodnicząca Komisji skarg, 

wniosków i petycji – Radna Ślęzak-Zawadzka. 

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

poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr XXII/147/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

12 radnych – została podjęta 7 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 4 głosami 

„Wstrzymującymi się”     (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie 

przeprowadzenia Referendum Ludowego – referent Elżbieta Ślęzak-Zawadzka. 

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Omawiany był także w trakcie 

wspólnego posiedzenia Komisji. Na sesji uchwałę omówiła Przewodnicząca Komisji skarg, 

wniosków i petycji – Radna Ślęzak-Zawadzka. 

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

poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 

Uchwała Nr XXII/148/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 12 radnych 

– została podjęta 10 głosami „za” i 2 głosami „Wstrzymującymi się” (Protokół 

głosowania w załączeniu). 

ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2021-2025 – referent Iwona Kremblewska. 

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Omawiany był także w trakcie 

wspólnego posiedzenia Komisji. Na sesji uchwałę omówiła Pani Iwona Kremblewska – 

kierownik GOPS w Przyrowie. 

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

poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 

Uchwała Nr XXII/149/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 12 radnych 

– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 17.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za 

świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy 

– referent Iwona Kremblewska. 

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Omawiany był także w trakcie 

wspólnego posiedzenia Komisji. Na sesji uchwałę omówiła Pani Iwona Kremblewska – 

kierownik GOPS w Przyrowie. Wskazała również zmiany wprowadzone w projekcie uchwały. 

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

poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 



Uchwała Nr XXII/150/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 12 radnych 

– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych – referent Iwona 

Kremblewska. 

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Omawiany był także w trakcie 

wspólnego posiedzenia Komisji. Na sesji uchwałę omówiła Pani Iwona Kremblewska – 

kierownik GOPS w Przyrowie. Wskazała również zmiany wprowadzone w projekcie uchwały. 

Radny Andrzej Różycki spytał  ilu mieszkańców terenu gminy Przyrów było umieszczonych w 

schroniskach lub mieszkaniach chronionych? Do projektu uchwały uwag i innych pytań nie 

zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 

Uchwała Nr XXII/151/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 12 radnych 

– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 19.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 178/XXIX/10 Rady 

Gminy Przyrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu 

– referent Iwona Kremblewska. 

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Omawiany był także w trakcie 

wspólnego posiedzenia Komisji. Na sesji uchwałę omówiła Pani Iwona Kremblewska – 

kierownik GOPS w Przyrowie. Wskazała również zmiany wprowadzone w projekcie uchwały. 

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

poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 

Uchwała Nr XXII/152/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 12 radnych 

– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 20.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu w 

Gminie Przyrów – referent Iwona Kremblewska. 

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Omawiany był również w trakcie 

wspólnego posiedzenia Komisji. Na sesji uchwałę omówiła Pani Iwona Kremblewska – 

kierownik GOPS w Przyrowie. Wskazała również zmiany wprowadzone w projekcie uchwały. 

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

poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 

Uchwała Nr XXII/153/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 12 radnych 

– została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 21.  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 również w trakcie 

wspólnego posiedzenia Komisji. Na sesji uchwałę omówił Pan Robert Deska. Przekazał także 

informacje o zmianach wprowadzonych w projekcie uchwały. 

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

poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 



Uchwała Nr XXII/154/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 12 radnych 

– została podjęta 10 głosami „za” i 2 głosami „Wstrzymującymi się”  (Protokół 

głosowania w załączeniu). 

ad. 22.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przyrów na lata 2021-2025 – referent Robert 

Deska. 

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Omawiany był również w trakcie 

wspólnego posiedzenia Komisji. Na sesji uchwałę omówił Pan Robert Deska. Przekazał także 

informacje o zmianach wprowadzonych w projekcie uchwały. 

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

poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 

Uchwała Nr XXII/155/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 12 radnych 

– została podjęta 10 głosami „za” i 2 głosami „Wstrzymującymi się”  (Protokół 

głosowania w załączeniu). 

ad. 23.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za 2020 rok – referent Sekretarz Dorota Wojciechowska. 

Kopię sprawozdania Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Omawiane było również w 

trakcie wspólnego posiedzenia Komisji. Na sesji sprawozdanie przedstawiła Pani Sekretarz – 

Dorota Wojciechowska.  

Do przedstawionego sprawozdania uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 

Powyższe sprawozdanie – w obecności 11 radnych – zostało przyjęte jednogłośnie 

(Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 24. Informacja z działalności instytucji kultury za 2020 rok – referent Dyrektor  

GOK-u Dariusz Grabowski 

W zastępstwie Dyrektora GOK w Przyrowie informację z działalności instytucji kultury za 2020 

rok przedstawiła Zastępca Wójta – Pani Anna Kowalska-Fert. 

Do informacji uwag i pytań nie zgłoszono. 

ad. 25. Komunikaty i wolne wnioski 

Radni wystąpili z następującymi wnioskami: 

• Radny Auguściak: 

- oświetlenie uliczne w Sygontce i Zalesicach; 

- zamiatanie ulic w m. Sygontka. 

• Radny Andrzej Różycki: 

- monitoring przy zbiorniku wodnym; 

- problem z wronami, które niszczą uprawy. 

• Radny Bochenek – zamiatanie ulic w m. Sygontka; 

• Radny Nabiałek: 

- dalsza rozbudowa drogi polnej w kierunku Kopanin; 



- równanie drogi w kierunku Grząbów. 

• Radny Stanuchiewicz – uporządkowania tego terenu po byłej mleczarni. 

• Radna Żmuda – dziurowanie ubytków na ul. Cmentarnej w m. Przyrów. 

Wójt odpowiedział szczegółowo na wszystkie wnioski radnych. 

Wójt zaprosił wszystkich na otwarcie terenu rekreacyjnego nad zbiornikiem oraz poinformował, 

że prowadzone są prace nad zmianą studium i planów zagospodarowania w niektórych 

sołectwach. Poprosił o ewentualne składanie wniosków w tej sprawie. 

ad . 26.  Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym 

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

 

 

Protokółowała: Justyna Pelikan 
 
 
 

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

https://przyrow.sesja.pl/

