
Protokół Nr XXIII/2021 

 z XXIII-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyrowie  

z dnia 28 lipca 2021 roku 

 

ad. 1.  Otwarcie sesji. 

Sesję Rady Gminy w Przyrowie w trybie nadzwyczajnym o godz. 13-tej otworzyła Przewodnicząca 

Rady Gminy Maria Stępień.  

ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w obradach uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum, przy którym 

rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Radni nieobecni na posiedzeniu: 

Bartłomiej Bochenek, Arkadiusz Różycki oraz Wiesław Stanuchiewicz, Następnie przywitała osoby 

uczestniczące w obradach.  

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

zmian. 

Uwag nie zgłoszono. 

Następnie przedstawiła obowiązujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad XXIII sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska. 

5. Komunikaty i wolne wnioski.  

6. Zakończenie obrad. 

ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF – referent Skarbnik Ewelina Sikora-

Migalska. 

Proponowane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiła Pani Skarbnik. 

Przewodnicząca poprosiła zebranych o potwierdzenie swojej obecności poprzez użycie pilota do 

głosowania. 

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

poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  

Uchwała Nr XXIII/156/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 12 radnych –  

została podjęta 11 głosami „Za” i 1 głosem „Wstrzymującym się”  (Protokół głosowania w 

załączeniu).  

ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina 

Sikora-Migalska. 

Proponowane zmiany przedstawione w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie przedstawiła 

Pani Skarbnik. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Przyrów, który omówił kwestię dotyczącą utworzenia żłobka lub 

klubu dziecięcego na terenie Gminy Przyrów, a później Pani Skarbnik przedstawiła informacje na 

temat środków finansowych jakie może wygospodarować Gmina. 



W dyskusji na temat utworzenia żłobka/klubu dziecięcego głos zabrali: 

• Radna Wierciochowicz – czy ewentualnie pomieszczenia zagospodarowane  

na żłobek/klub dziecięcy będzie można wykorzystać do innych celów? 

• Radna Ślęzak Zawadzka – jaka jest różnica pomiędzy utworzeniem żłobka, a klubu 

dziecięcego? 

• Radny Hamerla – czy będzie odpowiednia ilość osób chętnych do korzystania ze żłobka, 

skoro w ramach otrzymanego dofinansowania gmina musi utrzymać obsadę przynajmniej 

60% zadeklarowanej liczby wychowanków? 

W debacie uczestniczyli również: Przewodnicząca Rady oraz Wójt Gminy Przyrów. 

W związku z koniecznością dookreślenia w uchwale zapisu żłobek czy klub dziecięcy, Pani Skarbnik 

zaproponowała aby ten zapis brzmiał „gminna instytucja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”. Pani 

Przewodnicząca spytała radnych kto jest za tym aby pkt 11 w projekcie uchwały brzmiał następująco: 

„w związku z planem utworzenia gminnej instytucji opieki nad dziećmi  

do lat 3 opracowanie dokumentacji technicznej, dokonania przebudowy w budynku szkoły 

podstawowej w Przyrowie w rozdziale 85 516 w kwocie 26 200". Wszyscy radni byli „za”. 

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

poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  

Uchwała Nr XXIII/157/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 12 radnych –  

została podjęta 10 głosami „Za”, 1 głosem „Wstrzymującym się” i 1 głosem „Nieoddanym”  

(Protokół głosowania w załączeniu).  

ad. 5. Komunikaty i wolne wnioski 

Wójt omówił następujące zagadnienia: 

• Szczepienia przeciwko Covid-19 na terenie Gminy Przyrów; 

• Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021; 

• Sfinansowanie nagrody za wskazanie miejsca pobytu groźnego przestępcy – Pana Jaworka. 

Pani Skarbnik przypomniała, że zbliża się termin zebrań sołeckich, na których podejmowane będą 

decyzje odnośnie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2022 rok. 

Radny Auguściak spytał, kiedy zostaną wykonane prace mające na celu poprawę stanu nawierzchni 

ul. Na Wyspie w m. Sygontka. 

Obecna na obradach Pani Justyna Pelikan udzieliła radnemu wyczerpującej odpowiedzi. 

  ad. 6.  Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym  

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

 

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

https://przyrow.sesja.pl/

