
Protokół Nr XXIV/2021 

Sesji Rady Gminy w Przyrowie, 

z dnia 20 września 2021 roku 

 

ad. 1.  Otwarcie sesji. 

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 12-tej otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy  

Maria Stępień.  

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 Zastępcę Wójta, Panią Sekretarz, 

Panią Skarbnik, zaproszonych na sesję uczniów szkół z terenu Gminy Przyrów, gości oraz 

pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i wszystkich, którzy oglądają obrady na żywo. 

ad . 3. Przyjęcie  porządku obrad. 

Radni w materiałach sesyjnych otrzymali proponowany porządek obrad  

(w załączeniu). Przewodnicząca Rady zaproponowała aby wykreślić z porządku obrad pkt 17 

- podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych gminy w zakresie gospodarki 

komunalnej i przedstawiła porządek obrad po zmianach. 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

ad . 4. Przyjęcie Protokołu z XXII i XXIII-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

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

Do Protokołu z XXII i XXIII-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, uwagi nie zostały zgłoszone.  

Za przyjęciem Protokołu z XXII i XXIII-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy radni głosowali 

jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 5.  Wręczenie decyzji Wójta Gminy Przyrów w sprawie przyznania 

stypendium za wysokie wyniki w nauce i osiągniecia, dla uzdolnionych uczniów 

szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów. 

Wójt wraz z Panią Przewodniczącą Rady Gminy wręczył wyróżnionym uczniom decyzje  

w sprawie przyznania stypendium za wysokie wyniki w nauce i osiągniecia, dla uzdolnionych 

uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów 

ad. 6.  Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami  

Wójt przedstawił informację międzysesyjną za okres od 11 czerwca 2021 r. do dnia sesji. 

Poinformował zebranych o spotkaniach, w których uczestniczył w tym okresie, o walnych 

zebraniach w stowarzyszeniach i związkach, których członkiem jest Gmina Przyrów, jak 

również o zebraniach w OSP w naszej Gminie oraz o zebraniach sołeckich mających na celu 

rozdysponowanie środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2022. Następnie przedstawił 



informacje o inwestycjach, które są obecnie realizowane w Gminie, a także o tych, które 

planowane są do realizacji. Przypomniał o akcjach zorganizowanych dla mieszkańców, 

chcących się zaszczepić przeciw COVID-19 oraz o trwającym Powszechnym Spisie 

Narodowym. 

ad. 7. 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: 

• rozstrzygnięcie nadzorcze uchylające w całości uchwałę nr XXII/150/2021 Rady Gminy 

Przyrów z dnia 10 czerwca 2021 roku; 

• Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przyrów; 

• informacja o przeprowadzeniu wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Śląskiego; 

• petycja Pana Grzegorza Płaczka, który reprezentuje Fundację Nowe spektrum; 

• informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych 

instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku. 

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. 8. Informacja Wójta o sposobie realizacji interpelacji. 

Wójt poinformował zebranych, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja. 

ad. 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 

– referent Dyrektor ZSP w Przyrowie – Halina Trojak, Dyrektor NSP – Regina 

Deska. 

Panie Dyrektor szkół funkcjonujących na ternie Gminy Przyrów przedstawiły szczegółowe 

informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 w kierowanych 

przez nich placówkach. 

Radny Stanuchiewicz podziękował Paniom Dyrektor za osiągnięte wyniki i odniósł  

się do potrzeb w tych placówkach. 

ad . 10. Przedstawienie informacji na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie 
gminy – referent Komendant Miejski PSP w Częstochowie 

Komendant Miejski PSP w Częstochowie – Pan Marek Radosz omówił tematykę ochrony 
przeciwpożarowej na terenie Gminy Przyrów. 



ad. 11. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego oraz podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia 

przestępczości na terenie gminy – referent Komendant Komisariatu Policji w 

Koniecpolu 

Pani Podinspektor Olga Maszewska przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa  

i porządku publicznego oraz podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia 

przestępczości na terenie naszej Gminy. 

Wójt podziękował przedstawicielom tych formacji za współpracę. 

ad. 12. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 

pierwsze półrocze 2021 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – 

referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska. 

Pani Skarbnik ww. informację szczegółowo przedstawiła na posiedzeniu Komisji. 

Do przedstawionej informacji uwag i pytań nie zgłoszono.   

ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – 

referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska. 

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

wspólnego posiedzenia Komisji. Pani Skarbnik krótko omówiła autopoprawkę wprowadzoną 

do tej uchwały. 

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

poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  

Uchwała Nr XXVI/158/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  
15 radnych – została podjęta 14 głosami „za” i 1 głosem „Wstrzymującym się”  (Protokół 
głosowania w załączeniu). 

ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie 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 omówiła autopoprawkę wprowadzoną do tej 

uchwały. 

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

poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr XXVI/159/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  
15 radnych – została podjęta 14 głosami „za” i 1 głosem „Wstrzymującym się”      
(Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy 

Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku 

publicznego na 2022 rok – referent Dorota Wojciechowska. 

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 ich przyjęcie. 

Uchwała Nr XXIV/160/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  
15 radnych – została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przyrów, na nieruchomości 

stanowiące własność Skarbu Państwa w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Złoty Potok – 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 ich przyjęcie. 

Uchwała Nr XXIV/161/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  
15 radnych – została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przyrów” – 

referent Kierownik GZK – Mirosław Czarnecki. 

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. W trakcie sesji został on omówiony 

przez kierownika GZK – Pana Mirosława Czarneckiego. Pani Przewodnicząca spytała o 

poprawność zapisu numeru zmienianej uchwały, co zostało wyjaśnione. 

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

Rady poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 

Uchwała Nr XXIV/162/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  
15 radnych – została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 18. Komunikaty i wolne wnioski 

Wójt przekazał informacje: 

• w sprawie planowanego do podpisania Porozumienia z Marszałkiem w sprawie 

budowy ciągu pieszo-rowerowego; 

• nie będzie unieważniony przetarg na budowę drogi FOGR-owskiej w kierunku Kniei; 

• od 1 września  ruszyła nowa powiatowa linia komunikacyjna.  

Radni wystąpili z następującymi wnioskami: 

• Radna Wierciochowicz – pomalowanie konstrukcji sceny w „Brzózkach”; 

• Radny Stanuchiewicz: 

- podziękował za zamontowanie progów zwalniających i odniósł się do innych prac, 

które mają zostać wykonane w związku z wprowadzeniem w życie stałej organizacji 

ruchu na ul. Szkolnej, ul. Lelowskiej i Rynek w m. Przyrów; 

- zmiana rozkładu linii powiatowej. 



ad . 19.  Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za 

uczestnictwo w obradach i zamknęła XXIV sesję Rady Gminy w Przyrowie. 

 

 

Protokółowała: Justyna Pelikan 
 
 

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

https://przyrow.sesja.pl/

