
Protokół Nr XXV/2021 

 z XXV-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyrowie  

z dnia 15 listopada 2021 roku 

 

 

ad. 1.  Otwarcie sesji. 

Sesję Rady Gminy w Przyrowie w trybie nadzwyczajnym o godz. 10-tej otworzyła 

Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Maria Stępień.  

ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w obradach uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy 

którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Radny nieobecny na 

posiedzeniu: Arkadiusz Różycki. Następnie przywitała osoby uczestniczące w obradach.  

ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/140/2021 Rady 

Gminy Przyrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie zamiaru połączenia 

samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie oraz 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie – referent Zastępca Wójta – Anna 

Kowalska-Fert. 

Przewodnicząca poprosiła aby w tym punkcie tematykę zreferowała Zastępca Wójta – Pani 

Anna Kowalska-Fert, która odczytała zebranym opinie otrzymane od innych jednostek: 

Biblioteki Śląskiej oraz Krajowej Rady Bibliotecznej, w związku z wcześniej podjętą uchwałą w 

sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w 

Przyrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie. Wyjaśniła również jakie zmiany 

zostaną wprowadzone w tejże uchwale.  

Głos w tej sprawie zabrali radny Stanuchiewicz oraz radna Wierciochowicz, którzy wyrazili 

swoje obawy wynikające z planowanego połączenia tych dwóch ww. instytucji kultury. 

Wójt Gminy Przyrów wyczerpująco wyjaśnił kwestie poruszane w wypowiedziach radnych. 

Radna Wierciochowicz zgłosiła, że nie może brać udziału w głosowaniu nad tą uchwałą, 

ponieważ jest pracownikiem Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie. 

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

Rady poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  

Uchwała Nr XXV/162/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

14 radnych – została podjęta 6 głosami „Za”, 5 głosami „Przeciw” i 2 głosami 

„Wstrzymującymi się” i 1 głos „Nieoddany”  (Protokół głosowania w załączeniu).  

 

 



ad. 4. Komunikaty i wolne wnioski 

Radni wystąpili z następującymi wnioskami: 

• Radny Auguściak: 

- remont drogi ul. Na Wyspie w m. Julianka; 

- przycięcie gałęzi wzdłuż drogi w m. Julianka. 

• Radny Nabiałek: 

- zjazdy z nowobudowanej drogi Przyrów-Knieja na pola i polne drogi; 

- dziura w DW 793 na ul. Św. Anny w m. Przyrów. 

• Radna Ewa Żmuda – brak oznakowania poziomego na DW 793 w obrębie Rynku  

w m. Przyrów. 

• Radna Wierciochowicz - dziura w drodze powiatowej – ul. Cmentarna w m. Przyrów. 

• Radny Stanuchiewicz – przycięcie lub usunięcie drzewa na skwerze przy skrzyżowaniu 

ulic Szkolnej i Św. Anny. 

• Radny Hamerla – wyczyszczenie kanału lodowego. 

Wójt wskazał sposoby rozwiązania problemów przedstawionych przez radnych w swoich 

wnioskach oraz przekazał informację o środkach finansowych, które otrzymała ostatnio Gmina 

Przyrów. 

Radna Wierciochowicz spytała jakie są szanse na wybudowanie chodnika na ul. Piaski  

w m. Przyrów. Wójt przedstawił zebranym na jakim etapie jest w obecnej chwili ta sprawa. 

Pani Przewodnicząca odniosła się do wcześniej podjętej uchwały, podkreślając, że zgodnie  

z jej wiedzą poprawnie została wyjaśniona kwestia przegłosowania tej uchwały zwykłą 

większością głosów. 

  ad. 5.  Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym  

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

 

 

Protokółowała: Justyna Pelikan 
 
 
 
 

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

https://przyrow.sesja.pl/

