
Protokół Nr XXVI/2021 

XXVI Sesji Rady Gminy w Przyrowie, 

z dnia 26 listopada 2021 roku 

 

 

ad. 1.  Otwarcie sesji. 

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 8:30 otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy  

Pani Maria Stępień.  

ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Nastąpiło sprawdzenie listy obecności, po którym Przewodnicząca stwierdziła, że w obradach 

uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. Radna nieobecna – Ewa Żmuda. 

Przewodnicząca przywitała radnych, Wójta Gminy, Panią Zastępcę Wójta, Panią Sekretarz, 

Panią Skarbnik 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). Do zaproponowanego porządku obrad radni nie zgłosili uwag. 

ad. 4. Przyjęcie Protokołu z XXIV i XXV-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

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

Do Protokołu z XXIV i XXV-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, uwagi nie zostały zgłoszone.  

Za przyjęciem Protokołu z XXIV i XXV-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy radni głosowali 

jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 5.  Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami  

Wójt przedstawił informację międzysesyjną za okres od 21 września 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: 

• 2 zebrania wiejskie (rozdysponowanie środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2022) – 

w Staropolu i w Sierakowie. Wójt zwrócił uwagę na niską frekwencję na tych 

zebraniach. 

• Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Północnego; 

• Forum Sołtysów; 

• Szkolenie w RLGD Jurajska Ryba; 

• Walne zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Północnego oraz 

Stowarzyszenia E-region; 

• uroczystość wręczenia medali z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego; 

• spotkanie z firmą Tauron - nowe technologie w ramach Związku Gmin Jurajskich. 



Przewodnicząca poinformowała, że potwierdziła swoją obecność radna Ewa Żmuda. Od tej 

chwili w obradach uczestniczyło 15 radnych. 

Wójt kontynuował przekazywanie informacji na temat swojej działalności w okresie 

międzysesyjnym: 

• udział w komitecie monitorującym PROW-u, 

• spotkania w sprawie transportu publicznego; 

• obchody Święta Niepodległości; 

• nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Przyrowie 

• spotkanie z seniorami z okazji Dnia Seniora; 

• konsultacje na temat SUMPT-u; 

• dzień pracownika socjalnego. 

Następnie omówił realizowane oraz planowane do realizacji inwestycje oraz kwestie dotyczące 

publicznego transportu zbiorowego na terenie naszej Gminy. 

Pani Wicewójt przekazała informacje na temat planu zrównoważonej mobilności miejskiej. 

Wójt dodał jeszcze, że odbyły się konsultacje nad studium uwarunkowań planu 

zagospodarowania dla 4 sołectw. 

Radny Andrzej Różycki powiedział, że w zebraniu wiejskim w Zalesicach uczestniczyło dużo 

mieszkańców. Wójt odpowiedział, że mówił ogólnie o wszystkich zebraniach. 

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: 

• opinia kancelarii prawnej dot. ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw; 

• informację w sprawie oświadczeń majątkowych Wójta i Przewodniczącego Rady, które 

były złożone Wojewodzie Śląskiemu za rok 2020; 

• Zarządzenie Wójta Gminy Przyrów w sprawie projektu budżetu gminy za na rok 2022  

i Zarządzenie Wójta Gminy Przyrów w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej; 

• Rozstrzygnięcie nadzorcze dot. uchwały nr XXIV/162/2021 – tę sprawę omówiła Pani 

Sekretarz; 

• 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. 7. Informacja Wójta o sposobie realizacji interpelacji. 

Wójt omówił interpelacje, które wpłynęły do Biura Rady: 

• utwardzenie drogi w m. Zalesice; 

• uporządkowanie dz. nr 242 w m. Zalesice. 



Pani Przewodnicząca przypomniała również o wcześniejszej interpelacji dot. zastoiska 

wodnego w m. Sieraków. 

Radny Stanuchiewicz spytał czy dotarła jego interpelacja dot. zmiany rozkładu jazdy 

publicznych linii transportu zbiorowego, którą wysłał na skrzynkę mailową Biura Rady,  

a następnie omówił treść złożonej interpelacji. Wójt odniósł się do tej wypowiedzi i omówił tę 

sprawę. 

ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – referent Skarbnik Ewelina 

Sikora-Migalska 

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

wspólnego posiedzenia Komisji. Pani Skarbnik krótko omówiła treść tej uchwały. 

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

poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  

Uchwała Nr XXVI/164/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

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

 

ad. 9. 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 treść tej uchwały. 

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

poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  

Uchwała Nr XXVI/165/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

15 radnych – została podjęta 14 głosami „za” i 1 głosem „Wstrzymującym się”  (Protokół 

głosowania w załączeniu). 

 

ad. 10. 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/166/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

15 radnych – została podjęta 14 głosami „za” i 1 głosem „Wstrzymującym się”      

(Protokół głosowania w załączeniu). 

 
 
 
 



ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości i 

zwolnień od tego podatku – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska. 

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 XXVI/167/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

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

 

ad. 12. Podjęcie 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 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 XXVI/168/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

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

 

ad. 13.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z 

pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłku, zasiłków na 

ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych 

będących w zakresie zadań własnych gminy – referent Kierownik GOPS – Iwona 

Kremblewska. 

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

przez kierownika GOPS-u – Panią Iwonę Kremblewską.  

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

poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 

Uchwała Nr XXVI/169/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

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

ad. 14.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie Przyrów na lata 2021 – 2027 – referent 

Kierownik GOPS – Iwona Kremblewska. 

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

omówiony przez kierownika GOPS-u – Panią Iwonę Kremblewską.  

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

poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 



Uchwała Nr XXVI/170/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

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

ad. 15.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez 

Fundację Nowe Spektrum – referent Elżbieta Ślęzak-Zawadzka. 

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

przez Przewodnicząca komisji Skarg o Wniosków – Panią Elżbietę Ślęzak-Zawadzką.  

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

poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 

Uchwała Nr XXVI/171/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

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

ad. 16. Komunikaty i wolne wnioski 

Radni wystąpili z następującymi wnioskami: 

• Radny Andrzej Różycki:  

- problem przystanku autobusowego w m. Knieja; 

- czy i kiedy Gmina Przyrów zastosuje się postanowienia Sądu Apelacyjnego w sprawie 

skargi na działalność GOPS w Przyrowie. 

• Radny Auguściak – czy pieniądze, które Gmina otrzymała na działalność wodno-

kanalizacyjną zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji w m. Julianka? 

• Radna Wierciochowicz – czy można przeznaczyć jakieś środki na remonty pomników 

i miejsc pamięci; 

• Radny Nabiałek – przejście wodne na nowobudowanej drodze; 

• Radny Stanuchiewicz ponownie spytał czy jego interpelacja dotarła oraz przypomniał 

o interpelacji z 2020 roku dot. poprawienia stanu nawierzchni drogi w Rynku  

w m. Przyrów; 

• Radna Żmuda – brak oznakowania poziomego na wyremontowanym odcinku DW 793 

od Rynku do Przedszkola, m.in. przejścia dla pieszych. 

Wójt udzielił odpowiedzi na wnioski radnych. Poinformował zebranych, że otrzymaliśmy pismo 

z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego odnośnie zmiany godzin w rozkładzie 

jazdy PKP. 

Pan Radny Bochenek poinformował, że 11 listopada również w kościele w Sygontce odbyły 

się obchody Święta Niepodległości. 

Pani Przewodnicząca dodała, że w grudniu odbędzie się sesja, na której zatwierdzane będą 

plany pracy Rady i komisji merytorycznych oraz zachęciła radnych do wzięcia udziału w akcji 

„Szlachetna Paczka”. Omówiła też kwestie związane z głosowaniem i jego wynikami nad 

uchwałą, która była podejmowana na poprzedniej, nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

Wójt poinformował, że w związku ze zwiększająca się ilością osób chorych na COVID-19, 

zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia, jeśli chodzi o wstęp interesantów do urzędu. 

 



ad . 19.  Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym 

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

 

 

Protokółowała: Justyna Pelikan 
 
 

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

https://przyrow.sesja.pl/

