
Protokół Nr XXVII/2021 

 XXVII-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyrowie  

z dnia 14 grudnia 2021 roku 

 

 

ad. 1.  Otwarcie sesji. 

Sesję Rady Gminy w Przyrowie w trybie nadzwyczajnym o godz. 8:30 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. 

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodnicząca stwierdziła, że w obradach uczestniczy  

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

prawomocne uchwały. Wójt wyjaśnił również powody zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym. 

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

propozycje zmian. 

Uwag nie zgłoszono. 

ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego pomiędzy Gminą Przyrów, a Gminą Janów w zakresie 

organizacji publicznego transportu zbiorowego – referent Justyna Pelikan. 

Pani Przewodnicząca poprosiła Wójta, aby szczegółowo omówił tematykę podejmowanej 

uchwały. Głos w tej sprawie zabrała również Pani Wicewójt. 

Radny Hamerla spytał czy będą jakieś linie, które będą kursowały do przystanku Zarębice 

PGR. 

Wójt odpowiedział, że ze względu na tzw. „wąskie gardło” na drodze i ruch bydła nie można 

puścić autobusu tamtą trasą. 

Radny Stanuchiewicz spytał czy koszt biletu będzie liczony wg przejechanych kilometrów? 

Wójt odpowiedział, że według przejechanych kilometrów lub przejechanych przystanków. 

Do projektu uchwały innych uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca 
Rady poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  

Uchwała Nr XXVII/172/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

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



ad. 4. Komunikaty i wolne wnioski 

Wójt szczegółowo omówił tematykę związaną z publicznym transportem zbiorowym na terenie 

Gminy Przyrów w oparciu o linie powiatowe. Dodatkowo w tym temacie wypowiedziała się Pani 

Wicewójt. 

Radna Ślęzak-Zawadzka – ile i jakie kursy będą jechać przez Wolę Mokrzeską i od kiedy będą 

one działać? 

Radny Stanuchiewicz – czy na jednym bilecie miesięcznym będzie można jeździć  

na wszystkich liniach funkcjonujących na terenie naszej Gminy? 

Wójt udzielił odpowiedzi na ww. pytania. 

  ad. 5.  Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym  

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

 

 

Protokółowała: Justyna Pelikan 
 
 
 

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

https://przyrow.sesja.pl/

