
Protokół Nr XXVIII/2021 

Sesji Rady Gminy w Przyrowie, 

z dnia 17 grudnia 2021 roku 

 

 
ad. 1.  Otwarcie sesji. 
 
Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 8:30 otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy  

Maria Stępień. Na wstępie wyjaśniła dlaczego nastąpiła zmiana numeracji sesji. 

ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Nastąpiło sprawdzenie listy obecności, po którym Przewodnicząca stwierdziła,  

że w obradach uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może 

obradować i podejmować prawomocne uchwały. Radni nieobecni – Bartłomiej Bochenek, 

Arkadiusz Różycki. 

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

Panią Skarbnik oraz wszystkich internautów. 

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 ustalenia wysokości diet dla radnych oraz ustalenia zasad 

zwrotu kosztów podróży służbowych. Wójt poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dwóch 

uchwał: 

• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim  

na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 

polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793" 

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na zadanie: 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w m. Przyrów. 

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad po zmianach. 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

ad . 4. Przyjęcie Protokołu z XXVI i XXVII-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

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

Do Protokołu z XXVI i XXVII-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.  Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami  

Wójt przedstawił informację o działalności międzysesyjnej za okres od 26 listopada 2021 r. do 

dnia sesji. Poinformował zebranych o spotkaniach, które odbyły się w tym okresie: 

• uroczystość 60-lecia Koła Łowieckiego Słonka; 

• Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Północnego; 

• 2 grudnia – wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy w sprawie budżetu na 2022 rok; 

• 3 grudnia – konsultacje nad studium uwarunkowań rozwoju Gminy; 

• 4 i 6 grudnia – Mikołajki w Staropolu i w Wiercicy; 

• udział w Powiatowej Radzie Zatrudnienia przy Powiatowym Urzędzie Pracy; 

• walne zgromadzenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów; 

• kolejne spotkanie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Północnego; 

• 10 grudnia – Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Jurajskich; 

• 14 grudnia – XXVII-nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Przyrowie. 

Dodał, że został ogłoszony przetarg na budowę oczyszczalni ścieków. Zostały również złożone 

wnioski o płatność w związku z realizowanymi w roku bieżącym inwestycjami. 

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: 

• Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie projektu budżetu na rok 2020; 

• Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami; 

• Interpelacja radnego Stanuchiewicza, dotycząca zmiany rozkładu jazdy na liniach 

powiatowych; 

• Interpelacja radnej Stępień, dotycząca naprawy pobocza przy drodze powiatowej  

w Sierakowie; 

Poinformowała również, że 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 poinformował zebranych, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły dwie interpelacje: 

• Interpelacja radnego Stanuchiewicza dotycząca zmiany rozkładu jazdy na liniach 

powiatowych; 

• Interpelacja radnej Stępień dotycząca naprawy pobocza przy drodze powiatowej  

w Sierakowie. 

Wójt przedstawił sposób ich realizacji. 

 

 

 



ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty – 

referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska. 

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

wspólnego posiedzenia Komisji. Wójt krótko omówił projekt uchwały. Głos w tej sprawie 

zabrali: radny Stanuchiewicz, radna Wierciochowicz oraz Skarbnik Gminy – Ewlina Sikora-

Migalska. 

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

Rady poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  

Uchwała Nr XXVIII/173/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

13 radnych – została podjęta 12 głosami „za” i 1 głosem „Wstrzymującym się”  (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 omówiła projekt tej uchwały. 

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

poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr XXVIII/174/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

13 radnych – została podjęta 12 głosami „za” i 1 głosem „Wstrzymującym się”      

(Protokół głosowania w załączeniu). 

 

ad. 10. Podjęcie uchwały 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 projekt tej uchwały. 

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

poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 

Uchwała Nr XXVIII/175/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

13 radnych – została podjęta 12 głosami „za” i 1 głosem „Wstrzymującym się” (Protokół 

głosowania w załączeniu). 

 

ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny ścieków dopływających  

dla gospodarstw domowych na 2022 rok – referent Kierownik GZK – Mirosław 

Czarnecki. 

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

wspólnego posiedzenia Komisji. Głos w sprawie projektu uchwały zabrali: radny 

Stanuchiewicz, Wójt Gminy oraz kierownik GZK. 

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

Rady poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 



Uchwała Nr XXVIII/176/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

13 radnych – została podjęta 12 głosami „za” i 1 głosem „Wstrzymującym się”  (Protokół 

głosowania w załączeniu). 

 

ad. 12.  Podjęcie uchwały w sprawie wpf na lata 2022-2031 – referent Skarbnik 

Ewelina Sikora-Migalska. 

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

w trakcie wspólnego posiedzenia Komisji. W trakcie sesji został on omówiony przez Panią 

Skarbnik. 

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

poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 

Uchwała Nr XXVIII/177/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

15 radnych – została podjęta 12 głosami „za” i 1 głosem „Wstrzymującym się” (Protokół 

głosowania w załączeniu). 

 

ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2022 rok – referent 

Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska. 

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

w trakcie wspólnego posiedzenia Komisji. W trakcie sesji został on omówiony przez Panią 

Skarbnik. W trakcie dyskusji nad projektem tej uchwały głos zabrali radny Stanuchiewicz, Wójt 

Gminy, radna Zawadzka, Pani Wicewójt, Pani Przwodnicząca oraz radny Nowak. 

Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie przez poszczególne komisje 

swoich opinii w sprawie budżetu Gminy. Wszystkie komisje wydały opinie pozytywne. 

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

Rady poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 

Uchwała Nr XXVIII/178/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

15 radnych – została podjęta 12 głosami „za” i 1 głosem „Wstrzymującym się” (Protokół 

głosowania w załączeniu). 

 
Pani Przewodnicząca ogłosiła 10 minut przerwy w obradach. 

 

Po wznowieniu obrad ponownie została sprawdzona lista obecności. Swoje uczestnictwo  

w obradach potwierdziło 12 radnych. Radna nieobecna – Ewa Żmuda. 

 

ad. 14.  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 szczegółowo 

w trakcie wspólnego posiedzenia Komisji.  

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

poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 

 



Uchwała Nr XXVIII/179/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

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

 

ad. 15.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Gminy 

w Przyrowie oraz Planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Przyrowie  

na 2022 rok – referent Przewodniczący Rady Gminy oraz Przewodniczący 

Komisji. 

Przewodnicząca Rady Gminy oraz Przewodniczący komisji stałych przedstawili swoje plany 

pracy na rok 2022. 

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

poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 

Do obrad dołączyła nieobecna radna – Ewa Żmuda. 

Uchwała Nr XXVIII/180/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

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

 

ad. 16.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Przyrów – referent Ewelina Wiśniewska. 

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

w trakcie wspólnego posiedzenia Komisji. Na sesji projekt uchwały został omówiony przez 

referenta oraz Panią prawnik. Pani Przewodnicząca zawnioskowała aby wysokość 

wynagrodzenia zasadniczego stanowiła 90% maksymalnego poziomu wynagrodzenia,  

a dodatek funkcyjny wysokość 90% maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego dla Wójtów. 

Swoją opinię w tej spawie wyrazili: radny Stanuchiewicz, radny Auguściak, radna Zawdzka 

oraz radna Żmuda. 

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

Rady poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 

Uchwała Nr XXVIII/181/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

13 radnych – została podjęta 10 głosami „za” oraz 3 głosami „przeciw” (Protokół 

głosowania w załączeniu). 

 

ad. 17.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok – referent 

Ewelina Wiśniewska. 

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

w trakcie wspólnego posiedzenia Komisji.  

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

poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 

Uchwała Nr XXVIII/182/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

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

 



ad. 18.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  

Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok – referent Ewelina Wiśniewska. 

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

w trakcie wspólnego posiedzenia Komisji.  

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

poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 

Uchwała Nr XXVIII/183/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

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

 

ad. 19.  Podjęcie uchwały przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przyrów" – referent Kierownik GZK 

– Mirosław Czarnecki. 

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

w trakcie wspólnego posiedzenia Komisji. Na sesji projekt uchwały został omówiony przez 

kierownika GZK. 

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

poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 

Uchwała Nr XXVIII/184/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

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

 

ad. 20.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

z Województwem Śląskim na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-

rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793" – referent Ewelina Sikora-

Migalska. 

Tematyka projektu uchwały została przybliżona przez Wójta na początku sesji, kiedy na jego 

wniosek, punkt ten był wprowadzony do porządku obrad. 

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

poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 

Uchwała Nr XXVIII/185/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

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

 

ad. 21.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Śląskiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca 

na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w m. 

Przyrów – referent Ewelina Sikora-Migalska. 

Tematyka projektu uchwały została przybliżona przez Wójta na początku sesji, kiedy na jego 

wniosek, punkt ten był wprowadzony do porządku obrad. 

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

poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 



Uchwała Nr XXVIII/186/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

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

 

ad. 22. Komunikaty i wolne wnioski.  

Radni wystąpili z następującymi wnioskami: 

• Radna Wierciochowicz – budowa wodociągu na ul. Filtrowej w m. Przyrowie; 

• Radny Auguściak: 

- poprawienie stanu pobocza w m. Julianka; 

- uzupełnienie ubytków na ul. Leśnej w m. Sygontka; 

- uporządkowanie posesji na ul. M. Konopnickiej w m. Sygontka; 

- pomalowanie barierek ochronnych – most w m. Sygontka; 

• Radny Nabiałek – przebudowa skrzyżowania ul. Częstochowskiej i ul. Św. Anny  

w m. Przyrów; 

• Radna Żmuda: 

- zlikwidowanie zastoisk wodnych na ul. Cmentarnej i Zarębskiej w m. Przyrów; 

- zamontowanie lampy na ul. Szkolnej w m. Przyrów; 

• Radna Zawadzka – zmiana ustawienia godzin włączania i wyłączania się oświetlenia 

ulicznego na Woli Mokrzeskiej; 

• Radny Nowak – rozwiązanie problemu wyrzucania śmieci przez mieszkańców  

do przydrożnych rowów; 

• Radny Stanuchiewicz – wycinka drzewa na skwerku zlokalizowanym  

na skrzyżowaniu ul. Szkolnej z ul. Św.Anny. 

Wójt odniósł się do przedstawionych wniosków radnych. 

Pani Przewodnicząca podziękowała radnym, którzy wzięli udział w akcji „Szlachetna paczka”. 

Wójt poinformował o trwającej cały czas akcji szczepienia się przeciw Covid-19. 

 

ad. 23.  Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym 

za uczestnictwo w obradach i zamknęła obrady XXVIII sesji Rady Gminy w Przyrowie. 

 

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

https://przyrow.sesja.pl/

