
Protokół Nr XXIX/2021 

 XXIX-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyrowie  

z dnia 28 grudnia 2021 roku 
 
 

ad. 1.  Otwarcie sesji. 

Sesję Rady Gminy w Przyrowie w trybie nadzwyczajnym o godz. 9:00 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  

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

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

ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury 

Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Przyrowie – referent Wójt Robert Nowak. 

Pani Przewodnicząca poprosiła Wójta aby przedstawił całą procedurę dotyczącą połączenia 

samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie oraz Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Przyrowie. 

Głos zabrała radna Wierciochowicz, która spytała Pani prawnik czy podczas innych głosowań 

związanych z budżetem czy statutem Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie, którego jest 

pracownikiem, również powinna się była wyłączyć z głosowania, w związku  

z wykazaniem swojego interesu prawnego w tych kwestiach. 

Pani Prawnik szczegółowo wyjaśniła problematykę wykazania interesu prawnego przez 

radnego oraz wyłączenia się w takim przypadku z głosowania nad podjęciem uchwał. 

Radna Wierciochowicz zadała pytanie, czy jeśli dziś zostanie podjęta uchwała odnośnie 

połączenia tych dwóch instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie oraz Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Przyrowie, to czy ich pracownicy dostaną nowe umowy  

o pracę. 

Wójt odpowiedział, że nie, co potwierdziła również Pani prawnik objaśniając, że zgodnie  

z Kodeksem Pracy oraz ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

pracownicy połączonych instytucji stają się pracownikami nowej instytucji. 

Radna Wierciochowicz spytała Panią prawnik, czy jeśli nie dostanie nowej umowy, czy może 

wziąć udział w dzisiejszym głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały. 

Pani prawnik wyjaśniła, że zgodnie ze stanowiskami organów nadzoru, radna powinna się 

wyłączyć z takiego głosowania, ale decyzja należy do radnej. Dodała również, że w żaden 

sposób nie traci ona dotychczas nabytych w pracy uprawnień. Wójt powiedział, że w związku  

z poszerzeniem zakresu działalności instytucji, zmieni się zakres obowiązków pracowników, 



ponieważ zmienią się regulaminy organizacyjne, tak więc uważa on, że w takim zakresie ten 

interes prawny występuje. 

Radny Stanuchiewicz spytał Panią prawnik czy radna Wierciochowicz powinna głosować nad 

podjęciem drugiej uchwały w sprawie nadania statutu? 

Pani prawnik wyjaśniła, że statut nie odnosi się do kwestii zatrudnienia lecz dotyczy ram 

funkcjonowania instytucji. 

Pani Przewodnicząca zacytowała zapis art. 25a ustawy o samorządzie gminnym. 

Poinformowała również, że w myśl interpretacji prawnych, celem tej regulacji jest gwarancja 

uczciwego sprawowania mandatu przez radnego.  

Do projektu tej uchwały innych uwag i pytań nie zgłoszono. Przewodnicząca spytała radnej 

Wierciochowicz czy wyłącza się z głosowania, czy przystępuje do głosowania? Radna 

Wierciochowicz odpowiedziała, że przystępuje do głosowania. Wobec powyższego 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  

Uchwała Nr XXIX/187/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

15 radnych – nie została podjęta 7 głosami „za”, 7 głosami „przeciw” i 1 głosem 

„Wstrzymującym się” (Protokół głosowania w załączeniu).  

Pani Przewodnicząca spytała Panią prawnik czy wobec faktu, że uchwała w sprawie 

połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie oraz 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie, nie została podjęta, można zdjąć z porządku obrad 

punkt 4, dotyczący podjęcia uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury i 

Bibliotece w Przyrowie. Pani prawnik potwierdziła, że głosowanie nad tą uchwałą jest w tym 

momencie bezprzedmiotowe. Pani Przewodnicząca poinformowała, że punkt  

4 zostaje wykreślony z porządku obrad. 

ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu 

zbiorowego na terenie Gminy Przyrów – referent  Justyna Pelikan. 

Pani Wicewójt poprosiła o głos, a następnie szczegółowo omówiła tematykę związaną  

z uchwałami w sprawie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Przyrów oraz 

Gminy Janów, w związku ze złożonymi do Wojewody wnioskami o dofinansowanie na ten cel. 

Radny Auguściak powiedział, że wcześniej była mowa o Złotym Potoku, a teraz tylko  

o Janowie. Pani Wicewójt wyjaśniła, że miała na myśli Gminę Janów, a linia będzie  

się kończyła w Złotym Potoku. 

Radny Hamerla zapytał czy autobusy będą mogły dojeżdżać do przystanku Zarębice PGR. 

Pani Wicewójt powiedziała, że będą jeszcze rozmowy z Operatorem na ten temat, żeby 

chociaż jeden czy dwa kursy jeździły tą trasą. 

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

Uchwała Nr XXIX/188/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  
15 radnych – została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

  



ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu 

zbiorowego – referent  Justyna Pelikan. 

Pani Wicewójt krótko zreferowała tematykę związaną z tą uchwałą. 

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

Uchwała Nr XXIX/189/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

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

ad . 6.  Komunikaty i wolne wnioski. 

Wójt poinformował, że wczoraj zostały otworzone oferty w związku z ogłoszonym  

przetargiem na budowę nowej oczyszczalni ścieków. Wpłynęły trzy oferty, które  

są stosunkowo wysokie i przekraczają kwotę, którą Gmina otrzymała z Polskiego Ładu. 

Odniósł się również do sytuacji zaistniałej przy głosowaniu nad uchwałą w sprawie  

połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie oraz 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie, jednocześnie informując, że zostanie ona  

poddana ocenie Wojewody. 

Radna Wierciochowicz powiedziała, że nie uważa aby miała w tej kwestii interes prawny  

i wcześniej już wyraziła opinię, że jest przeciwna połączeniu tych dwóch instytucji. 

Pani Przewodnicząca poprosiła żeby zakończyć dyskusję na ten temat, a organem który  

wypowie się w tej sprawie będzie Urząd Pana Wojewody. 

Radny Nowak poprosił o interwencję w sprawie posypywania dróg powiatowych. 

Radny Hamerla spytał czy droga FOGR-owska od Zarębic, w stronę Bolesławowa jest  

na gwarancji, bo pojawiły się na niej pęknięcia. Wójt odpowiedział, że gwarancja jeszcze  

nie minęła i zostanie ten fakt zgłoszony do wykonawcy. 

Radny Stanuchiewicz zadał pytania odnośnie linii powiatowych, które mają funkcjonować  

po nowym roku: 

• Czy zostaną zmienione godziny odjazdu popołudniowych autobusów z Częstochowy; 

• Czy można korzystać z jednego biletu na trasach przez Mstów i przez Żuraw. 

Pani Wicewójt odpowiedziała, że wszystkie uwagi dotyczące rozkładu jazdy zostały uwzględ-

nione, jak również można korzystać z jednego biletu na wszystkich trasach linii  

powiatowych przebiegających przez naszą Gminę. 

ad . 7.  Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady złożyła życzenia noworoczne,  

do których przyłączyli się również Wójt i Pani Wicewójt, a następnie zamknęła obrady XXIX - 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyrowie. 

 

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

https://przyrow.sesja.pl/

