
Protokół Nr XXIX/2021 

 XXIX-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyrowie  

z dnia 30 grudnia 2021 roku 
 
 

ad. 1.  Wznowienie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Maria Stępień w dniu 30.12.2021 r. o godz. 8:30 wznowiła 

obrady XXIX-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyrowie. Sesja została wznowiona 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 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. Pani Przewodnicząca szczegółowo wyjaśniła i uzasadniła przyczyny 

wznowienia obrad XXIX sesji. Pan Wójt poprosił o przejście do innego pomieszczenia,  

ze względu na zakłócenia fonii. W tym celu Pani Przewodnicząca poprosiła o 2 minuty przerwy. 

Po wznowieniu obrad, Przewodnicząca kontynuowała wyjaśnienia, a następnie odczytała w 

całości pismo otrzymane z Wydziału Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego  

w przedmiotowej sprawie. Następnie o głos poprosili: 

• Radny Andrzej Różycki – poprosił o usunięcie z porządku obrad punktu dotyczącego 

nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotece w Przyrowie; 

• Radna Wierciochowicz – odniosła się głosowania nad uchwałą w sprawie połączenia 

instytucji kultury w dniu 28.12.2021 r., w którym brała udział oraz do zapisów  

w piśmie Wojewody; 

• Radny Stanuchiewicz – poprosił o przedstawienie pisma od Wojewody. 

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią prawnik o ustosunkowanie się do wypowiedzi radnych. 

Pani prawnik szczegółowo wyjaśniła kwestie dotyczące sytuacji, w których wydawane  

są rozstrzygnięcia nadzorcze oraz wyjaśniła, że w przypadku zwołania sesji nadzwyczajnej, 

zmiany w porządku obrad dokonywane mogą być tylko i wyłącznie przez inicjatora sesji  

– w tym przypadku Wójta.  

Pani Przewodnicząca spytała Wójta czy chce zdjąć z porządku obrad pkt 3 – podjęcie uchwały 

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotece w Przyrowie,  

na co Wójt nie wyraził zgody. Odniósł się również pokrótce do wcześniejszych wypowiedzi 

radnego Stanuchiewicza. 

Radny Stanuchiewicz ponowił swoją prośbę o przedstawienie pisma Wojewody  

w przedmiotowej sprawie, jak również zawnioskował o przerwę.  

Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że pismo jest dostępne w Biurze Rady i można  

się z nim zapoznać. Ponieważ do omówienia została tylko jedna uchwała postanowiła  

nie przedłużać obrad, w związku z powyższym nie zarządziła przerwy w obradach. 



ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury  

i Bibliotece w Przyrowie – referent Sekretarz Dorota Wojciechowska. 

Projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Pani Sekretarz krótko omówiła treść 

tej uchwały. 

Radny Bochenek spytał kiedy i na jaki okres zostanie powołany nowy Dyrektor oraz  

czy Rada Programowa będzie powołana z pracowników instytucji i czy członkowie tej Rady 

będą otrzymywać wynagrodzenie? 

Wójt odpowiedział, że zostaną podjęte w tym kierunku odpowiednie kroki, tak aby instytucja 

mogła działać. Co do Rady Programowej to zapewne szczegóły określi dokładniej regulamin 

pracy, ale jest to organ o charakterze doradczym i jego członkowie raczej nie będą otrzymywać 

wynagrodzenia. 

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

Rady poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  

Uchwała Nr XXIX/190/2021 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

15 radnych – została podjęta 8 głosami „za”, 4 głosami „przeciw” i 2 głosami 

„wstrzymującymi się”   (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 4. Komunikaty i wolne wnioski. 

Radny Młynarczyk spytał czy są prowadzone jakieś rozmowy w sprawie przejazdu autobusów 
przez m. Wiercica. 

Wójt odpowiedział, że nie mamy jako Gmina wpływu na to, ponieważ są to linie powiatowe, 
ale niejednokrotnie były prowadzone z organizatorem rozmowy na ten temat. Natomiast nasze 
linie gminne będą jeździć przez Wiercicę. 

Radny Auguściak powiedział, że radni powinni mieć udostępnione pismo otrzymane  
od Wojewody na panelu radnego. 

ad . 5.  Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym  

za uczestnictwo i zamknęła obrady XXIX-nadzwyczajnej sesję Rady Gminy w Przyrowie. 

 

 
Protokółowała: Justyna Pelikan 

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