
Protokół z obrad XXX Sesji Rady Gminy w Przyrowie, 

z dnia 14 stycznia 2022 roku 

 

ad. 1.  Otwarcie sesji. 

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 11-tej otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy  

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.  

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).  

Nie zgłoszono wniosku o zmianę porządku obrad. 

ad. 4. Przyjęcie Protokołu z XXVIII i XXIX-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

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

Do Protokołu z XXVIII i XXIX-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 międzysesyjną za okres od 17 grudnia 2021 r. do dnia sesji. 

Poinformował zebranych o spotkaniach, w których uczestniczył w tym okresie. 

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: 

• pismo dotyczące uchwały nr XXIX/187 Rady Gminy Przyrów w sprawie połączenia  

samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie oraz 

Gminnej Biblioteki Publicznej; 



• rozstrzygnięcie nadzorcze z 31 grudnia dotyczące uchwały nr XXVI/169/2021 Rady 

Gminy Przyrów z dnia 26.11.2021 r.; 

• rozstrzygnięcie nadzorcze z 31 grudnia dotyczące uchwały nr XXVI/170/2021 Rady 

Gminy Przyrów z dnia 26.11.2021 r; 

• pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 4 stycznia 2022 r.  

o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec uchwały XXVIII/173/2021. 

Następnie poprosiła pracowników merytorycznych o wyjaśnienia dot. uchylenia ww. uchwał. 

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 w jaki sposób zostały zrealizowane interpelacje, które wpłynęły 

do niego w okresie międzysesyjnym. 

ad. 8. 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 przedstawiła projekt tej uchwały. W tej 

sprawie głos zabrał również Wójt i radny Stanuchiewicz. 

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

Rady poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  

Uchwała Nr XXX/191/2022 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  
13 radnych – została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 9. 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 krótko przedstawiła projekt tej uchwały. 

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

poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr XXX/192/2022 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  
13 radnych – została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/173/2021 Rady 

Gminy Przyrów z dnia 17 grudnia 2021 r. 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. Pani Skarbnik krótko przedstawiła projekt tej uchwały. 



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

poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr XXX/193/2022 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  
13 radnych – została podjęta 12 głosami „za”, 1 głos był „wstrzymujący” (Protokół 
głosowania w załączeniu). 
 

ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Częstochowskiemu – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska. 

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

wspólnego posiedzenia Komisji. Pani Skarbnik krótko omówiła projekt tej uchwały. Również 

kilka słów, odnośnie tej tematyki, dodała Pani Wicewójt. 

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

poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr XXX/194/2022 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  
13 radnych – została podjęta jednogłośnie (Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/2019 Rady Gminy 

Przyrów z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości 

zryczałtowanej diety miesięcznej dla sołtysów Gminy Przyrów – referent 

Justyna Pelikan. 

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

przez Wójta Gminy Przyrów. Radna Zawadzka zwróciła uwagę, że obecnie obowiązuje dieta 

dla sołtysów w wysokości 200 zł, a nie jak Wójt powiedział – 250 zł. 

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

Rady poddała pod głosowanie projekt tej uchwały. 

Uchwała Nr XXX/195/2022 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  
13 radnych – została podjęta 11 głosami „za”, 2 osoby wyłączyły się z głosowania 
(Protokół głosowania w załączeniu). 

ad. 13. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady i komisji stałych Rady za 2021 

rok – referenci: Przewodniczący Rady Maria Stępień oraz Przewodniczący 

komisji stałych Rady Gminy. 

Przewodnicząca Rady oraz Przewodniczący komisji stałych Rady Gminy przedstawili 

sprawozdania z działalności Rady i komisji stałych Rady za 2021 rok. Następnie odbyła się 

krótka dyskusja na ten temat. 

Do sprawozdań innych uwag i pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca 

Rady poddała pod głosowanie ich przyjęcie. 

Sprawozdania z działalności Rady i komisji stałych Rady za 2021 rok (w załączeniu) –  
w obecności 13 radnych – zostały przyjęte jednogłośnie (Protokół głosowania  
w załączeniu). 
 



ad. 14. Komunikaty i wolne wnioski 

Wójt przekazał następujące informacje: 

• GOPS będzie wypłacał zasiłek osłonowy – termin do końca października; 

• Od 1 stycznia weszła w życie ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych – dodatek 

dla czynnych strażaków; 

• Prośba do mieszkańców o większą aktywność w kwestii szczepień przeciwko  

COVID-19; 

• Zaproszenie na koncert kolęd i pastorałek w kościele w Przyrowie i w Sygontce; 

• Prośba o wprowadzanie w okresie zimowym samochodów na posesje, tak aby nie 

przeszkadzały przy odśnieżaniu i posypywaniu dróg. 

Podziękował również wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w pomoc charytatywną dla chorej 

Wiktorii. 

Radni wystąpili z następującymi wnioskami: 

• Radny Auguściak – pobocze w m. Julianka i poprawa stanu nawierzchni ul. Leśnej  

w m. Sygontka; 

• Radny Andrzej Różycki – wniosek mieszkańców o nie pomijanie przystanku przy  

DW 793 w m. Zalesice 

• Radny Stanuchiewicz – ponownie poinformował o koncercie kolęd i pastorałek  

w kościele w Przyrowie i w Sygontce: 

• Radna Ślęzak-Zawadzka: 

- ponowienie pisma do ZDW w Katowicach o uzupełnienie barierek w ciągu DW786  

w m. Wola Mokrzeska ; 

- uzupełnienie znaku STOP na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej z ul. Słoneczną  

w m. Wola Mokrzeska. 

ad . 15.  Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym 

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

 

 

Protokółowała: Justyna Pelikan 
 
 
 

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

https://przyrow.sesja.pl/

