
Protokół z obrad XXXI-nadzwyczajnej sesji  

Rady Gminy w Przyrowie z dnia 9 lutego 2022 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  

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

prawomocne uchwały. Przewodnicząca wyjaśniła również powody zwołania sesji w trybie 

nadzwyczajnym.  

Uwag nie zgłoszono. 

ad . 3. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat 

dodatkowych i manipulacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym o 

charakterze użyteczności publicznej, którego organizatorem jest Gmina 

Przyrów – referent  Justyna Pelikan. 

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Wicewójt aby szczegółowo omówiła tematykę 

podejmowanej uchwały, a następnie odpowiedziała na pytania zadawane przez radnych. Głos 

w sprawie tej uchwały zabrał także Pan Wójt. 

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

Rady poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  

Uchwała Nr XXXI/196/2022 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

14 radnych –  została podjęta 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”  (Protokół 

głosowania w załączeniu).  

ad . 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy 

w Przyrowie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Przyrów – 

referent  Justyna Pelikan. 

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Wicewójt aby omówiła tematykę podejmowanej 

uchwały. Radny Auguściak zawnioskował aby wprowadzić do wykazu przystanków, 

przystanek przy ul. Leśnej w m. Sygontka, na co obecni radni wyrazili zgodę (jednogłośnie). 



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

Rady poddała pod głosowanie projekt tej uchwały.  

Uchwała Nr XXXI/197/2022 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności  

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

ad. 5. Komunikaty i wolne wnioski. 

Wnioski radnych: 

• Radna Ślęzak-Zawadzka – przycięcie gałęzi drzew wzdłuż DW 786;  

• Radny Auguściak – dziurowanie ul. Leśnej w m. Sygontka; 

• Radny Stanuchiewicz: 

- Przycięcie gałęzi drzew wzdłuż wszystkich dróg; 

- Poprawa bezpieczeństwa w lokalizacji zakrętu na ul. Św. Anny (DW 793); 

- Szczegóły naboru oraz zasady losowania w projekcie Zielona Jura 

Pani Wicewójt udzieliła odpowiedzi na ww. pytania. 

ad . 6.  Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym  

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

 

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

https://przyrow.sesja.pl/

