
PROTOKÓŁ Nr III/03
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 26 marca 2003 roku

Sesję Rady Gminy o godz. 11-tej otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rajmund
Michalik witając przybyłych i stwierdzając prawomocność obrad.
Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 15 radnych, co stanowi
100 % składu Rady.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli:
Wójt Gminy – mgr inż Robert Nowak
Skarbnik Gminy – Ewa Kozioł
Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska
Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego – Mirosław Czarnecki
Inspektor UG – Małgorzata Janicka
Radca prawny – mgr Jadwiga Bus
oraz mieszkańcy gminy według załączonej listy obecności.

Ad. 2 . 
Przewodniczący  Rady  przedstawił  proponowany  porządek  obrad  (w  załączeniu).
Uwag  w  tym  względzie  nie  zgłoszono.  Proponowany  porządek  obrad  przyjęty  został
jednomyślnie.

Ad. 3 . 
Protokół II sesji Rady Gminy został odczytany przez protokółującą obrady. Do jego treści
uwag nie zgłoszono. Za przyjęciem Protokółu radni głosowali jednomyślnie.

Ad. 4 . 
Wójt  przedstawił  informację  z  działalności  międzysesyjnej.  Poinformował  o
istotnych wydarzeniach, które zaistniały w okresie od ostatniej sesji, i tak: - 13 stycznia
odbyło  się  uroczyste  otwarcie  gabinetu  rehabilitacyjnego  z  udziałem  Prezesa  Kasy
Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  i  innych  zaproszonych  gości.  Gabinet  ten
funkcjonuje 5 dni w tygodniu. Rehabilitanta zatrudniamy poprzez Rejonowy Urząd Pracy
w Koniecpolu i w tej chwili nie ponosimy z tego tytułu jeszcze żadnych kosztów.
– 23 stycznia  odbyło się  Walne Zgromadzenie  Związku Gmin Jurajskich,  którego jako

gmina jesteśmy członkiem. Na tym zgromadzeniu opracowano budżet, wybrano nowe
władze  (przewodniczącym  tego  Związku  już  po  raz  czwarty  został  Pan  Adam
Markowski - Wójt Janowa).

– 6  i  7  luty  odbyły  się  Komisje  w  Kuratorium  Oświaty  w  Częstochowie  dotyczące
dyplomowania naszych dwóch dyrektorów szkół Pani Haliny Trojak i Pana Stanisława
Matejki. Obydwoje kandydaci otrzymali stopień nauczyciela dyplomowanego.

– 19 lutego odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
Takich par z terenu naszej gminy było 28. Zabezpieczyliśmy dowóz i odwóz tych ludzi
jak również odbyła się w Urzędzie mała uroczystość – poczęstunek ciastem i  kawą.
Kilka par , które głównie ze względów zdrowotnych nie uczestniczyły w tej uroczystości
odwiedziliśmy  wspólnie  z  Panią  Kierownik  USC w ich  domach  i  te  medale  zostały
wszystkim parom rozdane.

– 23 lutego na hali sportowej miał miejsce turniej samorządowy z udziałem gmin i powiatu
częstochowskiego.



– 26 lutego również na hali  sportowej odbyło się posiedzenie Komisji Przeciwdziałania
Alkoholizmowi. Komisja przyjęła sprawozdanie z roku 2002 i  opracowała Program na
rok bieżący, który dzisiaj będzie przedmiotem obrad sesji.

– 28  lutego  Wójt  odbył  zebranie  z  rodzicami  w  Przedszkolu  w  sprawie  dalszego
funkcjonowania  tej  placówki.  Zostały  omówione pewne sprawy związane  z okresem
przebywania  dzieci,  odpłatnością  itp.  Tą  tematykę  bardziej  szczegółowo  będziemy
omawiać na sesji w kwietniu.

– 10 marca odbyła się uroczystość w szkole w Przyrowie pn. “Dzień lokacji Przyrowa”.
Była  to  pierwsza  uroczystość  tego  typu  jednakże  Wójt  wyraził  przekonanie,  że  to
będzie już stały kalendarz odchodów dnia, w którym Przyrów otrzymał jakgdyby prawo
istnienia. Dzieci przygotowały z tej okazji bardzo ciekawą inscenizację.

– 14 marca odbył się przetarg na mieszkanie w blokach, wreszcie skuteczny. Lokal został
sprzedany za sumę 20.720,- zł.

– 14 – 15 marzec odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Gmin Wiejskich w Poznaniu,
którego również jesteśmy członkiem. Takie Zgromadzenia odbywają się dwa razy do
roku, mają na celu uchwalenie budżetu i planu pracy. W tym wypadku było to również
zgromadzenie wyborcze bowiem kadencja Związku. Przewodniczącym Związku został
ponownie Pan Ryszard Poznański, który ten Związek zakładał i który go prowadzi od
samego początku.

Ponadto  w  okresie  międzysesyjnym  trwały  prace  nad  sporządzeniem  wymiaru
podatkowego. Poprzez Referat księgowy i zatrudnione w Urzędzie stażystki staraliśmy się
dotrzeć  do  podatników aby  zebrać  niezbędne  informacje.  W  konsekwencji  zostało  to
zakończone i decyzje podatkowe zostały wydane. 
Również  przez  ten  okres  trwały  prace  nad  budżetem  gminy,  który  dzisiaj  będzie
przedmiotem obrad sesji oraz prace nad pozostałymi materiałami sesyjnymi.
W  tym czasie  również  odbyły  się  wszystkie  zebrania  wiejskie  tzn.  Były  to  zebrania
wyborcze, na których wybrano sołtysów i rady sołeckie. We wszystkich sołectwach poza
Wolą  Mokrzeską,  gdzie  zebranie  kolejne  odbędzie  się  1  kwietnia,  dokonane  zostały
wzmiankowane wybory.
Odbywa  się  także  szereg  szkoleń  z  zakresu  Unii  Europejskiej.  Zakończą  się  one
prawdopodobnie w połowie kwietnia.
12 marca odbyło się w Urzędzie spotkanie z wszystkimi wybranymi sołtysami.
Z  polecenia  Pana  Wojewody  w  gminie  uruchomiony  został  Punkt  Informacji  o  Unii
Europejskiej.  Są  tam  zatrudnione  2  osoby,  my  nie  ponosimy  z  tego  tytułu  żadnych
kosztów. Są one wynagradzane przez Powiatowy Urząd Pracy.
W  tej chwili  również  do Urzędu  Pracy zostały  złożone wnioski  o  prace  interwencyjne,
roboty publiczne i kolejne staże. Będziemy także przyjmować osoby na praktyki.
W kwestii budynku po GS-ie, o której była mowa na poprzedniej sesji Wójt poinformował,
że  ostatecznie  wycena  obiektu  nie  została  zlecona  ponieważ rozmowy prowadzone  z
oferentami, w których wskazywana była sugerowana cena budynku nie dały efektu, gdyż
cena wg. Nich była zbyt wysoka. Natomiast część tego budynku została wydzierżawiona z
przeznaczeniem na sklep ogrodniczo-paszowy.
Wójt odbył również spotkanie z Panem Polaczkiem – Prezesem Zakładu Energetycznego
w kwestii  uzbrojenia  działek  w Sierakowie  (jest  tam wydzielonych  ponad  20  działek).
Ustalono,  że  Zakład  Energetyczny  póki  co  dokona  rozeznania  w  terenie,  po  czym
prowadzone będą dalsze rozmowy i uzgodnienia wzajemne w tym względzie.
Kolejna sprawa, która się wydarzyła dotyczy budowy kanalizacji w kierunku Św. Anny.
Wójt odbył  w tym temacie spotkanie  z Panem Wójtem Krzakiem dotyczące wspólnego
finansowania tej inwestycji. Wstępna zgoda została wyrażona. Natomiast w chwili obecnej
sprawa  się  skomplikowała,  ponieważ  przetarg  na  tą  inwestycję  będzie  musiał  zostać
unieważniony, gdyż firmy, które wzięły dział w przetargu zaproponowały ceny znacznie
wyższe od kosztorysu inwestorskiego. Wystąpiliśmy więc o przedłużenie terminu realizacji



tej inwestycji i wszystko obecnie zależy od tego czy uzyskamy pozytywną odpowiedź w
tym temacie.
Następnie Wójt poinformował o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej
sesji, które dotyczyły : - punktów świetlnych oświetlenia ulicznego, zalewania na drodze
powiatowej w Bolesławowie i w Zarębicach, budowy zadaszeń na przystankach dla dzieci
dojeżdżających do szkół, zbiornika w Zalesicach i plaży przy zbiorniku.
Wójt  nawiązał  także  do  tematu  toczących  się  rozmów  dotyczących  budowy  stacji
przeładunkowej i kontenerów segregujących śmieci. Ostatecznych ustaleń w tym temacie
jeszcze nie ma, cały czas trwają rozmowy i uzgodnienia chociaż najprawdopodobniej nic z
tego nie będzie.

Ad. 5 . 
Interpelacje i wnioski zgłosili:

– radna  Bożena Miedzińska  czy  podjęto  decyzję  w sprawie remontu  odcinka  drogi  w
Sierakowie od kapliczki do lasu w kierunku Konstantynowa

W odpowiedzi Wójt poinformował, że w budżecie powiatu jako inwestycja jest planowane
wykonanie 200 m nakładki. Do nas należy decyzja w którym miejscu tą nakładkę położyć.
Wójt wyraził  opinię,  że takim najgorszy odcinkiem jest odcinek drogi  od torów w górę.
Natomiast ten odcinek w Sierakowie – wg. Oświadczenia Pani Klimas – zrobiony zostanie
na bazie remontu cząstkowego tj. Łatania poszczególnych dziur.
Ponadto, ponieważ 17 maja odbędzie się Międzynarodowy Wyścig Śladem Orlich Gniazd,
i  trasa  miała  by  przebiegać  przez  teren  naszej  gminy,  to  mamy  przyrzeczenie,  że
wykonane zostaną remonty tych dróg, przez które będzie wiodła trasa wyścigu.
Najbardziej  prawdopodobna  jest  trasa  :  ul.  Lelowska,  Zarębska,  Bolesławów  i  na
Bolesławowie na zakręcie będzie powrót i z powrotem.
– radny Krzysztof Boborowski zapytał co z remontem drogi powiatowej Wola Mokrzeska

– Dąbek? 
Wójt odpowiedział, ze wg. Uzgodnień z Panią Dyrektor Zymek remont drogi na odcinku
należącym do gminy Przyrów zostanie wykonany, natomiast co dalej na odcinku gminy
Dąbrowa Zielona i dalej to Wójt nie ma takiego rozeznania.
– radny Euzebiusz Radło zapytał czy w Bolesławowie w punkcie gdzie zawraca autobus

nie było by można utwardzić większego odcinka tej zatoki.
Wójt odpowiedział,  że będzie  czynił  starania o nawiezienie  tam szlaki  i  wyrównanie tej
zatoki.
– radny Lech Pokorny wskazał, że koło p. Biedroń na ul. Świerczewskiego są zniszczone

drogowskazy (brakuje liter),  a w ogóle jego zdaniem należało by dokonać przeglądu
wszystkich  znaków drogowych  zarówno  na  drogach  powiatowych  jak  i  gminnych  i
podjąć  działania  w kierunku  ich  odnowienia  oraz  ustawienia  nowych tam gdzie  ich
brakuje. 

Wójt  odpowiedział,  że  dokonany  zostanie  przegląd  oznakowania  i  brakujące  znaki
zostaną uzupełnione.
– radny Bożena Miedzińska zgłosiła potrzebę wykoszenia i odnowienia rowu przy drodze

powiatowej w Sierakowie na odcinku od przystanku w kierunku Julianki  
Wójt odpowiedział, że pismo w tej sprawie skierowane zostanie do Powiatowego Zarządu
Dróg.
– radny  Władysław  Nowak  poruszył  sprawę  wyrw  w  asfalcie  przy  studzienkach

odwadniających na drodze w Staropolu.
Wójt  odpowiedział,  że  temat  jest  mu znany  i  rozmawiał  w tej  sprawie  z  inspektorem
nadzoru  tej  inwestycji.  Jednakże  uważa,  że  aktualnie  ze  względu  na  warunki
atmosferyczne  należy  się  wstrzymać  z  monitowaniem tej  sprawy  do  czasu  nadejścia
ocieplenia. Naprawa tej drogi wykonana zostanie w ramach gwarancji dla tej inwestycji.



– radny Krzysztof Boborowski zgłosił konieczność remontu odcinka drogi od Smykowa do
Babia.

Wójt odpowiedział, że remont tej drogi będzie zrobiony.
Przewodniczący Rady udzielił głosu przybyłej na obrady Pani Elżbiecie Jabłońskiej.
Zwróciła się ona z pytaniem do Wójta Gminy kto pokryje koszty remontu jej mieszkania bo
ze względu na to, że mieszkanie piętro wyżej jest nie ogrzewane i zawilgocone, a ponadto
z  zaworów odpowietrzających często  wycieka  woda,  to u  niej  na  ścianach  jest  grzyb.
Ponadto wcześniej ze względu na przeciekający dach i rynny ściany były zamoknięte.
Poproszony w tej kwestii  Kierownik GZK poinformował, że rynny zostały wymienione, a
dach na budynku posmarowany smołą, nie będzie się więc już lało. Ponadto stwierdził, że
zawilgocenia w mieszkaniu nie są już aż tak wielkie jak to wskazuje Pani Jabłońska.
Pani Jabłońska nie zgodziła się z tym stwierdzeniem i poprosiła  o ponowne dokonanie
oględzin jej mieszkania.
Przewodniczący  Rady  zaproponował,  by  Pan  Czarnecki  wspólnie  z  Panią  Szymonik
sprawdzili aktualny stan lokalu Pani Jabłońskiej a wnioski i spostrzeżenia z tych oględzin
przekazali  Komisji ds. Ładu, która rozważy tę sprawę. Po czym zapadnie decyzja w tym
temacie. 

Ad. 6 .  
Informacja  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla gminy Przyrów za rok 2002 (w załączeniu) została radnym
przesłana w materiałach sesyjnych. Była także omówiona przez Wójta na posiedzeniach
poszczególnych Komisji. Wobec powyższego Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie
uwag i pytań w tym temacie.
– radny  Pokorny  Lech  zapytał  czy  zdarzenia  związane  z  problemem alkoholowym  i

wnioski  sporządzone w tym zakresie  przez Komisariat  Policji,  o  których mowa w tej
informacji, dotyczą naszej gminy?

Pełnomocnik  Wójta  ds.  Przeciwdziałania  alkoholizmowi  Pani  Janicka  Małgorzata
odpowiedziała, że tak, to są wnioski tylko z terenu naszej gminy.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Za przyjęciem przedstawionej Informacji do akceptującej wiadomości radni  opowiedzieli
się jednomyślnie.

Ad. 7 . 
Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  dla  gminy
Przyrów na rok 2003 – zarówno w formie opisowej jak i  tabelarycznej – został radnym
przesłany łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Był też szeroko dyskutowany na
posiedzeniach Komisji.
Wobec  powyższego Przewodniczący Rady poprosił  o zgłaszanie  pytań  i  ewentualnych
wniosków w tym zakresie.
Pani Janicka zgłosiła autopoprawkę do Programu prosząc by na stronie 4 części opisowej
Programu  w  punkcie  dotyczącym  wynagrodzenia  dla  członków  Komisji  za  udział  w
posiedzeniach  i  pracach  Komisji  dodać  następujący  zapis:  ”w  wysokości  30  zł.  za  1
posiedzenie“.
Do zgłoszonej propozycji sprzeciwu nie zgłoszono.
Innych uwag i pytań do opracowanego Programu nie było.
Wobec  powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i  poddał pod głosowanie projekt
uchwały  w  sprawie  przyjęcia  “Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych”.
Uchwała  Nr  16/III/03  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.



Ad. 8 . 
Pan Czarnecki – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.
Uchwała Nr 17/III/03 w tej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 9 . 
Pan Czarnecki – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w sprawie
ustalenia  opłat  za  zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i  zbiorowe odprowadzanie  ścieków.
Projekt  tej  uchwały  uwzględnia  cenę  wody  i  ścieków,  która  to  cena  została  Radzie
zaproponowana  w  przedłożonym  do  rozważenia  wniosku  o  zatwierdzenie  taryf  dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Do omówionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący  Rady  przedstawił  i  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  tym
temacie.
Uchwała  Nr  18/III/03  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad. 10 . 
Przewodniczący  Rady  omówił  i  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia
wynagrodzenia  Wójta  Gminy.  Zaproponowane  w  projekcie  uchwały  wysokości
poszczególnych  składników  wynagrodzenia  ustalone  zostały  w  drodze  negocjacji  na
posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  19/III/03  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad. 11 . 
Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  limitu
kilometrów na używanie własnego samochodu osobowego do celów służbowych. Projekt
ustala dla Wójta Gminy Przyrów limit 300 km na jazdy lokalne.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  20/III/03  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad. 12 . 
Skarbnik  Gminy  –  na  prośbę  Przewodniczącego  Rady  –  omówiła  główne
założenia  budżetu  gminy  na  rok  2003.  Następnie  –  ponieważ  temat  był  szeroko
dyskutowany  na  posiedzeniach  Komisji,  poprosiła  o  zgłaszanie  ewentualnych  pytań  i
uwag do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Wobec  powyższego Przewodniczący Rady przedstawił  i  poddał  pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.
Uchwała  Nr  21/III/03  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad. 13 . 
Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  dostarczania  wody  i
odprowadzania ścieków Radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji wobec
czego Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag w tym temacie.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.



Uchwała  Nr  22/III/03  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad. 14 . 
Przewodniczący  Rady  omówił  i  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  uchylenia
uchwał: Nr 12/II/02 z dnia 11 grudnia 2002 r. i Nr 13/II/02 z dnia 11 grudnia 2002r.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  23/III/03  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad . 15 . 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 57/IX/99
Rady  Gminy  w Przyrowie  z  dnia  21  sierpnia  1999  roku  w sprawie  jednolitych  zasad
gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  24/III/03  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad. 16 . 
Projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  mieszkalnych
wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  gminy  został  radnym  przekazany  w
materiałach sesyjnych.
Wójt poinformował, że projekt uchwały został przygotowany na bazie ustawy o ochronie
praw lokatorów. Wymagał dużo pracy z naszej strony aby sformułowania w nim zawarte
były czytelne dla każdego i zapewniły podejmowanie kroków zapewniających prawidłowe
gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym gminy.
Uwag i pytań do tego projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie powyższy projekt.
Uchwała Nr 25/III/03 w tej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 17 . 
Przewodniczacy  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003 –
2007  (projekt  radni  otrzymali  w  materiałach  sesyjnych)  i  poprosił  o  zgłaszanie  pytań
i uwag w tym względzie.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  26/III/03  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad. 18 . 
Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie  udzielenia  upoważnienia
pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie do wydawania decyzji
administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  27/III/03  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad . 19 . 
Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  zwrotu
wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w
odniesieniu do dożywiania uczniów.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.



Uchwała  Nr  28/III/03  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad . 20 . 
Przechodząc  do  realizacji  punktu  porządku  obrad  dotyczącego  zmiany  uchwały
o  powołaniu  komisji  inwentaryzacyjnej  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  zgłaszanie
kandydatów do udziału w pracach tej komisji.
Komisja  Rewizyjna  podczas  omawiania  tego  projektu  na  swoim  posiedzeniu
zaproponowała by w skład tej komisji wchodzili pracownicy Urzędu Gminy.
Natomiast  Komisja ds.  Zdrowia,  Spraw Społecznych i  Bezpieczeństwa Publicznego do
składu  komisji  zaproponowała  radnego  Ryszarda  Kolana  i  radnego  Lecha
Pokornego.Innych propozycji w tym względzie nie zgłoszono.
Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  głosowanie  nad  zgłoszonymi
kandydaturami.
Radni  jednomyślnie  opowiedzieli  się  za  wejściem do  składu  komisji  inwentaryzacyjnej
radnego Pokornego i radnego Kolana.
Przewodniczący  Rady przedstawił  i  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały w sprawie
zmiany uchwały o powołaniu komisji inwentaryzacyjnej.
Uchwała  Nr  29/III/03  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad. 21 . 
Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  utworzenia  środków
specjalnych przy Gimnazjum im. Wł.St. Reymonta w Przyrowie. Do projektu uchwały uwag
nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  30/III/03  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad. 22 . 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia
porozumienia z gminą Dąbrowa Zielona dotyczącego współfinansowania części inwestycji
p.n.”Budowa  kanalizacji  sanitarnej  z  przykanalikami  i  przepompownią  ścieków  w
miejscowościach Przyrów, Aleksandrówka, Św. Anna”.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  31/III/03  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad. 23 . 
Przewodniczący Rady przedstawił Plan Pracy Rady Gminy na 2003 rok. W uzupełnieniu
wyjaśnił, że ten ramowy plan będzie modyfikowany działaniami wynikającymi z bieżącego
funkcjonowania  gminy  i  w  wyniku  tego  sesje  mogą  być  zwołane  poza  terminami
określonymi planem.
Następnie  Przewodniczący Rady poprosił  przewodniczących poszczególnych  Komisji  o
przedstawienie wypracowanych przez nich planów pracy.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła Plan Pracy Komisji oraz Harmonogram
Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2003 rok.
Przewodniczący komisji ds. Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
przedstawił Plan Pracy Komisji na 2003 rok.
Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej przedstawiła Plan Pracy
Komisji na 2003 rok.
Przewodniczący komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów przedstawił
Plan Pracy Komisji na 2003 rok.



Do poszczególnych Planów Pracy oraz Harmonogramu Kontroli Komisji Rewizyjnej uwag
nie zgłoszono. Za ich przyjęciem radni opowiedzieli się jednomyślnie.

Ad. 24 . Komunikaty i wolne wnioski:

Przewodniczący  Rady  przedstawił  3  pisma  dotyczące  pomocy  finansowej  z
przeznaczeniem na cele zdrowotne :
1) Fundacja  Rozwoju Kardiochirurgii  w Zabrzu  zwraca się  o  wsparcie  finansowe  akcji

“Gminy dla serca (...)”
2) Pani  Teresa  Chyra zwraca się  z prośbą o wsparcie  finansowe na leczenie  jej syna

Mariusza Chyry 
3) Państwo Anita i Tomasz Demby proszą o wsparcie finansowe na leczenie syna Antosia
Wójt wyjaśnił – pod kątem zasad budżetowych – że nie jest możliwe udzielenie wsparcia
finansowego z budżetu gminy dla osób fizycznych.

Ustalono,  że  pisma te zostana  skierowane do komisji  Zdrowia  i  po szczegółowym ich
przeanalizowaniu zapadną ustalenia w tym względzie.
Przewodniczący  Rady  zapoznał  z  pismem Pani  Danuty  Witczyk  w  sprawie  podjęcia
działań  w sprawie  zalewania  jej  posesji  nieczystościami  pochodzącymi  z  niedrożnego
kanału  ściekowego  odprowadzającego  nieczystości  z  budynku  przy  ul.  Kolejowej  6  w
Zalesicach. 
Pismo tej samej treści skierowane zostało także do Komisji Zdrowia i było omawiane na
posiedzeniu tejże Komisji.
Pan Deska Robert Kierownik Referatu Rolnictwa – poproszony przez Przewodniczącego
Rady – omówił działania  jakie ze strony Urzędu zostały podjęte by załatwić te sprawę.
Między innymi  dokonano oględzin  w terenie  zaistniałego  zdarzenia  i  dla  tej czynności
wysłano zawiadomienia  do  wszystkich  zainteresowanych tematem. Właściciel  budynku
przy ul. Kolejowej nie przybył na miejsce oględzin, nie zareagował również na wezwania
dotyczące okazania dowodów opłat za regularne opróżnianie zbiornika bezodpływowego
z posesji przy ul. Kolejowej 6. Wobec powyższego Urząd Gminy wydał postanowienie w
sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia zmian powstałych na gruncie Pani
Witczyk będących wynikiem zalewania nieczystościami. Wydanie tego postanowienia w
zasadzie wyczerpuje możliwość załatwienia tej sprawy przez Urząd Gminy.
– radny  Ryszard  Kolan  wniósł  o  zorganizowanie  jeszcze  jednego  spotkania  z

mieszkańcami  bloku  przy  ul.  Kolejowej  6,  przedstawienie  im  zaistniałej  sytuacji
i ustalenie z nimi by sami regularnie dokonywali wywozu szamba

Wójt  Gminy  zobowiązał  się,  ze  na  początku  przyszłego  tygodnia  zorganizuje  kolejne
spotkanie z mieszkańcami tego bloku.
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  Panią  Elżbietę  Deskę  o  omówienie  sprawy
składania oświadczeń majątkowych przez radnych.
Pani Deska cytując zapisy ustawy o samorządzie gminnym poinformowała o obowiązku i
terminach złożenia oświadczenia o stanie majątkowym oraz oświadczenia o działalności
gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo jeżeli
działalność ta wykonywana jest na terenie gminy, gdzie radny uzyskał mandat.
Druki oświadczenia o stanie majątkowy zostały radnym rozdane, a Przewodniczący Rady
zaapelował o ich złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia bieżącego
roku.
Wójt  Gminy skierował prośbę do Przewodniczącego  Rady o zorganizowanie  następnej
sesji  po  20  kwietnia  wskazując,  że  wówczas  omówione  zostaną  sprawy  w  zakresie
dotyczącym  przygotowania  się  do  nowego  roku  szkolnego  jak  również  rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie wynagrodzeń pracowników obsługi, który to projekt wpłynął do
Urzędu na krótko przed obecną sesją.
Ponadto  Wójt  poinformował,  że  jest  propozycja  aby  cała  Rada,  bądź  tylko  Komisja



Rolnictwa  czy  też  poszczególni  radni,  którzy  wyrażają  na  to  ochotę  skorzystali  z
zaproszenia na Giełdę Rolno-Spożywczą w Broniszach pod Warszawą. Wójt proponuje
taki wyjazd wspólnie z Radą Powiatową Izb Rolniczych zorganizować 8 kwietnia.
Radni propozycję wyjazdu zaakceptowali jednakże sugerowali by termin wyjazdu ustalony
został na początek maja.
Wójt przekazał ponadto informację jaką otrzymał z sekretariatu Pana Marszałka Marasa,
który miał  dzisiaj  wziąć udział  w obradach sesji,  otóż Pan Marszałek przekazał,  że na
pewno dojedzie więc Wójt oraz Przewodniczący, a także ci z radnych, którzy chcą wziąć
udział  w  spotkaniu  będą  oczekiwać  na  jego  przyjazd.  Chcemy  Panu  Marszałkowi
zaprezentować kwestię remontu ul. Świerczewskiego i chcemy zaprezentować mu gabinet
rehabilitacyjny.

Ad. 25 . 
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad,  Przewodniczący Rady podziękował  zebranym za
uczestnictwo w obradach i zamknął III sesję Rady Gminy w Przyrowie.

Protokółowała :
Teresa Dymczyk
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