
PROTOKÓŁ  Nr IV/03
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 26 kwietnia 2003 roku

Sesję Rady Gminy o godz. 13-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
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Marianna Jędras
Radca prawny – mgr Jadwiga Bus
oraz zaproszeni do udziału w sesji goście w osobach: Przewodniczący Rady Powiatu lek.
med. Andrzej Kubat, Radny Rady Powiatu mgr Gabriel Knap i Radna Rady Powiatu mgr
Maria Stępień.

Ad. 2 . 
Przewodniczący  Rady  przedstawił  proponowany  porządek  obrad  (w  załączeniu).
Ponadto  Przewodniczący  Rady  zaproponował  by  po  punkcie  dotyczącym  udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy umożliwić zabranie głosu zaproszonym gościom.
Wójt  Gminy zgłosił  wniosek o wprowadzenie  do porządku  obrad  dwóch tematów: jako
punkt  13  “Podjęcie  uchwały w sprawie  uchylenia  uchwały  Nr  18/III/03  Rady  Gminy w
Przyrowie z dnia 26 marca 2003 roku” oraz jako punkt 14 “Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok Nr 21/III/03 z dnia 26 marca 2003 roku”.
Pozostałe punkty porządku obrad otrzymały by wówczas nową, kolejną numerację.
Za  wprowadzeniem  do  porządku  obrad  wnioskowanych  przez  Wójta  zmian  Radni
opowiedzieli się jednomyślnie.
Poddany pod głosowanie proponowany porządek obrad przyjęty został jednomyślnie.

Ad. 3 . 
Do  Protokółu  poprzedniej  –  III  sesji  Rady  Gminy  –  uwag  nie  zgłoszono.  Za  jego
przyjęciem Radni głosowali jednomyślnie.

Ad. 4 . 
Wójt  przedstawił  informację  z  działalności  międzysesyjnej.  Poinformował  o
zaistniałych wydarzeniach, które miały miejsce w okresie od ostatniej sesji, i tak:
– 31 marca zakończyły się kwestie przeprowadzonego – wspólnie z Powiatową Komisją

Poborową – poboru rocznika podstawowego – 1984,
– 1  kwietnia  odbyło  się  zebranie  wiejskie  w  Woli  Mokrzeskiej,  na  którym dokonano

wyboru sołtysa i  Rady Sołeckiej. Sołtysem została Pani Różycka Małgorzata. Po tym
zebraniu  odbyło  się  szkolenie  na  temat  Programów  Rolno  Środowiskowych  Unii
Europejskiej,

– 8 kwietnia  Wójt  odbył  spotkanie  z  Panią  Wojewodą Randak  na  tematy związane  z
naszym bieżącym funkcjonowaniem, dotyczyły one kwestii  odpłatności  za oświetlenie
dróg powiatowych i wojewódzkich, jak również kwestii opieki społecznej,

– 10  kwietnia  odbyło  się  w  Regionalnym  Centrum  Rolnictwa  i  Obszarów  Wiejskich



spotkanie w sprawie utylizacji odpadów,
– 16 kwietnia Wójt uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, której jest

członkiem, na tym posiedzeniu dokonano podziału środków pomiędzy Powiatowy Urząd
Pracy w Częstochowie, a Filię w Koniecpolu na aktywne formy bezrobocia. Będziemy
w  związku  z  tym  mieli  możliwość  zatrudnienia  pracowników  w  ramach  robót
publicznych oraz absolwentów szkół,

– 24 kwietnia Wójt uczestniczył w sesji Rady Powiatu, na której Zarząd Powiatu otrzymał
absolutorium oraz omówione zostały  sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem
powiatu,

– wczoraj  o  godz.  15-tej  odbyło  się  w  Zalesicach  spotkanie  dotyczące  problemu
odprowadzania ścieków z ul.  Kolejowej. Zakończyło się ustaleniami, chociaż prawnie
ze  strony  Urzędu  niewiele  można  w  tej  sprawie  uczynić.  Próbujemy  przekonać
właściciela terenu żeby zezwolił nam na wejście na jego teren,

– została  uruchomiona  strona  internetowa  gminy  pod  adresem  www.przyrow.pl oraz
uruchomiliśmy Biuletyn Informacji Publicznej,

– odbyliśmy  również  wspólnie  z  Panią  Dyrektor  Zymek  oraz  Panem  Kierownikiem
Klimasem przegląd  dróg  powiatowych  pod  kątem  dziurowania  i  inwestycji.  Został
uzgodniony harmonogram robót na drogach powiatowych,

– wczoraj  odbył  się  już V Bieg  Pro  Memoria,  który  wspólnie  organizuje  Gimnazjum i
Szkoła Podstawowa w Przyrowie,

– odnośnie budowy kanalizacji – z powodów o których Wójt wcześniej informował został
oficjalnie  unieważniony  przetarg  na  wykonawstwo  tej  inwestycji.  Wystąpiliśmy  z
pismem o zgodę na prowadzenie przetargu w formie negocjacji z firmą, która złożyła
tańszą ofertę. Z uzyskanych, ustnych informacji, wynika, że odpowiedź Prezesa Agencji
Zamówień  Publicznych  będzie  pozytywna.  Złożone  zostało  również  pismo  o
przedłużenie terminu realizacji tej inwestycji do 31 października br.

Ad. 5 . 
Interpelacje i wnioski zgłosili :

– radny Kolan – zapytał co dalej ze sprawą Pani Witczyk
Wójt wyjaśnił,  że  mieszkańcy bloku mają się zwrócić  do Pana Malinowskiego o zgodę
pisemną na wybudowanie szamba. Ze strony Urzędu wystąpimy o wyrażenie zgody na
wejście  na  Jego  teren.  Jaka  będzie  reakcja  ze  strony  Pana  Malinowskiego  to  trudno
przewidzieć.
– radny Hamerla Mirosław zgłosił konieczność remontu drogi w Zarębicach na wysokości

Pana Kałki. Według jego oceny należałoby tam wykonać ok. 15 m asfaltu.
Wójt w odpowiedzi poinformował, że w tej sprawie porozumiał się z firmą, która będzie
robić  nakładkę  na  drodze  w Sierakowie.  Ten  odcinek  drogi  w Zarębicach  za  około  2
tygodnie zostanie wyremontowany poprzez łatowanie.
– radny Radło zapytał czy w Bolesławowie koło sklepu, w miejscu zawracania autobusu

będzie robiony remont nawierzchni
Wójt  odpowiedział,  że  do  17  maja  zostanie  ten  odcinek  zrobiony  poprzez  położenie
nakładki.
– radny Pokorny przypomniał, że 26 marca na sesji występował o uzupełnienie znaków

i  drogowskazów  na  drodze  powiatowej  (koło  Pani  Biedroń).  Ponadto  w  kwestii
uzupełnienia  oznakowania  na  drogach  gminnych  zaproponował,  żeby  pracownik
Urzędu odpowiedzialny za te sprawy wspólnie  z Komisją Ładu zrobił  objazd gminy i
dokonał przeglądu znaków, aby kompleksowo określić potrzeby w tym względzie.

Wójt  poinformował,  że  odnośnie  dróg  powiatowych,  to  w  czasie  objazdu  z  Panem
Klimasem sygnalizował konieczność wymiany bądź naprawy znaków i drogowskazów.
Odnośnie zaś dróg gminnych to taki objazd zostanie wykonany.



Radny Pokorny ponadto zgłosił konieczność podjęcia działań w następujących sprawach:
1) obok pomnika pomordowanych jest zapadnięta studzienka ściekowa,
2) droga na i przez Kopaniny wymaga remontu,
3) oświetlenie w miejscowości Kopaniny – jest bardzo słabe,
4) ul. Targowa w Przyrowie pozostawia bardzo wiele do życzenia,
5) ostatnio pomalowane zostały słupki i łańcuszki wzdłuż ulic w Przyrowie, ale wiele tych

łańcuszków brakuje, zwraca się więc by je w  miarę możliwości uzupełnić.
– radny Hamerla ponowił  swój wcześniejszy wniosek o nawiezienie  szlaką lub gryzem

placu gdzie zawraca autobus 
– radna Wiśniewska Maria  zapytała dlaczego o modernizacji  ul.  Sportowej i  Leśnej w

Przyrowie zawiadomienia rozsyłane są z Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej
Wójt wyjaśnił, że ponieważ chcemy zaprojektować i wykonać drogę na tym osiedlu to musi
w tym względzie zostać wydana decyzja administracyjna, a takiej Wójt sam sobie wydać
nie  może.  Wobec  powyższego  musieliśmy  wystąpić  do  Samorządowego  Kolegium  o
wskazanie  innej  gminy,  która  to postępowanie przeprowadzi.  Wskazana została gmina
Dąbrowa Zielona i to Wójt tej gminy realizuje działania w tym zakresie.
– radny  Radło  zapytał  czy  Wójt  ma  jakiś  wpływ  na  kanał  lodowy,  bo  w  okolicy

Bolesławowa nie był on czyszczony od około 8 lat
Wójt  poinformował,  że  kanałem  lodowym  administruje  WZIR.  Myśmy  już  kolejno
trzykrotnie występowali z wnioskiem w tej sprawie, ale bez efektu. Innych możliwości nie
mamy więc kolejny raz ponowimy nasz wniosek w tej sprawie.

Ad. 6 . 
Sprawozdanie  opisowo  –  analityczne  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2002  rok
(w załączeniu)  zostało  radnym przekazane w materiałach łącznie  z zawiadomieniem o
zwołaniu sesji.  Wobec  powyższego Przewodniczący Rady poprosił  o zgłaszanie pytań i
ewentualnych uwag odnośnie sporządzenia sprawozdania i danych w nim zawartych.
Uwag i pytań w tym względzie nie zgłoszono.
W  związku  z  tym Przewodniczący  Rady  poprosił,  by  Przewodniczący  poszczególnych
Komisji Rady Gminy przedstawili  – wypracowane w trakcie odbytych posiedzeń – opinie
na temat realizacji zadań gospodarczych i budżetu gminy za rok 2002.
Wszystkie stałe Komisje wydały pozytywną opinię  o realizacji  budżetu i  zadań z niego
wynikających i opowiedziały się za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z treścią wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Przyrowie.
Po czym odczytał  Uchwałę Nr 00570/II/92/2003 z dnia  8 kwietnia  2003 roku II  Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przyrów. Wydana opinia jest pozytywna.
W  odniesieniu  do  przedstawionego  wniosku  Komisji  Rewizyjnej i  opinii  Izby  radni  nie
zgłosili uwag.

Ad. 7 . 
Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie  udzielenia  absolutorium
Wójtowi Gminy Przyrów za 2002 rok.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  32/IV/03  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została  –  w
obecności pełnego składu Rady Gminy – jednomyślnie.
Stosownie do wcześniejszych ustaleń Przewodniczący Rady udzielił  głosu zaproszonym
gościom.
Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  swej  wypowiedzi  na  wstępie  podziękował  za
zaproszenie. Następnie złożył gratulacje Wójtowi udzielonego jednomyślnie absolutorium.
Poinformował,  że  absolutorium  dla  Zarządu  Powiatu  również  zostało  udzielone



jednomyślnie. Odniósł się również do ostatnich działań Rady Powiatu informując między
innymi o przeznaczeniu środków ze sprzedaży nieruchomości, na której usytuowany był
budynek  Oddziału  Płucnego,  na  funkcjonowanie  Powiatowego  Szpitala  w  Blachowni,
którego  powait  jest  organem założycielskim.  Ponadto  wyraził  zadowolenie  z  faktu,  że
Radni Rady Powiatu zapraszani są do udziału w sesjach Rady Gminy przez co możliwa
jest  ścisła  i  bieżąca  wzajemna  współpraca.  Szybciej  też  mogą  być  podejmowane
niezbędne działania i inicjatywy w różnych płaszczyznach.
Radni nie zgłosili zapytań do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Kubatowi za przybycie na sesję.
Przewodniczący Rady Powiatu po swym wystąpieniu opuścił obrady sesji.
Pan  Gabriel  Knap  poinformował,  że  Rada  Powiatu  powołała  Komisję  do  spraw
Restrukturyzacji  Powiatowego  Zarządu  Dróg,  ponieważ  dotychczasowa  struktura
i  funkcjonowanie  pozostawia  wiele  do  życzenia  i  pochłania  zbyt  wiele  środków,  które
powinny zostać wykorzystane na remont dróg.
Następnie zasygnalizował, że – jeżeli radni sobie życzą – szerzej temat może omówić w
dalszej części sesji, po zrealizowaniu zasadniczego porządku obrad.

Ad. 8 . 
Kierownik  GOPS-u  –  na  prośbę  Przewodniczącego  Rady  –  omówiła  sprawozdanie
z działalności GOPS (w załączeniu).
– radny  Pokorny  poprosił  o  wyjaśnienie  zapisu  dotyczącego  przyznawania  zasiłków

okresowych, bowiem na 1 stronie sprawozdania wskazano, że dzięki dotacji Wojewody
można  było  przyznać  zasiłki  okresowe  33  rodzinom.  Natomiast  na  drugiej  stronie
sprawozdania podane jest, że w roku poprzednim nie wypłacono zasiłków okresowych
z powodu braku środków.

Kierownik  GOPS wyjaśniła,  że  nie  ma tu  sprzeczności  bowiem rok  poprzedni  należy
rozumieć  jako  rok  2001,  czyli  poprzedzający  okres  sprawozdawczy  objęty  omawianą
informacją.
Innych uwag i pytań do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.

Ad. 9 . 
Wójt  Gminy  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  inkasentów  oraz  prowizji
za inkaso  łącznego  zobowiązania  pieniężnego,  podatku  rolnego,  podatku  leśnego,
podatku od nieruchomości.
Pani  Bus  wskazała,  że  zasadnym byłaby  zmiana  zapisu  w §  5  omawianego  projektu
uchwały w ten sposób, że zamiast wskazanego w uchwale wejścia jej w życie z dniem
podjęcia, przyjęcia, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała  Nr  33/IV/03  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad . 10 . 
Sekretarz  Gminy  –  na  prośbę  Przewodniczącego  Rady  Gminy  –  omówiła  projekt
uchwały  w sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  wartości
punktu w placówkach oświatowych dla pracowników nie będących nauczycielami.
– radna Wiśniewska – nawiązując do kolejnych projektów uchwał odnośnie GOPS i GZK

–  zapytała  dlaczego  w  placówkach  oświatowych  termin  wejścia  w  życie  uchwały
określono na dzień 1. 04.br., a w GOPS i GZK podaje się termin 1.01.br.

Wójt  wyjaśnił,  że  na  spotkaniu  z  dyrektorami  placówek  oświatowych  –  po  analizie
możliwości finansowych – ten temat był omawiany i taki właśnie termin podwyżek został



ustalony. Kierownicy – zarówno GZK jak i GOPS-u oświadczyli, że w budżecie jednostki
mają zabezpieczone środki na podwyżki od 1 stycznia.
– radna Miedzińska i radny Pokorny w swoich wypowiedziach zasugerowali – by termin

podwyżek we wszystkich jednostkach był jednakowy
Przewodniczący Rady stwierdził, by rozpatrywać sprawy wynagrodzeń w poszczególnych
jednostkach zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Następnie  przedstawił  projekt  uchwały  odnośnie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia
zasadniczego  oraz  wartości  punktu  w  placówkach  oświatowych  dla  pracowników  nie
będących nauczycielami.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  34/IV/03  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad . 11 . 
Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  najniższego
wynagrodzenia  zasadniczego,  wartości  punktu  w Gminnym Zakładzie  Komunalnym w
Przyrowie.
– radna Miedzińska złożyła  wniosek by w § 5 moc obowiązującą uchwały określić  na

dzień 1 kwietnia 2003 roku.
Zgłoszony wniosek został przez Radę przyjęty jednomyślnie.
– Kierownik  GZK  zwrócił  się  z  pytaniem czy  wobec  powyższego  pracownicy  Urzędu

Gminy też będą mieć podwyżkę wynagrodzenia od 1 kwietnia?
Wójt wyjaśnił,  że o wynagrodzeniach pracowników Urzędu decyduje Wójt Gminy, a nie
Rada Gminy i nie jest to przedmiotem obrad.
Innych uwag i wniosków w sprawie projektu rozpatrywanej uchwały nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  35/IV/03  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad. 12 . 
Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  najniższego
wynagrodzenia zasadniczego, wartości punktu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Przyrowie.
– radny Pokorny zgłosił wniosek, by termin wejścia w życie tej uchwały również określony

został – podobnie jak w pozostałych jednostkach – na dzień 1 kwietnia br.
Powyższy wniosek został przez Radę przyjęty jednomyślnie.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała Nr 36/IV/03 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 14 głosami,
1 radny wstrzymał się od głosowania.
Po tym punkcie  porządku obrad  – za zgodą Przewodniczącego  Rady – radny  Nowak
Władysław opuścił obrady.

Ad. 13 . 
Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w sprawie
uchylenia uchwały Nr 18/III/03 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 26 marca 2003 roku. Pani
Bus – na prośbę Wójta – szerzej omówiła tryb prawny jaki winien być zastosowany przy
zatwierdzeniu  taryf  wody zaproponowanych przez GZK oraz podejmowaniu  uchwały w
tym temacie.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 37/IV/03 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 13 głosami,
1 radny wstrzymał się od głosowania.



Ad. 14 . 
Skarbnik  Gminy  –  na  prośbę  Przewodniczącego  Rady  –  omówiła  projekt  uchwały  w
sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok Nr 21/III/03 z dnia 26 marca 2003 roku.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
Uchwała  Nr  38/IV/03  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad. 15 . 
Komunikaty i wolne wnioski:

– radna Barbara Wierciochowicz – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła sprawę
organizacji wyjazdu na Olimpiadę Gmin Powiatu Częstochowskiego, która odbędzie się
w dniu 1 maja br. W Blachowni. Udział w tej Olimpiadzie wezmą także uczniowie szkół
z terenu naszej gminy. Wyjazd planowany jest na godzinę 8,00.

– Przewodniczący  Rady  przedstawił  pismo  Pana  Jana  Piekarskiego  z  prośbą  o
nieodpłatne przejęcie jego działki rolnej o pow. 0,16 ha znajdującej się na terenie gminy
Przyrów – Borki.

Radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem darowizny tej działki.
Następnie  Przewodniczący  Rady  zapoznał  z  Uchwałami  Nr  00570/I/126/2003  i  Nr
00570/I/128/2003 I Składy Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2003 roku
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w budżecie na 2003 rok
gminy Przyrów oraz opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu.
Obydwie opinie są pozytywne.
Kolejne pismo, które  przedstawił  Przewodniczący  Rady to odpowiedź Wójta Gminy na
wniosek Komisji dotyczący udziału przedstawicieli Komisji w Komisjach przetargowych – z
odpowiedzi  wynika,  że  przedstawiciele  Rady  Gminy  mogą  brać  udział  jedynie  jako
obserwatorzy w czasie otwarcia ofert.
Przewodniczący  Rady  poinformował,  ze  skierowane  do  rozpatrzenia  przez  Komisję
Zdrowia pisma w sprawie wsparcia  finansowego  na leczenie  chorych dzieci  oraz akcji
Fundacji Kardiochirurgii zostały przez Komisję skierowane do Rady Gminy.
Ustalono,  że  indywidualnie  każdy  z  radnych  może  wpłacić  środki  na  podane  w tych
pismach konta bankowe.
Radny Rady Powiatu Pan Knap poprosił o zgłaszanie bezpośrednio do niego potrzeb w
zakresie  remontów dróg i  ich  oznakowania,  a  on wszystkie  uwagi  będzie  zgłaszał  do
Zarządu Dróg.
Wójt  Gminy poinformował o  organizowanym przez Śląską  Izbę Rolniczą  wyjeździe  do
Bronisz  pod  Warszawą  w  celu  zwiedzenia  Rolno-Spożywczego  Rynku  Hurtowego.
Wyjazd nastąpi w dniu 9 maja br. W związku z powyższym Wójt prosi, by chętni zgłaszali
chęć wyjazdu w biurze Rady do dnia 5 maja br.
Przewodniczący Rady dokonał wręczenia radnym Legitymacji Radnego.

Ad. 16 . 
Wobec  wyczerpania  porządku obrad,  Przewodniczący  Rady podziękował  zebranym za
uczestnictwo w obradach i zamknął IV sesję Rady Gminy w Przyrowie.
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