
PROTOKÓŁ  Nr V/03
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 30 maja 2003 roku

Sesję Rady Gminy o godz. 15-tej otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rajmund
Michalik witając przybyłych i stwierdzając prawomocność obrad.
Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 13 radnych, co stanowi
87 % składu Rady.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli:
Wójt Gminy mgr inż. Robert Nowak
Skarbnik Gminy – Ewa Kozioł
Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska

Ad. 2. 
Przewodniczący Rady przedstawił  proponowany porządek obrad, który przedstawia się
następująco : 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokółu IV sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  skrócenia  czasu  pracy  Publicznego  Przedszkola  w

Przyrowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok Nr 21/III/03 z dnia

26 marca 2003 roku.
8. Komunikaty i wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
Do  przedstawionego  porządku  obrad  uwag  nie  zgłoszono.  Za  jego  przyjęciem  radni
głosowali jednomyślnie.

Ad. 3. 
Przewodniczący Rady zaproponował, by – stosownie do zapisów w uchwalonym Statucie
Gminy – wrócić do przyjmowania Protokółu sesji bez jego odczytywania w trakcie obrad, a
zapoznawania się z jego treścią przez radnych przed sesją.
Do przedstawionej propozycji sprzeciwu nie zgłoszono.
Za  przyjęciem  Protokółu  poprzedniej  –  IV  sesji  Rady  Gminy  –  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 :
– 29 kwietnia było Walne Zgromadzenie Jurajskiego Banku Spółdzielczego w Niegowej,

w którym Wójt uczestniczył  ponieważ jako gmina jesteśmy powiązani z tym bankiem
zarówno lokatami jak i kredytami,

– 1  maja  była  delegacja  gminy  na  V  Olimpiadzie  Powiatu  Częstochowskiego  w
Blachowni,  uczestniczyła  w niej  również  delegacja  Rady i  młodzież  szkolna.  Na tej
Olimpiadzie zajęliśmy III miejsce,

– 2 i 3 maja odbyły się uroczystości Święta Strażaka połączone z uroczystym złożeniem
kwiatów pod pomnikiem pomordowanych,



– na wniosek Komisji  Rady Wójt  odbył rozmowę z Panem Głuszkiem na temat pożaru
jego sterty obornika oraz w sprawie postępowania z odpadami z jego fermy – jest na tę
okoliczność spisana z nim notatka służbowa, w której zawarte są stosowne ustalenia w
tym temacie,

– 9 maja odbył się wyjazd do Bronisz (część radnych uczestniczyła w tym wyjeździe)
– 11 maja przez teren gminy przejeżdżał Rajd Młodych Rolników do Brukseli.  Z terenu

naszej gminy brały w nim udział 2 osoby
– 16 maja zakończyły się negocjacje w sprawie SAPARD-u 
– aktualnie trwa na terenie gminy dziurowanie dróg – zakończenie prac w poniedziałek
– 18  maja  z  terenu  naszej  gminy  3  koła  KGW  uczestniczyły  w  międzygminnym

przeglądzie kół w Piasku
– położono  nakładki  na  drogach  powiatowych  (300  m Sieraków,  160  m Wiercica  –

Przyrów)
– 23 maja Wójt uczestniczył w spotkaniu Klubu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Ziemi

Częstochowskiej, które to spotkanie było zorganizowane w gminie Lelów. Poruszony
był bardzo ciekawy program związany z biopaliwami, uprawą wierzby. Zwiedzana była
brykieciarnia  w gminie  Radków.  Omówiona  była  także  sprawa  umowy z  Zakładem
Energetycznym na konserwację oświetlenia ulicznego.

– Dzisiaj  Wójt  wydał  zarządzenie,  które  obowiązywało  będzie  od  1  lipca  w sprawie
podwyżki stawki czynszu w mieszkaniach komunalnych. Skala tej podwyżki to 3 grosze
od m ² .

Ad. 5. 
Interpelacje i wnioski zgłosili:

– radny Pokorny – odnośnie zbiornika w Zalesicach – zapytał czy my jako gmina mamy
coś do powiedzenia w kwestii  tego remontu, czy możemy o coś wnioskować, czy też
tylko Marszałek jako inwestor o wszystkim decyduje ?

Wójt odpowiedział, że możemy nasze wnioski i uwagi zgłaszać do inspektora nadzoru tej
inwestycji do Pana Janusza Skoczka.
– radny Pokorny zapytał czy teren od strony torów przy zbiorniku w Zalesicach należy do

gminy czy też do Pana Malinowskiego
Wójt odpowiedział, że nie jest zorientowany i należy to sprawdzić w ewidencji gruntów.
– radny Boborowski  poinformował, że odcinek drogi  od Babia do Smykowa nie  został

zrobiony i zapytał co dalej w tym względzie ?
Wójt odpowiedział – wskazując, że pismo w tym temacie wysłane zostało także do Pana
Wiaderka – że jak zostaną przekazane środki od Marszałka na remont dróg polnych to w
ramach tych środków remont wskazanego odcinka zostanie wykonany.
– radny Kolan poruszył dwie sprawy:

1) zapytał czy dzieje się coś w kierunku urządzenia plaży przy zbiorniku w Zalesicach
Wójt odpowiedział, że trwają rozmowy na temat zakupu pasa gruntów przy zbiorniku

2) W związku z tym, że zbliża się sezon urlopowy czy można by przywrócić istniejące
wcześniej tablice z opisem – legendą przy sosnach Sobieskiego?   

Wójt  odpowiedział,  że  wystąpimy  w  tej  sprawie  z  pismem  do  Jurajskich  Parków
Krajobrazowych.
– radny Jacek Wiśniewski  zasygnalizował  potrzebę wykonania poboczy drogi  Janów -

Przyrów, zwłaszcza na odcinku Wiercica – Przyrów.
Wójt odpowiedział, że wystosowane zostanie pismo w tej sprawie do Zarządu Dróg.
– radny Władysław Nowak zapytał czy była wożona szlaka na drogę koło Pani Borowicz?
Wójt odpowiedział, że na razie jeszcze nie, ale będzie to robione.
– radny  Radło  Euzebiusz  zapytał  czy  sprawa  telefonów  leży  w  gestii  gminy  czy

Telekomunikacji.



Wójt wyjaśnił, że obecnie wszystkie sprawy związane z telefonizacją należy załatwiać w
TP S.A.

Ad. 6. 
Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w sprawie
skrócenia czasu pracy Publicznego Przedszkola w Przyrowie.
Uwag w tym temacie nie zgłoszono.
Wobec  powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i  poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
Uchwała  Nr  39/V/03  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad. 7. 
Wójt  Gminy  omówił  przebieg  negocjacji  z  firmą,  która  realizować  będzie  inwestycję
budowy kanalizacji sanitarnej i przedstawił ostateczne wyniki ustaleń w tym zakresie.
Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła i  przedstawiła 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.
Uchwała  Nr  40/V/03  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.
Wójt  Gminy  przedstawił  prośbę  właściciela  firmy,  która  realizować  będzie  inwestycję
kanalizacji,  gdyby ktoś miał możliwość przyjęcia  na zakwaterowanie pracowników z tej
firmy to żeby taką możliwość najpóźniej do poniedziałku zgłosić do Wójta Gminy.

Ad. 8. 
Komunikaty i wolne wnioski :

Przewodniczący  Rady  przedstawił  treść  decyzji  Śląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w
Katowicach  w sprawie  umorzenia  postępowania  nadzorczego  w sprawie  stwierdzenia
nieważności Uchwały Nr 18/III/03 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 26 marca 2003 roku w
sprawie  ustalenia  opłat  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w wodę  i  zbiorowe  odprowadzenie
ścieków.
Wójt zaproponował – w związku ze zbliżającym się terminem referendum – wystosowanie
wspólnie z radnymi apelu do społeczeństwa gminy. Przedstawił proponowaną treść Apelu.
Radni – jednomyślnie – zaakceptowali proponowaną treść Apelu i opowiedzieli się za jego
rozpropagowaniem wśród mieszkańców (treść Apelu stanowi załącznik do Protokółu).

Ad. 9. 
Wobec  wyczerpania  porządku obrad,  Przewodniczący  Rady podziękował  zebranym  za
uczestnictwo w obradach i zamknął V sesję Rady Gminy w Przyrowie.

Protokółowała:
Teresa Dymczyk

Przewodniczący
  RADY GMINY

             (-) Rajmund Michalik  


