
PROTOKÓŁ Nr VI/03
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 30 czerwca 2003 roku

Nadzwyczajną sesję  Rady Gminy o  godz.  9-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.

Radni nieobecni :
– Lech Pokorny
– Euzebiusz Radło

Nieobecność Radnych została usprawiedliwiona.

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

Wójt  Gminy wyjaśnił  Radnym przyczyny zwołania  nadzwyczajnej  sesji  –  konieczność
podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok , w związku z koniecznością
wykazania do SAPARD-u środków na finansowanie inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej.

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 uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok Nr 21/III/03 z dnia 26

marca 2003 roku
4. Komunikaty i wolne wnioski
5. Zakończenie obrad.

Do  przedstawionego  porządku  obrad  uwag  nie  zgłoszono.  Za  jego  przyjęciem radni  głosowali
jednomyślnie.

Ad . 3 . 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, przedstawiając zakres zmian w dochodach, przychodach  wydatkach budżetowych.

Wójt Gminy w uzupełnieniu wyjaśnił, że mimo zdjęcia środków z zadania modernizacji Rynku, to
zadanie to i tak w roku bieżącym zostanie rozpoczęte.
Do projektu uchwały i przedstawionych wyjaśnień uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr 41/VI/03 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.



Ad . 4 . Komunikaty i wolne wnioski :

– Przewodniczący Rady odczytał Podziękowanie skierowane za jego pośrednictwem dla
    Pani Bożeny Miedzińskiej i Pani Marii Wiśniewskiej oraz pozostałych radnych członków
    Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej i Komisji Rewizyjnej od Dyrektora, Rady
    Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Zalesicach za
    przekazane szkole wsparcie finansowe
– Przewodniczący Rady zapoznał z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie
    dotyczącym wyboru ławników na kadencję 2004 – 2007.

Następnie  Przewodniczący Rady zwrócił  się  z  zapytaniem do  radnych  czy do  przyjmowania i
czynności  sprawdzających  zgłoszonych  kandydatur  na  ławników  Rada  zdecyduje  o  powołaniu
odrębnego zespołu czy też zadanie to może zrealizować Komisja Rady Gminy d/s Zdrowia, Spraw
Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.
Ustalono – jednomyślnie – że funkcję zespołu ds. zaopiniowania kandydatów pełnić będzie Komisja
Rady Gminy.

– radny Nowak Władysław zapytał kiedy wygasa gwarancja na drogę w Staropolu – droga
    jest w coraz gorszym stanie, do tej pory były tylko zapadnięte studzienki, a obecnie są
    już dziury w drodze i trzeba szybko coś w tym zakresie zrobić.

Wójt odpowiedział, że temat  zgłaszał już sołtys Staropola.  Gwarancja na drogę  jest  3 letnia. W
niedługim czasie  zrobiony zostanie  jeszcze  jeden przegląd  gwarancyjny przy udziale inspektora
nadzoru i wszystkie zaobserwowane usterki zostaną usunięte.

– radna Miedzińska zgłosiła konieczność wykoszenia poboczy i rowów przy drodze od
   Julianki do Sierakowa  

Wójt w odpowiedzi poinformował, że problem ten został zgłoszony do Powiatowego Zarządu Dróg,
mają to wykonać, z tym że realizują to zgodnie z własnym harmonogramem i trzeba po prostu
czekać.                                                           
Następnie Wójt poinformował, że uruchomione są roboty publiczne, będziemy zatrudniać 8
pracowników, przy ich udziale chcemy zrealizować budowę przystanków na terenie gminy. W
związku z powyższym jest apel aby zdecydować ostatecznie o lokalizacji przystanków w
Sierakowie, Staropolu, Bolesławowie i udzielić pomocy tym pracownikom poprzez udostępnienie
możliwości podłączenia betoniarki, pozostawienia cementu itp. .
Pracownicy ci ponadto wykonują roboty na drogach polnych oraz dach na budynku przedszkola w
Przyrowie.

– radny Boborowski zapytał czy z kwoty 60 tys.zł. Przewidzianej na drogi jest szansa na
    wykonanie również drogi na Babie ?

Wójt odpowiedział, że tak.

Ad . 5 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował
             zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął VI sesję Rady Gminy w Przyrowie.
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