
PROTOKÓŁ  Nr VII/03
sesji  Rady  Gminy  w  Przyrowie

odbytej w dniu 11 września 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 uczestniczyłi:
    Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak
    Skarbnik Gminy – Ewa Kozioł
    Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska
    Radca prawny – mgr Jadwiga Bus
    Kierownik Referatu Rolnictwa – Robert Deska
    Kierownik GZK – Mirosław Czarnecki
oraz mieszkańcy gminy zgodnie z załączoną listą 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 . Do Protokółów V i VI sesji Rady Gminy uwag nie zgłoszono. Za ich przyjęciem
            głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Ad. 4. Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej. Poinformował o
           zaistniałych wydarzeniach, które miały miejsce w okresie od ostatniej sesji,i tak:

– nastąpiło  podpisanie  umowy  na  dotację  z  Programu  SAPARD  na  realizowaną  inwestycję
kanalizacji w kierunku Św. Anny,

– Wójt uczestniczył w sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona właśnie w związku z częścią wspólną tej
inwestycji. Rada Gminy Dąbrowa Zielona przyjęła i zostało podpisane porozumienie z Wójtem na
kwotę 80.241,-  jako udział gminy Dąbrowa Zielona w realizowanej części wspólnej inwestycji
(50 tys.zł. już zostało nam przekazane),

– podpisana  została  umowa  na  na  umorzenie  kwoty  96.650,-  zł.  pożyczki,  która  została
zaciągnięta na budowę sali gimnastycznej w WFOŚ i GW,

– Wójt uczestniczył wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy w spotkaniu z Panem Marszałkiem
Marasem w  spotkaniu w  sprawie  porozumienia na  realizację  wspólnej inwestycji ul.  Rynek,
ul. Świerczewskiego i ul. Częstochowska. Wczoraj był termin składania dokumentów w przetargu
jaki prowadzi Wojewódzki Zarząd Dróg, z rozmowy telefonicznej w tym temacie wynikało, że
było kilka ofert, w związku z czym jest szansa, że ten przetarg zostanie rozstrzygnięty i roboty na
odcinku od Rynku by się rozpoczęły,

– dwa  tygodnie  trwał  –  z  naszej  inicjatywy zorganizowany –  dzieciniec wiejski w  Zarębicach
prowadzony przez Panią Elę Jońcę,

– trwają ciągle prace nad planem zagospodarowania przestrzennego i tutaj te wnioski, które zostały
złożone przez mieszkańców są w trakcie rozpatrywania. Natomiast zmieniła się w między czasie
ustawa  o  planowaniu przestrzennym i najprawdopodobniej  w  związku  ze  zmianą tej  ustawy
będziemy zmuszeni jako gmina zmienić studium kierunków rozwoju gminy,



– uczestniczył  w  posiedzeniu  Regionalnego  Komitetu  Sterującego  do  Programu  Aktywizacji
Obszarów Wiejskich,

– uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, która dokonała podziału pieniędzy w
Urzędzie  Pracy  na  placówkę  częstochowską  i  koniecpolską.  Z  tego  to  podziału  pieniędzy
otrzymaliśmy do tej pory : 9 pracowników publicznych – jest to ekipa, która już dwa miesiące
pracuje i wykonała wiele prac (dach na przedszkolu, malowanie część pomieszczeń w gimnazjum,
w szkole na Woli i w Urzędzie i wiele innych prac porządkowych), a w zamierzeniach jeszcze jest
budowa przystanków i prace porządkowe na terenie innych obiektów,

– Biblioteka Gminna napisała program na Centrum Informacji dla Bezrobotnych – otrzymała z tego
tytułu kwotę 51 tys.zł. Z tych środków zostaną zakupione komputery i kserokopiarka, która ma
temu  Centrum  służyć.  Będzie  się  wszystkim zajmować  Pani  Kierownik  Terlicka,  która  ten
Program doprowadzi do końca,

– odbyły się dożynki gminne na nowo wybudowanej scenie. Scena jest jeszcze nie ukończona –
musimy zdecydować o rodzaju pokrycia dachu.

– zawarte zostały umowy na dowóz dzieci do szkół (są trzy trasy za które płacimy, z tego dwie
umowy zostały zawarte z wolnej ręki do końca roku),

– odbyła się na terenie naszej gminy – trochę przejazdem – wizyta atache rolnych z krajów ambasad
Grecji, Niemiec, Austrii i Włoch,

– cały czas prowadzone były rozmowy w sprawie wykupu pasa ziemi pod plażę przy zbiorniku
w Zalesicach. Rozmowy dosyć trudne – ostatecznie właściciele określili cenę 35 zł za m² gruntu.
Dlatego  też  Wójt  prosi by Rada wypowiedziała się w tej  kwestii. Jego  zdaniem jest  to  zbyt
wysoka cena,

– Wójt omówił sposób realizacji wniosków zgłoszonych w trakcie posiedzeń przez poszczególne
Komisje, i tak:
1. w  kwestii  ławek  i  hydrantów  –  wnioski  zostały  przekazane  do  realizacji  przez  Zakład

Komunalny,
2. uzupełnienie oznakowania – zostały zamówione znaki na teren naszej gminy, zdecydowana

większość  znaków  pójdzie  na  oznakowanie  przejazdów  kolejowych  na  drogach  polnych,
natomiast jeśli chodzi o te kwestie związane z ubytkiem niektórych liter na drogowskazach, to
zostało  to  przekazane  do  Powiatowego  Zarządu  Dróg  ponieważ  są  to  oznakowania  na
drogach powiatowych,

3. drzewa w Brzózkach zostały wycięte przy okazji budowy sceny,
4. wykoszenie chaszczy w Smykowie – na Wójta interwencję telefoniczną zostało to zrobione,
5. ul. Zielona – Wójt rozmawiał z Kierownikiem GZK, aby sprawdził ile krawężników jest, a ile

brakuje i Zakład zajmie się ich ułożeniem,
6. wniosek Komisji Rolnictwa dotyczący ograniczenia w zakupie gruntów Agencji nieruchomości

Rolnej został do tej Agencji przekazany,
7. wniosek  Komisji Rewizyjnej dotyczący sali sportowej  (w  tym momencie Przewodnicząca

Komisji stwierdziła, że wniosek jest już nieaktualny)- Wójt poinformował, że od 30 czerwca
nie  ma  kierownika  hali,  ponieważ  umowy  skończyły  się  i  nie  zostały  na  dalszy  okres
przedłużone. W tej chwili jest propozycja innego systemu pracy, byłby to system godzinowy i
zlecenia instruktorom konkretnych godzin,  konkretnych zajęć.  Otwieranie i zamykanie sali
należeć  będzie  do  sprzątaczki.  Zorganizowane  grupy  dorosłych,  czy  młodzieży,  po
uzgodnieniu terminów będą mogły korzystać z sali na dotychczasowych zasadach. Obecna na
sesji Pani dyrektor Gimnazjum szczegółowo omówiła nowe zasady zatrudniania instruktorów
i sposobu korzystania z sali.

8. sprawa obiektu kiosku Ruchu – pismo w tej sprawie zostało wysłane do Spółki “Ruch” w
Częstochowie.

Ponadto Wójt zasygnalizował, że ma do omówienia dwie ważne kwestie, w stosunku do których
chciałby zasięgnąć opinii Rady Gminy w dalszej części obrad dzisiejszej sesji.



Ad . 5 . Interpelacje i wnioski zgłosili :

– radny Kolan zgłosił, że lewa barierka na moście w Zalesicach jest uszkodzona i należy dokonać jej
naprawy

Wójt odpowiedział, że jeżeli chodzi o bieżący remont mostu to zostanie on zrobiony przez Zakład
Komunalny.  Natomiast  Wójt  rozmawiał  już  z  Panem Piotrowskim na  temat  aktualizacji mapy
zasadniczej po to by rozpocząć projektowanie budowy nowego mostu.

– radny Hamerla za konieczne uważa nawiezienie 1-2 samochodów szlaki na “Pańskiej” drodze w
Zarębicach, na której są duże dziury i pozostawienie tego stanu na zimę znacznie pogorszy stan
drogi.

Wójt odpowiedział, że szlaka – nie tylko na tą drogę – zostanie w niedługim czasie nawieziona.

Ad . 6 . Na prośbę Przewodniczącego Rady, Przewodniczący Komisji ds. Zdrowia, Spraw
             Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego (Komisji tej Rada powierzyła funkcje zespołu 
             do przyjmowania i opiniowania zgłoszeń kandydatów na ławników) poinformował 
             o zgłoszonych kandydaturach (zgłoszenia w załączeniu) i przedstawił Protokół z
             posiedzenia Komisji w tym temacie.

Przewodniczący Rady przedstawił tryb wyboru ławników.
Przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru.
Zgłoszono  kandydatury  następujących  radnych:  Wierciochowicz  Barbara,  Skalski  Robert,
Miedzińska Bożena.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.
Za powołaniem Komisji w w/w składzie radni głosowali jednomyślnie.
Komisja  Skrutacyjna  przystąpiła  do  pracy:  rozdano  karty  do  głosowania,  poinformowano
o sposobie głosowania i przeprowadzono głosowanie tajne.
Radna Wierciochowicz Barbara  przedstawiła Protokół  Komisji z  przeprowadzonego  głosowania
(w załączeniu).

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów 
powszechnych. Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr 42/VII/03 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad . 7 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawiła Uchwałę
             Nr 00570/I/224/2003 z dnia 8 września 2003 roku I Składu Orzekającego RIO 
             w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy w Przyrowie informacji
             o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku. Nadesłana opinia jest pozytywna.

Przewodniczący Rady – ponieważ sprawozdanie z wykonania budżetu (w załączeniu) zostało
radnym przekazane w materiałach sesyjnych – poprosił o zgłaszanie uwag w tym względzie.
Wójt dodatkowo wyjaśnił dlaczego tak niskie jest wykonanie wydatków budżetowych (na poziomie
38 %). Poinformował, że obecnie są już faktury za realizację inwestycji więc wydatki te nabiorą
tempa.

Do sprawozdania i przedstawionych wyjaśnień uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem do akceptującej wiadomości powyższego sprawozdania radni głosowali jednomyślnie.



Ad . 8 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w
            sprawie.

Wójt  Gminy Poinformował,  że  do  poniedziałku  jest  termin składania  wniosków  do  Programu
SAPARD,  a  realizacja  tych  wniosków  jest  do  końca  tych inwestycji,  które  oczywiście  w  tym
Programie będą mogły być finansowane, jest do końca roku 2006. W związku z tym aby się nie
pozbawić możliwości złożenia wniosków na te inwestycje, które mamy przygotowane proponujemy
podjęcie tej  uchwały,  ponieważ ta  uchwała jest  wymagana przez  Agencję Restrukturyzacji jako
załącznik do złożenia wniosków. Ma ona bowiem zagwarantować to, że gmina w poszczególnych
latach będzie zabezpieczać środki finansowe na poszczególne inwestycje.

Następnie Wójt kolejno omówił poszczególne inwestycje wskazane w załącznikach do projektu
uchwały.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Poddana pod głosowanie Uchwała Nr 43/VII/03 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta
została jednomyślnie.

Ad . 9 . 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.

Wójt - uzupełnieniu wypowiedzi Pani Skarbnik – poruszył jedną ze spraw, którą sygnalizował w
swojej informacji o działalności międzysesyjnej. Sprawa dotyczy budowanej kanalizacji sanitarnej : w
§ 1 pkt 1  jest zapis, że “ ustala się terminy płatności na 2003 rok i kwotę w wysokości 100.000,- na
rok  2004 “.  Ponieważ sytuacja na budowie kanalizacji jest  w tej  chwili następująca :  zakresem
podstawowym  objętym  wnioskiem  do  SAPARD-u  była  sieć  kanalizacyjna,  sieć  tłoczna,  4
przepompownie i 60 przykanalików. Na chwilę obecną mamy wpłat 104, czyli jest dodatkowo 44
przykanaliki,  których  nie  obejmowała  kwota  1.126.000,-  która  była  podpisana  z  Programem
SAPARD.   Mieliśmy  wyższe  zabezpieczenie  w  budżecie  niż  te  1.126.000,-  ponieważ
występowaliśmy do WFOŚ o pożyczkę i dotację na 90 przykanalików, czyli te 30 przykanalików
powyżej  SAPARD-u  jak gdyby fundusz  nam przyznał.  W związku z  tym to  zabezpieczenie w
budżecie było wyższe, ale jest niewystarczające aby inwestycję zakończyć na te 104 przykanaliki.
Stąd  jest  propozycja  żeby tą  brakującą  kwotę  zapłacić   w  2004  roku.  Natomiast  jaka  będzie
rzeczywiście wartość tej kanalizacji okaże się dopiero kosztorysem powykonawczym, bo w tej chwili
jeszcze zgłaszają się chętni na przykanaliki.

– radny Kolan zapytał czy w trakcie realizacji inwestycji wyniknęły jakieś prace, które nie
    były kosztorysowane, a które trzeba będzie sfinansować ?

Wójt odpowiedział, że w tej chwili nie . W zasadzie nie przewidzianymi robotami są tylko te roboty
na kwotę 246,. Jest tylko jeden element (na poziomie p. Jarząbka) – włączenie do istniejącej
kanalizacji miało być 60 metrów wyżej, w rzeczywistości okazało się, że ten kolektor istniejący nie
dość, że jest w bardzo kiepskim stanie technicznym, to jest praktycznie bez spadku.  Dlatego też
podjąłem decyzję wspólnie z kierownikiem, że jedziemy te 60 metrów rurociągiem tłocznym w dół i
włączamy się już w pierwszą studnię.

Innych uwag i pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.
Poddana pod głosowanie Uchwała Nr 44/VII/03 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta
została jednomyślnie.



Ad . 10 . Dyrektor Gimnazjum Pani Maria Stępień – na prośbę Przewodniczącego Rady –
              omówiła projekt uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Przyrów zadań związanych 
              z dalszym kształceniem i wychowaniem uczniów w Ochotniczych Hufcach Pracy –
             Gimnazjum dla Dorosłych w Częstochowie prowadzonym przez Gminę – Miasto
             Częstochowa.

– radny Pokorny zapytał czy bliższe dane  są objęte tajemnicą?

Pani dyrektor  odpowiedziała,  że  wolała by ich nie ujawniać,  bo  chodzi  o  konkretne  nazwisko,
konkretnego ucznia.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Poddana pod głosowanie Uchwała Nr 45/VII/03 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta
została 14 głosami, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Ad . 11 . Pani Małgorzata Janicka – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt
               uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych przebiegających przez
               teren Przyrowa.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Poddana pod głosowanie Uchwała Nr 46/VII/03 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta
została jednomyślnie.

Ad . 12 . Informacja dotycząca utrzymania porządku i czystości na terenie gminy zostałą
               radnym przekazana w materiałach sesyjnych. 

W dyskusji na ten temat głos zabrali :
– radny Ciepiela wskazał, by Kierownik GZK (obecny w trakcie omawiania tego punktu porządku

obrad) zainteresował się “wapiennikiem” w Sygontce, bo pojawiły się tam znowu worki śmieci

Pan Czarnecki odpowiedział, że organizowana jest aktualnie akcja “Sprzątanie świata” i wówczas
nie tylko stamtąd śmieci zostaną zebrane.

– radna  Miedzińska zapytała,  dlaczego  tylko  tereny wsi Wola Mokrzeska,  Smyków i Zarębice
objęte zostaną akcją likwidacji dzikich wysypisk ?

Kierownik GZK wyjaśnił, że środki na ten cel pozyskiwane są z Powiatowego Funduszu Ochrony
środowiska, a co za tym idzie zadanie takie musi zostać skosztorysowane. Te wskazane w informacji
dzikie wysypiska wytypowano jako największe i dlatego one zostaną objęte tą akcją. Inne dzikie
wysypiska również będą sukcesywnie, w miarę posiadanych lub pozyskanych środków, likwidowane.

– radny Pokorny zapytał czy nie można by zrobić grafiku sprzątania przystanków i podać o tym
informację

Kierownik stwierdził, że przystanki sprzątane są 2 razy w tygodniu

Ad . 13 . Przewodniczący Rady poprosił Kierownika Referatu Rolnictwa o omówienie
              Informacji z wykonania uchwały Rady Gminy Nr 132/XX/01 z dnia 17 marca 2001 roku
              (informacja stanowi załącznik do Protokółu).

Pan Deska – ponieważ informacja powyższa została radnym przesłana w materiałach sesyjnych –
zaproponował,  by omówić ją w formie zadawania pytań i zgłaszania uwag,  na które  on będzie
udzielał odpowiedzi i wyjaśnień.



Radna Wiśniewska Maria – za zgodą Przewodniczącego Rady – opuściła obrady.

– radny Kolan zapytał czy w wykazie działek przygotowanych do zbycia jest działka, gdzie
odbywały się spędy zwierząt?

Pan Deska odpowiedział, że tak, są to działki nr 272/10 i 272/11 i w wykazie wskazana jest forma
zbycia tych działek nie jako sprzedaż lecz jako dzierżawa.

– radny Kolan poinformował, że członkowie Komisji Rolnictwa negatywnie się wypowiadają na
temat zbycia – sprzedaży tych działek, są jak najbardziej za ich wydzierżawieniem.

Wójt zapytał radnego Kolana czy jest to  oficjalne stanowisko – wniosek Komisji? - radny Kolan
odpowiedział, że nie , ale sprawa była poruszana na posiedzeniu Komisji.
Wójt poinformował, że sytuacja odnośnie tych działek jest w tej chwili następująca : jest ogłoszony
przetarg na dzierżawę tych nieruchomości (myśmy te nieruchomości przejęli 3 lata temu, natomiast
dopiero w tym roku GS zrzekł się prawa do ich użytkowania).
Pojawili się chętni na dzierżawę. Cenę wywoławczą dzierżawy ustalono na 1.700,. + VAT.
Natomiast była robiona również wycena tych obiektów, ponieważ wcześniejsze deklaracje tych osób
były takie, że oni by to być może kupili – wycena opiewa na 110 tys.zł.
Wczoraj wpłynęło do Urzędu pismo innych oferentów, którzy oferują, że chcieli by tą nieruchomość
kupić – w tym momencie Wójt zaznaczył, iż jest to właśnie ta druga sprawa
którą chciał na forum Rady dziś omówić.
Należałoby w tym momencie zdecydować co chcemy w ogóle z tymi obiektami zrobić.
Wójt myśli, że jeśli w ogóle dzierżawa tych obiektów byłaby możliwa, to dzierżawcy zechcą aby im
wpisać do umowy kwestie odpisywania nakładów, a wówczas przez najbliższe 5 lat z tego 1.700,.zł.
nie dostaniemy ani grosza. Dlatego też Wójt uważa, że można by to sprzedać, ale mimo, że są to
Jego kompetencje, i że w budżecie gminy 400 tys.zł. jest uchwalone z tytułu sprzedaży obiektów
gminy (w tym GS) -  sam takiej decyzji podejmować nie chce.
Kolejny aspekt tej sprawy jest taki, że jeśli te obiekty kupi rolnik, to my jako gmina nie dostaniemy
podatku  od  nieruchomości  lecz  podatek  rolny  i  wtedy  dochody  gminy  będą  niższe.
Jutro mija termin wpłacenia wadium na dzierżawę, do dzisiaj ci oferenci, którzy się zwracali tego
wadium nie wpłacili i nie wiadomo czy je wpłacą.
Przedstawiając  wszystkie  aspekty  tej  sprawy  Wójt  chciałby  aby  w  drodze  głosowania  Rada
wypowiedziała się czy jest za wydzierżawieniem, czy też sprzedażą tych obiektów.
W dyskusji nad powyższym członkowie Komisji Rolnictwa (radny Nowak i radny Kolan) podnosili,
że  chodzi o  to,  by rolnicy mieli bazę  dla  skupu  bydła i stąd  głosy członków Komisji przeciw
sprzedaży tych obiektów.
Wójt wskazał, że – ponieważ stan techniczny obiektów buchty spędowej jest bardzo zły; brak jest
odpływu kanalizacji oraz wszelkich instalacji -  na terenie gminy są podobne obiekty np. po zlewni
mleka, które można by w przyszłości na cele skupu bydła wykorzystać.
Po dyskusji, Rada w drodze głosowania : 12 głosów “za”, 2 głosy “przeciw” zdecydowała
o przeznaczeniu tych obiektów do sprzedaży.

Innych uwag i pytań do Informacji z wykonania Uchwały Rady Gminy w Przyrowie Nr 132/XX/01 z
dnia 17 marca 2001 roku z późniejszymi zmianami nie zgłoszono.
Za przyjęciem powyższej Informacji do akceptującej wiadomości radni opowiedzieli się jednomyślnie
(w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych).

Ad . 14 . Wójt przedstawił – stosownie do wymogów art. 24 h ust. 12 ustawy o samorządzie
               gminnym – informację o złożonych przez sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz
               kierowników jednostek organizacyjnych gminy oświadczeniach majątkowych wraz z kopią
               zeznania podatkowego (informacja stanowi załącznik do protokółu).



Przewodniczący Rady również przedstawił informację w tym zakresie w odniesieniu do oświadczeń
majątkowych  radnych.  Poinformował,  że  wszyscy  radni  oświadczenia  złożyli  w  wymaganym
terminie, a po ich analizie nie stwierdził  w  nich nieprawidłowości, nie zachodziła więc potrzeba
podejmowania jakichkolwiek działań.

Oświadczenia radnych zostały przekazane do Urzędu Skarbowego, który po ich analizie
prześle informację o stwierdzonych nieprawidłowościach. Informacja ta również zostanie
przedstawiona na sesji.

Ad . 15 . Komunikaty i wolne wnioski:

Wójt poinformował, że odbyły się zawody gminne OSP w Zalesicach, w których uczestniczyło 5
jednostek OSP. Pierwsze miejsce zajął Przyrów i Przyrów reprezentował nas w sobotę na zawodach
powiatowych w Hucie Starej – zajęli 8 miejsce.

Następnie Wójt  poprosił  o  wypowiedzenie się radnych w  temacie zakupu  gruntu  pod  plażę  w
Zalesicach  za  zaproponowaną  przez  właścicieli  cenę,  o  której  Wójt  mówił  w  informacji
międzysesyjnej.
Przewodniczący Rady zaproponował rozstrzygnięcie tej sprawy w drodze głosowania.
Sprzeciwu  nie  zgłoszono.  W  głosowaniu  żaden  radny  nie  głosował  za  zakupem  gruntu  za
proponowaną cenę, wszyscy radni głosowali przeciw.
Przewodniczący Rady przedstawił pismo wspólne NZOZ Ośrodka Zdrowia w Przyrowie,
NZOZ Przychodni stomatologicznej w Przyrowie i Apteki prywatnej w Przyrowie skierowane do
Rady Gminy, dotyczące przedłużenia umowy najmu lokalu na okres 20 lat.
Poinformował,  że sprawę tą  na swym posiedzeniu omawiała Komisja Zdrowia.  Poprosił więc o
przedstawienie opinii w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Zdrowia zapoznał Radę ze stanowiskiem Komisji w tym temacie -  
Komisja opowiada się za zawarciem umowy najmu na okres do 20 lat.
Wójt wyjaśnił, że do zawarcia umowy najmu na taki okres konieczne jest dokonanie zmiany uchwały
Rady Gminy w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami w gminie. Po ich wprowadzeniu
zasady te  staną  się obowiązujące dla wszystkich możliwych podmiotów,  które  będą dzierżawić
lokale użytkowe od gminy.
Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie ewentualnych pytań przedstawicielom wnioskodawców
pisma przybyłym na sesję w osobach Pani Doroty Kosmowskiej i Pani
Anny Adamus – Michalik.

– radny Kolan zapytał jakie remonty na obiekcie Ośrodka są planowane do wykonania

Pani  Michalik  odpowiedziała,  że  w  pierwszej  kolejności  chodzi  o  remont  dachu  i  wykonanie
podjazdów dla osób  niepełnosprawnych.  Pozostałe  remonty będą  planowane i realizowane –  co
potwierdziła także Pani Kosmowska – w miarę potrzeb i posiadanych środków na ich wykonanie.

Innych uwag i pytań w tym temacie nie zgłoszono.
Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  poprosił,  by  radni   wypowiedzieli  się  w  drodze
głosowania  (ze  swej  strony  oświadczył,  że  nie  będzie  w  głosowaniu  uczestniczył)  czy  są  za
przychylnym załatwieniem omawianego pisma.
Radni jednomyślnie głosowali “za” (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych).



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

 Protokółowała:
Teresa Dymczyk
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