
PROTOKÓŁ  Nr VIII/03
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 27 listopada 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 14 radnych, co stanowi 93 % składu
Rady.

Radni nieobecni:
– Władysław Ciepiela

Nieobecność Radnego została usprawiedliwiona.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli:

Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak
Skarbnik Gminy – Ewa Kozioł
Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska
Kierownik GZK – Mirosław Czarnecki
Radca prawny – mgr Jadwiga Bus

Zaproszeni do udziału w obradach Radni Rady Powiatu Częstochowskiego: Pani mgr Maria Stępień
i Pan mgr Gabriel Knap, a także Komendant Komisariatu Policji w Koniecpolu nadkom. mgr Dariusz
Koćwin,  Kierownik Rewiru Dzielnicowych mł. asp.  mgr Adam Pytlarz  i Dzielnicowy z  Punktu
Przyjęć Dzielnicowych w Przyrowie sierż. szt. Mirosław Czernik
oraz mieszkańcy gminy zgodnie z załączoną listą obecności.

Ad . 2 . Proponowany porządek obrad (w załączeniu) został radnym przekazany łącznie z
             zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

Przewodniczący Rady wniósł o umieszczenie w porządku obrad jako punkt 7 “Podjęcie uchwały w
sprawie  ustalenia  podatku  od  środków  transportowych”  (  projekt  tej  uchwały  został  radnym
przekazany w materiałach sesyjnych), a pozostałym punktom zaproponował nadanie nowej, kolejnej
numeracji. Uwag w tym względzie nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie proponowany
porządek obrad. Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie.

Ad . 3 . Do Protokółu VII 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:

– 14 września odbyły się dożynki powiatowe w Złotym Potoku
– 21 września odbyły się manewry OSP na obiekcie hali sportowej,
– 30  września nastąpił częściowy odbiór  kanalizacji sanitarnej na ul.  Częstochowskiej,  Piaski i

Aleksandrówce (zakres SAPARD-owski).  W związku z tym 8.10 złożyliśmy wniosek o płatność



do AR i MR 
– 11 października odbył się wyjazd grupy rolników i radnych na Polagrę
– 14 października nastąpiło przekazanie placu budowy pod modernizację Rynku
– 3 listopada zakończono modernizację dróg polnych w Zarębicach, Zalesicach i Sygontce – dróg

finansowanych częściowo z Funduszu Rekultywacji Dróg  Polnych,  Funduszu przy Marszałku
Województwa Śląskiego

– 15  listopada  odbył  się  w  Piasku  powiatowy  przegląd  Kół  Gospodyń  Wiejskich,  gdzie
uczestniczyły koła z Przyrowa, Sygontki i Zalesic

– 23 listopada odbył się Turniej piłki siatkowej organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w
Przyrowie, a odbywał się na hali sportowej przy Gimnazjum w Przyrowie

Następnie Wójt omówił bieżącą działalność i przedstawił sprawy, które aktualnie się toczą i są
rozpatrywane, i tak:
– trwają prace nad planem przestrzennego zagospodarowania gminy
– sprzedaż bazy po GS-ie w Brzózkach – przetarg nie doszedł do skutku, gdyż złożona oferta była

o połowę niższa od wartości wyszacowanej przez rzeczoznawcę
– od 3 listopada trwa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Urzędzie
– przedłużone zostały umowy dla pracowników interwencyjnych do 12 grudnia, celem ukończenia

przez  nich tynkowania szkoły podstawowej  w Przyrowie jak również budowy przystanku na
Bolesławowie

– jutro  planujemy zakończenie  –  ostateczny  odbiór  kanalizacji  w  Aleksandrówce,  ul.Piaski  i
Częstochowskiej.  Na  tym  odbiorze  będą  także  osoby  ze  Społecznego  Komitetu  Budowy
Kanalizacji. Ponadto Wójt poinformował, że w stosunku do zakresu podstawowego wykonaliśmy
49 przykanalików  więcej niż było złożone w Programie SAPARD, koszt tych przykanalików to
blisko 265 tys.zł.. Gdyby wszyscy mieszkańcy się zdeklarowali od razu to gmina zaoszczędziła by
ok.  130 tys.zł.,  bo mogłaby skorzystać  z wyższej dotacji SAPARD-u lub WFOŚ i GW .  W
pierwszej połowie grudnia dokonane zostanie rozliczenie uzyskanej na budowę kanalizacji dotacji
z WFOŚ i GW.

– trwają  prace  modernizacyjne na  Rynku w Przyrowie.  Termin zakończenia -  według umowy
z Panem Marszałkiem – wyznaczony jest na 16 grudnia br.

– do  poniedziałku  powinniśmy otrzymać  wytyczne  od  Ministra  Finansów  co  do  budżetu  na
rok  2004  tzn.  wielkości  subwencji  oświatowej,  wielkości  poszczególnych  dotacji.  Po  ich
otrzymaniu  będziemy  z  Panią  Skarbnik  pracować  nad  projektem  budżetu,  chcemy  go
opracować do 10-11 grudnia, aby móc go przekazać Radzie stosownie do określonego na 15
grudnia terminu.

– przy okazji modernizacji Rynku i przy okazji roboty trzech dróg polnych nawieźliśmy również
sporo tłucznia na inne drogi polne – na tyle, na ile było to możliwe. Nawiązując do wniosków
Komisji  Rolnictwa  w  tym  zakresie  Wójt  poinformował,  które  drogi  zostały  dzięki  temu
poprawione:
1. droga na Babie w kierunku młyna – poszło 42 tony tłucznia i droga jest zakończona
2. droga w Sierakowie – 12 ton tłucznia
3. droga w Staropolu (za torami) – 12 ton
4. droga w Zarębicach – 24 tony
5. droga w Zalesicach – 24 tony
6. droga na Kopaniny – 24 tony żwiru plus 45 ton frezu
7. drogi w Przyrowie : koło cmentarza – 20 ton, koło oczyszczalni – 15 ton i na ul. Słoneczną –

24 tony.

Odnosząc się do pozostałych wniosków Komisji w tym zakresie Wójt stwierdził, że w tym roku
nie widzi możliwości ich realizacji,  natomiast  zostaną  one  uwzględnione w  przyszłorocznym
budżecie .



Ad. 5 . Interpelacje i wnioski radnych:

– radny Kolan zapytał  czy most  w  Zalesicach będzie poprawiony oraz  czy jest  przygotowana
dokumentacja na budowę nowego mostu

Wójt odpowiedział, że nie ma przygotowanej dokumentacji, są natomiast przygotowane mapy pod
dokumentację i Wójt zamierza zlecić wykonanie tej dokumentacji. Doraźne naprawy są zlecane na
bieżąco, ale po każdej dyskotece powstają nowe szkody. Jutro Pan Czarnecki znów tam pojedzie i
zobaczy co trzeba tam wyremontować.

Pan Knap – za zgodą Przewodniczącego Rady – zgłosił następujące interpelacje:
1) ujęcie w  przyszłorocznym budżecie remontu  drogi  między Julianką,  a  Sygontką  –  jest  to

odcinek drogi o długości ok. 1 km (od mostu),
2) sprawa kładki na zbiorniku wodnym w Zalesicach – została ona wybudowana bez żadnych

zabezpieczeń i stanowi zagrożenie bezpieczeństwa
3) sprawa oznakowania dróg w Wiercicy – skrzyżowanie dróg jest tam bardzo niebezpieczne – w

tej sprawie jako radny powiatowy Pan Knap również złożył interpelację i wyraził przekonanie,
że w najbliższym czasie pojawi się tam odpowiednie oznakowanie oraz lustro, które poprawi
bezpieczeństwo na tej drodze

4) na drodze powiatowej - w kierunku miejscowości Sieraków, od leśniczówki Sygontka są stare
topole, które zagrażają bezpieczeństwu – zainteresuje tą sprawą Powiatowy Zarząd Dróg.

Ponadto poinformował o następujących sprawach:
– sprawa drogi Staropole w kierunku Sierakowa (droga jest w tragicznym stanie i praktycznie nie

nadaje się do użytku) – jeżeli będą sprzyjające warunki to około 600 m nakładki na tej drodze ze
środków Powiatowego Zarządu Dróg zostanie zrobione

Radny Nowak – jako radny ze Staropola – wskazał, że przy remoncie tej drogi, na jej najniższym
odcinku (ok. 400 m od torów) konieczne jest wykonanie pod drogą przepustu umożliwiającego jej
odwodnienie, ponieważ w czasie ulewnych deszczy woda zalewa powierzchnię tej drogi

– droga  powiatowa  w  miejscowości  Sieraków  (od  kapliczki w  kierunku  lasu)  –  zostanie  tam
dowieziony tłuczeń, po czym będzie on uwałowany.

Pani Wróblewska Maria – mieszkanka ul. Piaski w Przyrowie zwróciła się do Wójta o udzielenie
odpowiedzi na pismo skierowane do Urzędu przez mieszkańców tej ulicy w sprawie wyznaczenia
chodników – poboczy i nawiezienia ich szlaką lub żwirem, aby dzieci mogły bezpiecznie chodzić
nimi do szkoły.

Wójt odpowiedział, że ten odcinek drogi należy do Marszałka Województwa i pismo mieszkańców
zostanie przekazane do Marszałka z opinią, że taka inwestycja jest zasadna i konieczna.

– radny Pokorny zgłosił w tej sprawie wniosek, o to by do czasu rozwiązania problemu poboczy,
ustawić na tym odcinku drogi dodatkowe oznakowanie ograniczające tam prędkość do 40 km 

– radny Kolan prosi  by zwrócić uwagę wykonawcom, że podczas remontu  drogi wojewódzkiej
zniszczone zostały pobocza

– radna Miedzińska zapytała kiedy odbędzie się kolejny przetarg na sprzedaż działek w Sierakowie i
jaka będzie ich cena

Wójt wyjaśnił – powołując się na zalecenia z poprzedniej kontroli RIO – że jeżeli przetarg się nie
odbył,  to  kolejny przetarg  zostanie  rozpisany bez  obniżenia  ceny (9  -11  tys.zł),  odbędzie  się
najprawdopodobniej na początku przyszłego roku.



– radna Miedzińska zapytała czy sprzedawane działki będą uzbrojone w zasilanie energetyczne 

Wójt  prowadził w tym temacie rozmowy z  ZE  i uzyskał informację,  że  te  działki,  które  są  w
pierwszej linii zabudowy (te I-sze 20 działek) to  jest możliwość podłączenia niewielkim kosztem,
natomiast pozostałe raczej nie, gdyż byłyby to zbyt duże koszty.

– Pan Knap – jako wiceprezes Klubu “Piast” zwrócił się o zwiększenie w przyszłorocznym
budżecie gminy dotacji na Klub, aby ten mógł się rozwijać i odnosić jeszcze większe sukcesy

– radny Boborowski zwrócił się do radnego powiatowego  Pana Knapa czy zgodnie z obietnicą
zorientował się w sprawie drogi Wola Mokrzeska – Dąbek?

Pan Knap zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi w tej kwestii na następnej sesji. Wójt wyjaśnił, że
jeżeli chodzi  o  tą  drogę  to  w czasie objazdu dróg  z  Dyrektorem Banachem deklarował  on,  że
zamierza  na  tej  drodze  położyć  “emulsję”,  więc  jest  prośba  do  radnego  powiatowego  żeby
przypomnieć Panu Dyrektorowi o tej obietnicy.

– radny  Hamerla  zapytał  czy  można  byłoby  zebrać  pobocza  drogi  w  Zarębicach  od  Pana
Piśkorskiego w kierunku PGR, po to by  je obniżyć aby woda nie stała na jezdni

Wójt wyraził opinię, że w porozumieniu z sołtysem wsi mieszkańcy mogą się zorganizować i
wykonać takie prace we własnym zakresie.

– radny Hamerla zaapelował, żeby w przyszłym roku pamiętać o remoncie “Pańskiej” drogi, której
nie nawieziono w roku bieżącym.

Wójt odpowiedział, że droga zostanie w roku przyszłym poprawiona.

Ad. 6. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia podatku
           od nieruchomości na 2004 rok.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 47/VIII/03 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 7 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia podatku od 
            środków transportowych.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 48/VIII/03 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 8 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia stawek
            dotacji przedmiotowych.

– radny Kolan zapytał dlaczego w projekcie uchwały nie ma propozycji odnośnie wysokości dotacji
do wody

Wójt odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby, bo woda “zarabia na siebie”.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała Nr 49/VIII/03 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 13 głosami przy
1 głosie wstrzymującym.

Ad. 9 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – 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 50/VIII/03 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.



Ad. 10 . 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.

Wójt – po dokładnej analizie – zaproponował w odniesieniu do powyższego projektu naniesienie
poprawki polegającej na przyjęciu następującego brzmienia punktu 5:
“Umowę najmu na lokale użytkowe zawiera się na czas nieokreślony lub na czas określony nie
dłuższy niż 20 lat”.
Bowiem wcześniejsza propozycja zmuszałaby Go do zawierania umów tylko na czas określony.
Do projektu uchwały i zgłoszonej przez Wójta propozycji zmiany uwag nie zgłoszono,
Uchwała Nr 51/VIII/03 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 11 . Wójt – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w sprawie
              przystąpienia  do sporządzenia zmian w “Studium uwarunkowań i kierunków
              zagospodarowania przestrzennego gminy”.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.
Uchwała  Nr  52/VIII/03  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmian  w  “Studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy”  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad. 12 . Komendant Komisariatu Policji w Koniecpolu – na prośbę Przewodniczącego
              Rady – przedstawił informację na temat stanu zagrożenia na terenie gminy Przyrów w 2003
              roku (informacja stanowi załącznik do Protokółu).

W dyskusji nad przedstawioną informacją głos zabrali:

– Wójt Gminy – za wskazaną uważa całodobową obecność funkcjonariuszy policji na terenie gminy
– zapytał jakie są możliwości uruchomienia takiej jednostki?

Komendant Komisariatu odpowiedział, że w zasadzie wszystkie gminy upominają się o utworzenia
takich jednostek lokalnych, gdyż w przeszłości dobrze spełniały swoje funkcje.
Podjęcie decyzji w tej sprawie leży w gestii Komendanta Miejskiego Policji. Jednakże mając na
uwadze powszechnie znane trudności finansowe resortu, szanse na jej utworzenie są znikome, co nie
oznacza, iż nie należy o to zabiegać.
Wójt  zwrócił się z  prośbą  –  wskazując na zaistniałe na terenie gminy kradzieże i włamania do
obiektów publicznych – o zapewnienie jak najczęstszych patroli na naszym terenie.
W odpowiedzi  Kierownik  Dzielnicowych przedstawił  sposób  funkcjonowania i  pełnienia służby
przez dzielnicowych i podkreślił, że w miarę możliwości teren gminy jest dosyć często patrolowany.

– radny Boborowski poinformował, że mieszkańcy Woli Mokrzeskiej z ulicy Ogrodowej zgłaszają
liczne kradzieże z  posesji,  także  mieszkańcy  Woli Mokrzeskiej skarżą  się,  że  w godzinach
wieczornych grupy młodzieży gromadzą się w okolicach przystanku autobusowego, niszcząc go
i swym zachowaniem zakłócają spokój. Zwrócił się więc z prośbą – by, o ile to jest możliwe – w
godzinach wieczornych w tych rejonach pojawił się patrol policyjny.

Komendant Komisariatu Pan Koćwin obiecał, że częściej skieruje radiowóz policyjny w ten rejon.
Dodał  ponadto,  że  mile widziane  są  właśnie  takie  sygnały od  społeczeństwa,  bowiem można
efektywniej wykorzystać czas służby funkcjonariuszy kierując ich właśnie tam, gdzie jest potrzeba
interwencji.

Po dyskusji Przewodniczący Rady i Wójt Gminy podziękowali funkcjonariuszom policji za przybycie
i udział w obradach sesji.



Ad. 13 . Komunikaty i wolne wnioski:

Przewodniczący Rady zapoznał z pismami, które w ostatnim okresie wpłynęły do biura Rady, i tak:
1) oferta  RIO  w  Katowicach  oraz  oferta  Centralnego  Ośrodka  Informatyki  Górnictwa  w

Katowicach dotycząca organizowanych dla radnych szkoleń  na temat tworzenia i wykonywania
budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Jeżeli radni wyrażą chęć uczestniczenia w którymś
z tych szkoleń, to Przewodniczący poprosił, by do 8 grudnia zgłosili ten fakt w biurze rady

2) pismo Starostwa Powiatowego w Częstochowie dotyczące ewentualnych zgłoszeń kandydatów
do  przyznania  wyróżnienia  –  statuetki  “Za  wybitne  zasługi  dla  powiatu”.  Również  w  tym
przypadku jeżeli  radni  widzą  taką  potrzebę  to  proszeni  są  o  zgłoszenie  propozycji  w  tym
względzie w biurze rady i wnioskowi wówczas nadany zostanie dalszy bieg.

3) pismo  Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego  w  Częstochowie  ul.  Bialska  o  pomoc
finansową na budowę Zakładu Radioterapii tegoż  szpitala. Ponieważ jest to  temat związany z
przyszłorocznym budżetem to  jego mówienie nastąpi  przy uchwalaniu budżetu  gminy na rok
przyszły, 

4) pismo  inspektorów  RIO  prowadzących  aktualnie  kontrolę  w  Urzędzie  Gminy  dotyczące
udzielenia  pisemnych  wyjaśnień  w  sprawie  oświadczeń  majątkowych  radnych  IV  kadencji.
Następnie Przewodniczący Rady zapoznał z udzieloną inspektorom treścią Jego odpowiedzi w
tym temacie,

5) informacja  Wojewody  Śląskiego  dotycząca  oświadczeń  majątkowych  złożonych  przez
Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy.

– radny  Nowak  Władysław  w  imieniu  mieszkańców  Staropola  oraz  we  własnym  imieniu
podziękował za wybudowanie przystanku autobusowego w tej miejscowości.

Ad. 14 . Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował zebranym za
              uczestnictwo w obradach i zamknął VIII sesję Rady Gminy w Przyrowie.

 Protokółowała:
Teresa Dymczyk 


