
PROTOKÓŁ  Nr IX/03
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 23 grudnia 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
Radca prawny – mgr Jadwiga Bus

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

Wójt Gminy wniósł o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 8 "Podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia  zestawienia  przychodów i  wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na 2004 rok".
Radni jednomyślnie opowiedzieli się za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad. Wobec
powyższego Przewodniczący Rady poinformował, że pozostałe punkty porządku obrad otrzymują
nową, kolejną numerację. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad z uwzględnieniem
powyższej zmiany.
Za jego przyjęciem radni opowiedzieli się jednogłośnie.

Ad. 3 . Do Protokółu VIII sesji Rady Gminy uwag nie zgłoszono. Za jego przyjęciem radni
            głosowali jednomyślnie.

Ad. 4 . Wójt Gminy przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, w której
            najpierw poinformował o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisje
            Rady przed poprzednią sesją, i tak:

– zabezpieczenie kładki przy zbiorniku w Zalesicach – Wójt rozmawiał z jej właścicielem, który
zobowiązał  się,  że  w  okresie  między  świątecznym  wykona  barierki  i  furtkę  z  tablicą
ostrzegawczą,

– remonty dróg polnych – w roku bieżącym jest już niemożliwe wykonanie pozostałych remontów
dróg i będziemy się starali sukcesywnie realizować je w roku przyszłym.

Następnie Wójt poinformował o bieżących wydarzeniach zaistniałych w okresie od ostatniej sesji,
i tak:
1) 28.11.  dokonaliśmy końcowego odbioru  kanalizacji  sanitarnej,  notabene  kwotę  439  tys.zł.  z

Agencji  Restrukturyzacji  już  otrzymaliśmy tytułem  zwrotu  z  Programu  SAPARD  i  kredyt
zaciągnięty  na  tę  inwestycję  już  tymi  środkami  został  spłacony.  Ogólnie  stan  kanalizacji
zakończony został na 109 przykanalikach, 1470 m kolektora tłocznego i 2540 m grawitacyjnego,
4 przepompownie. Łączna wartość robót dodatkowych, czyli tych 49 przykanalików to 260.891,-
zł i do tego dochodzi wartość odtworzonego chodnika 24.957,- zł.,
Dla informacji Wójt podał, że jeśli chodzi o Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji to mamy



tam 21 dłużników, którzy nie zapłacili pełnej kwoty.
2) 30.11. byliśmy z Panem Przewodniczącym w Lelowie na imprezie „Dzień Czelentu” z udziałem

przedstawicieli ambasadora Izraela w Polsce,
3) 3.12 odbył się w Częstochowie Klub Wójtów i  Burmistrzów, były na nim omawiane przede

wszystkim kwestie związane z  opieką zdrowotną i  z kontraktami na usługi medyczne (nasza
gmina już ma wynegocjowany kontrakt – Przewodniczący Rady omówił jaki zakres usług został
w kontrakcie zapisany),

4) wczoraj odbyło się spotkanie u Dyrektora Reterskiego w Częstochowie w sprawie likwidacji
pogotowia  ratunkowego  w  Dąbrowie  Zielonej  -  Wójt  poinformował  o  przyjętych  w  tym
względzie  ustaleniach  (pogotowie  nadal  będzie  funkcjonować,  a  zmiany  dotyczyć  będą  w
zasadzie tylko kwestii organizacyjnych i sposobu finansowania,

5) 7.12.  na  sali  sportowej  odbył  się  turniej  piłki  nożnej  seniorów organizowany  przez  Klub
Piłkarski „Piast”

6) 9.12. Wójt oraz kilku z radnych uczestniczyli w Koniecpolu w szkoleniu na temat PROF-u i
SOF-u dotyczące dopłat bezpośrednich,

7) 11.12.  Wójt  i  Pani  Szymonik  uczestniczyli  w  Katowicach  w  szkoleniu  na  temat  zmian
w systemie przetargowym dotyczącym SAPARD-u i nowych możliwości jakie daje WFOŚ i GW
jeśli chodzi o łączenie tych dwóch źródeł finansowania w poszczególnych inwestycjach,

8) 14.12. odbył się na sali sportowej turniej piłki nożnej juniorów,
9) 15.12. przekazaliśmy do biura Rady projekt budżetu gminy na rok 2004, jest on w tej chwili do

wglądu, a jego szczegółowym omawianiem zajmiemy się przed sesją budżetową,
10)18.12. odbył się na naszym terenie Zarząd Powiatowy OSP z udziałem Prezesa i Komendata

Miejskiego OSP połączony ze spotkaniem opłatkowym, prezentowane na tym spotkaniu było
również funkcjonowanie OSP na terenie gminy,

11)19.12. nastąpiło zakończenie i podsumowanie kontroli Urzędu prowadzonej przez Regionalną
Izbę Obrachunkową tzn. Został uzgodniony i podpisany przez nas protokół, w tej chwili Izba ma
60 dni na to, by przygotować na bazie tego protokółu zalecenia i ewentualne wnioski i wtedy te
wnioski i zalecenia  zostaną nam przekazane

12)ogłosiliśmy II-gie  przetargi  na  działki  w  Sierakowie  i  budynki GS-u.  Cena wyceny działek
obniżona została w stosunku do I przetargu o 20 %, została również obniżona ze 110 tys. na
kwotę 85 tys.zł. cena budynków GS w Brzózkach. Przetarg jest ustalony na 30 grudnia br.

13)Otrzymaliśmy GRANT do biblioteki – już przygotowane zostały 4 stanowiska ogólnodostępne
dla osób, które chcą skorzystać z internetu, czy w ogóle z komputera.
W styczniu nastąpi oficjalne otwarcie tego punktu.

Ad. 5 . Interpelacje i wnioski zgłosili:

– radny Ciepiela zapytał czy mamy zabezpieczone odśnieżanie dróg
Wójt  odpowiedział,  że  tak.  Natomiast  problem jest  z  posypywaniem,  bo zepsuła  się  piaskarka.
Jeżeli  dzisiaj  do popołudnia problem nie zostanie rozwiązany to będziemy się  starali  zapewnić
posypywanie  poprzez  zawieranie  indywidualnych  umów  z  rolnikami  o  posypywanie  dróg  z
wykorzystaniem siewników

– radny Pokorny zapytał kto zajmuje się wywozem pojemników do segregacji odpadów
Wójt odpowiedział, że firma ASMABEL, ale uwagi i zapotrzebowanie na wywóz można zgłaszać
w Gminnym Zakładzie Komunalnym 

– radny Pokorny poruszył sprawę parkowania  samochodów dostawczych  na  chodnikach przed
sklepami  –  żeby  zobowiązać  właścicieli  sklepów  by  nie  zezwalali  dostawcom  na  wjazd
i parkowanie na chodnikach. Zapytał także czy plac po mleczarni jest już własnością gminy i czy
nieruchomość ta będzie przeznaczona do sprzedaży?

Wójt odpowiedział, że już kilkakrotnie interweniował w tych sprawach, lecz bez skutku. Ustalono
więc, że zostaną ustawione znaki zakazu parkowania, a dzielnicowi poświęcą więcej uwagi, by były



one  w  pełni  respektowane.  Wcześniej  wystosowana  zostanie  jeszcze  informacja  pisemna  do
właścicieli,  że  w przypadku zniszczenia  chodników przez samochody dostawcze to oni  poniosą
koszty naprawy.
Odnośnie  placu  po mleczarni  Wójt  wyjaśnił,  że  stanowi  on własność  gminy. Co zaś  się  tyczy
sprzedaży, to na zebraniu wiejskim mieszkańcy kategorycznie zastrzegli by nie został on sprzedany,
jest natomiast możliwe jego wydzierżawienie, jeśli znajdzie się na to chętny.

Przewodniczący Rady – z ramienia Agencji – poinformował, że w miesiącu styczniu może wystąpić
niewielkie zachwianie co do możliwości znakowania bydła. W związku z powyższym zaapelował,
by przekazać mieszkańcom aby zakolczykować nie oznakowanie jeszcze sztuki do końca grudnia.
Poinformował  ponadto,  że  regularnie trwają  spotkania  szkolące  z  rolnikami.  Na  terenie  gminy
pozostał jeszcze do przeprowadzenia szkoleń Bolesławów i Stanisławów i Sieraków oraz Sygontka.

Ad. 6 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały
            w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

Pani prawnik dodatkowo przedstawiła kwestie prawne związane z koniecznością przyjęcia w tej
uchwale zmienionych – w stosunku do podjętej  na poprzedniej  sesji  uchwały w tym temacie –
zapisów.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 53/IX/03 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 7 . 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.
Uchwała Nr 54/IX/03 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednomyślnie.

Ad. 8 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały
             w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
             Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 55/IX/03 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednogłośnie.

Ad. 9 . Komunikaty i wolne wnioski :

Przewodniczący Rady –  nawiązując  do  wcześniejszej  informacji  Wójta  –  wskazał,  że  projekt
budżetu gminy na 2004 rok, który wpłynął do biura rady jest do wykorzystania przez radnych w
trakcie posiedzeń.

Ad. 10 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował
              zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął IX sesję Rady Gminy w Przyrowie.

  Protokółowała:
Teresa Dymczyk


