
PROTOKÓŁ Nr  X/04
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 02 marca 2004 roku

Sesję Rady Gminy o godz. 8 – ej 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.

Nieobecny na sesji Radny Hamerla Mirosław nie usprawiedliwił przyczyn swej nieobecności.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli:
Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak
Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego – Mirosław Czarnecki

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 Protokółu IX sesji Rady Gminy uwag nie zgłoszono. Za jego przyjęciem radni
            głosowali jednomyślnie.

Ad . 4 . Wójt poinformował o najważniejszych bieżących sprawach, które zaistniały w okresie od
             ostatniej sesji (szczegółową informację w tym względzie Wójt – za zgodą Rady –
              przedstawi na kolejnej sesji), i tak:

– złożyliśmy 3 wnioski do Programu SAPARD:
1) na wodociąg w Bolesławowie (tutaj przyznanie pieniędzy jest prawie pewne, bo jesteśmy na 9

miejscu) – przetarg na tą inwestycję odbędzie się 4 marca br.. Po tym przetargu będziemy w
stanie się zorientować jeśli chodzi o kosztorysy ofertowe,

2) budowa kanalizacji sanitarnej Przyrów ul. Zarębska, Stanisławów i Zarębice Termin realizacji
lata 2005 – 2006 (tutaj też sytuacja na liście rankingowej jest korzystna) przetarg na tą
inwestycję odbędzie się 16 marca br.,

3) budowa drogi gminnej na osiedlu „Brzózki” - tu szanse na pozyskanie dotacji są znikome –
przetarg na to zadanie odbędzie się 10 marca br..

Dlatego  też  sesja  budżetowa  planowana  jest  na  24  marca,  gdy  będziemy  już  po  wszystkich
przetargach  i  będziemy  wiedzieć  jakie  środki  muszą  zostać  uwzględnione  na  zabezpieczenie
realizacji tych inwestycji.

– cały  czas  trwają  prace  nad  planem  przestrzennego  zagospodarowania  gminy.  Wójt  omówił
występujące w tym temacie dwa zasadnicze problemy : jeden dotyczący określenia na terenie
naszej  gminy terenów zalewowych i  drugi dotyczący naniesienia przez  Wojewodę sieci dróg
wojewódzkich.

– cały czas prowadzimy sprzedaż działek na Sierakowie,
– kończymy rozliczanie inwestycji kanalizacji – mamy do zapłacenia ok.100 tys. zł. wykonawcy

Panu Kapuście za wykonanie dodatkowych przykanalików,
– trwają rozmowy z Panem marszałkiem na temat dalszej modernizacji ul. Świerczewskiego



Ad. 5 . Interpelacje i wnioski zgłosili:

– radny Kolan zapytał na kiedy planowane jest zakończenie prac związanych z planem
zagospodarowania przestrzennego gminy?

Wójt odpowiedział, że przyjęte ustalenia z firmą mówią o terminie czerwcowym, sądzi jednak, że
ze względu na omawiane w informacji problemy dotyczące dróg i terenów zalewowych wpłyną na
przedłużenie  tego  terminu.  Zakończenie  prac  może  nastąpić  według  Jego  opinii  dopiero  w  IV
kwartale br.

– radny Kolan zapytał czy byłaby możliwość aby któryś z pracowników Urzędu pomagał rolnikom
przy sporządzaniu wniosków do AIKS ?

Wójt odpowiedział, że pracownicy Referatu Rolnictwa mają ogólną wiedzę w tym temacie i mogą
pomóc, ale nie ponoszą za to odpowiedzialności, bo odpowiada osoba składająca wniosek.
Przewodniczący  Rady  –  z  ramienia  Agencji  –  wskazał,  że  najlepszym  rozwiązaniem  jest
bezpośrednie składanie wniosków w Agencji gdyż rolnik otrzymuje na miejscu fachową pomoc i
jedna wizyta wystarcza do załatwienia wszystkich formalności związanych z wpisem do ewidencji
oraz płatności obszarowych .

Ad. 6 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – poinformował jak w myśl przepisów
            wygląda postępowanie przy ustalaniu ceny za wodę i ścieki.

Dodał, że w projekcie uchwały w tym temacie zmianie nie ulega obowiązująca dotychczas cena
wody i ścieków dla mieszkańców z terenu naszej gminy. Proponowana jest natomiast podwyżka
cena ścieków dowożonych oraz wprowadzona ma zostać miesięczna opłata abonamentowa, która
przeznaczana będzie na zakup, wymianę i legalizację wodomierzy.
Kierownik GZK – w uzupełnieniu wypowiedzi Wójta – poinformował, że na terenie naszej gminy
jest jeszcze 249 punktów, gdzie nie ma wodomierzy. Stwierdził,  że w ciągu 1,5 roku wpływy z
opłat  abonamentowych  pozwolą  na  ich  zakup  i  zainstalowanie.  Prowadzona  będzie  także
sukcesywna legalizacja wodomierzy zainstalowanych wcześniej.

W dyskusji nad omawianym projektem uchwały poruszono następujące kwestie:
– radny Pokorny za niesłuszne uważa ponoszenie opłaty abonamentowej przez osoby, które już

wcześniej, na własny koszt zainstalowały sobie wodomierz,
– radny Boborowski  zapytał  czy nie  ma  możliwości  aby zobowiązać  te  249  osób  do  zakupu

wodomierzy
– radny Michalik – zastrzegł, że zgadza się z wprowadzeniem opłaty – zapytał jakie konsekwencje

wyciągnięte zostaną w stosunku do osób, u których celowo uszkodzony zostanie wodomierz i
nielegalnie będą pobierać wodę?

Pan  Czarnecki  odpowiedział,  że  nie  ma  możliwości  zmuszenia  kogokolwiek  do  zakupu
wodomierza, bowiem ustawa wyraźnie określa, że obowiązek ten ciąży na zakładzie dostarczającym
wodę, podobnie również obowiązkiem zakładu jest jego legalizowanie, zakład również odpowiada
za utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w sieci i jej sprawność.
Jeżeli chodzi o nielegalny pobór wody czy świadome uszkodzenie wodomierza, to po stwierdzeniu
takich faktów zakład kosztem wymiany wodomierza obciąża właściciela danej posesji, a ponadto
ponosi  on  również  opłatę  za  zużycie wody wyliczoną na  podstawie  średniego  3  miesięcznego
zużycia  wody  z  poprzednich  okresów.  Jeżeli  chodzi  o  wymierzenie  jakiejś  dodatkowej  kary
grzywny  to  można  ewentualnie  taki  zapis  umieścić  w  uchwalonym  wcześniej  przez  Radę
Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Wyjaśnienia Kierownika nie rozwiały wątpliwości dużej części radnych, którzy z dezaprobatą
odnosili się do wprowadzenia opłaty abonamentowej i uznali ją za krzywdzącą zwłaszcza w
stosunku do osób, które wcześniej na swój koszt założyły wodomierze. 
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.



Za podjęciem uchwały głosowało 2 radnych, przeciw 2 radnych, od głosowania wstrzymało się 10
radnych.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził  przerwę w obradach apelując do radnych o
przemyślenie i przedyskutowanie w trakcie przerwy ostatecznego stanowiska w sprawie powyższej
uchwały. Po przerwie przeprowadzone zostanie ponowne głosowanie w tej sprawie.
Po przerwie przystąpiono do ponownego głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia
opłat za wodę i ścieki.
Uchwała Nr 56/X/04 w sprawie ustalenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie  ścieków  podjęta  została  9  głosami,  przeciw  głosowało  3  radnych,  od
głosowania wstrzymało się 2 radnych.

Przewodniczący  Rady  –  nawiązując  do  głosów  w  dyskusji  –  zaapelował  by  Kierownik  GZK
przygotował zmianę w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, tak by możliwe
było nałożenie kary na osoby nielegalnie pobierające wodę.
Wójt odpowiedział, że na następną sesję taki projekt zmiany Regulaminu zostanie przygotowany
i wniesiony pod obrady sesji.

– radny Kolan zapytał czy będzie możliwe wydanie rolnikowi zaświadczenia o badaniu wody
przez SANEPID, bowiem od maja mleczarnie będą go wymagać

Wójt odpowiedział, że możliwe będzie wydawanie kserokopii takiego badania, potwierdzone za
zgodność z oryginałem. Opłata za tę czynność wynosi 3 zł.

Ad. 7: Komunikaty i wolne wnioski:

Przewodniczący Rady poinformował, że w niedzielę odbył się na sali sportowej Turniej o Puchar
Rady Gminy. Startowało 7 drużyn. Nasza drużyna zajęła 5 miejsce.
Następnie  Przewodniczący  Rady  zaapelował  o  wypełnienie  do  30  kwietnia  br.  oświadczeń
majątkowych przez radnych.

Ad. 8. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował
           zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął X sesję Rady Gminy w Przyrowie.

 Protokółowała:  
Teresa Dymczyk 

   


