
PROTOKÓŁ Nr XI/04
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 30 marca 2004 roku

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 15 radnych, co stanowi 100 % składu
Rady.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli:
Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak
Skarbnik Gminy – Ewa Kozioł
Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska
Radca prawny – mgr Jadwiga Bus
Kierownik GBP – Teresa Terlicka
Kierownik GOPS – Marianna Jędras

Oraz zaproszeni goście w osobach: mgr Maria Stępień i mgr Gabriel Knap – radni Rady Powiatu,
mgr Zuzanna Bruzda i mgr Stanisław Juchnik przedstawiciele Regionalnego Centrum Doradztwa
Rozwoju  Rolnictwa i  Obszarów Wiejskich  w Częstochowie,  oraz  mieszkańcy gminy zgodnie z
załączoną listą obecności.

Ad. 2. Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu).

Następnie zaproponował, by – w związku z przybyciem gości z Regionalnego Centrum Doradztwa
–  temat  Programu  pilotażowego  w  zakresie  wypełniania  wniosków  o  płatności  obszarowe
omówiony został w punkcie 4 porządku obrad.
Radni jednomyślnie opowiedzieli się za uwzględnieniem proponowanej zmiany.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady wskazał, że kolejne punkty porządku obrad otrzymają
nową, kolejną numerację.
Za przyjęciem porządku obrad – z uwzględnieniem powyższych zmian – radni opowiedzieli  się
jednomyślnie.

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

Ad. 4. Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów
           Wiejskich w Częstochowie Pan Stanisław Juchnik przedstawił wyniki Programu
           Pilotażowego wypełniania wniosków o przyznanie płatności obszarowych przez rolników. 

Akcja trwała w dniach od 27.01.2004 do dnia 16.02.2004.  
Przedstawione przez dyrektora główne złożenia Programu to:
– objęcie Programem wszystkich rolników,
– określenie czasookresu potrzebnego na wypełnienie  takiego wniosku,
– określenie ilości gospodarstw, które będą się ubiegać o płatności.
Przed  rozpoczęciem Pilotażu  prowadzona była akcja  propagandowa  (rozplakatowanie,  kurendy,
prasę, kościoły).
Po  okresie  trwania  pilotażu  pracownicy  Centrum  złożyli  wizyty  u  tych  rolników,  którzy  nie
uczestniczyli w organizowanych spotkaniach.



Następnie przedstawił wnioski, które  wyniknęły po przeprowadzeniu akcji, i tak:
– specjalista doradztwa jest w stanie opracować 3 – 5 wniosków dziennie,
– w okresie składania wniosków specjalista będzie w stanie przyjąć w sumie około 250 wniosków.

W  związku  z  powyższym  złożono  wniosek  do  Wojewody  o  zatrudnienie  w  tym  okresie
stażystów do pomocy w wypełnianiu wniosków,

– wg. rozeznania około 10 % rolników będzie w stanie samemu wypełnić wnioski,
– osoba, która będzie pomagała rolnikowi przy wypełnianiu wniosku, powinna od niego odebrać

oświadczenie o odpowiedzialności za zawarte we wniosku dane.
Składanie wniosków rozpocznie się 15 marca br. I trwać będzie do 15 czerwca br., z przedłużeniem
do 15 lipca br., z tym, że od tego terminu wartość płatności będzie procentowo zmniejszana.
Generalnie  ocenił,  że  przebieg  Pilotażu  na  terenie  naszej  gminy  spotkał  się  z  dużym
zainteresowaniem rolników i dał zamierzone efekty.
Następnie  Pan  Juchnik  podziękował  Wójtowi  i  Przewodniczącemu  Rady  za  umożliwienie
przeprowadzenia tej akcji na terenie gminy.
Wójt i Przewodniczący Rady w swoim i radnych imieniu wyrazili podziękowanie za umożliwienie
przeprowadzenia tej akcji wśród rolników gminy. Imiennie podziękowania złożyli Pani Zuzannie
Bruździe i  Panu  Jerzemu  Motłochowi  za  duże  zaangażowanie  w  sprawnym przeprowadzeniu
Pilotażu.
Ponadto Przewodniczący Rady – jako kierownik Biura Powiatowego ARiMR – poinformował, że w
Biurze Agencji od 1 kwietnia br. na 3 miesiące zatrudnieni zostaną stażyści do obsługi wniosków. 

Ad. 5. Wójt Gminy poinformował o najważniejszych bieżących sprawach, które zaistniały
           w okresie od ostatniej sesji, i tak:

– rozstrzygnięty został przetarg na budowę wodociągu w Bolesławowie za kwotę 299.756 złotych.
Odbyło się  już  zebranie  wiejskie  w Bolesławowie  z  wykonawcą i  z  mieszkańcami.  Została
podpisana umowa o wykonanie robót . W tej chwili są przekazywane dokumenty do Agencji
Restrukturyzacji do weryfikacji tej umowy. W granicach 7, 8 kwietnia będzie być może już ta
umowa  z  Agencją  na  dofinansowanie  50  % wartości  inwestycji  zostanie  podpisana  (ok.150
tys.zł.)  .  W  dzisiejszym  porządku  obrad  znajduje  się  również  projekt  uchwały  w  sprawie
zaciągnięcia  pożyczki  z  WFOŚ i  GW,  będzie  to  pożyczka przeznaczona  na  zabezpieczenie
pozostałych 50 % wartości inwestycji. Pożyczka ta – oprocentowana w wysokości 3 % -może
zostać później umorzona nawet do 50 %. Na tą inwestycję będziemy musieli  także zaciągnąć
pożyczkę tzw. pomostową bo jak wiadomo Agencja dokonuje zwrotu za zapłacone faktury, co
trwa około 3 miesięcy i na ten okres wzięty będzie kredyt, który po przekazaniu środków z
Agencji zostanie spłacony. Ustalona została na 1.400,- zł. kwota wpłaty na Społeczny Komitet
Budowy Wodociągu,

– trwają prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy – odbyło się w Urzędzie
zebranie z mieszkańcami, właścicielami działek  w tzw. ul. „Zamieście” .Jest pomysł żeby te
działki dopuścić jako teren budowlany. Problemem jest zbyt wąska droga i stąd pomysł żeby
mieszkańcy z  tych działek  oddali  po pasie  ziemi  i  taką  deklarację na  tym zebraniu od nich
uzyskaliśmy. Wójt zaproponował dalej idące działania i przeprowadzenie scalenia tych gruntów.
Jest  to  możliwe ale na koszt  właścicieli.  Był by to koszt  w granicach 300 złotych od nowo
wydzielonej działki. Jak ostatecznie sprawy się potoczą – nie wiadomo.,

– rozpoczęty  został  przetarg  na  budowę  kanalizacji  sanitarnej  w  Zarębicach i  Stanisławowie.
Zostały złożone  2 oferty. Możemy zakończyć przetarg w momencie otrzymania  promesy od
Agencji i wówczas będzie wiadomo jaka będzie  kwota inwestycji,

– odbyło się dyktando gminne, Wójt wyraził opinię, że ten pomysł wart jest tego by go powtórzyć
w przyszłości,

– odbył się Turniej z okazji Dni Alokacji Przyrowa, brały w nim udział 4 ościenne gminy,
– 16 marca nastąpiło otwarcie ofert na budowę drogi gminnej w „Brzózkach”. Tutaj również nie

mamy promesy w związku z czym z zakończeniem przetargu również musimy poczekać,
– cały czas trwa sprzedaż działek w Sierakowie . Z pierwszych dwudziestu wydzielonych działek



zostały nie sprzedane 2. W tej chwili został odebrany od geodetów kolejny podział na działki
budowlane i  ten  teren już  w całości  został  podzielony. Zlecimy wycenę 10 lub 15 działek  i
zostaną wystawione do sprzedaży,

– trwała w Urzędzie i w Gminnym Zakładzie Komunalnym kontrola PIP. Wydanych zostało kilka
zaleceń, zwłaszcza dotyczą one kierowcy autobusu (ma zbyt wiele godzin pracy więc zalecane
jest  rozważenie  zatrudnienia  drugiego  kierowcy, lub  ograniczenie  wyjazdów,  a  tym samym
skrócenie godzin pracy itp.),

– dzisiaj  z  Urzędu  Zamówień  Publicznych  zostaną  dostarczone  4  zestawy komputerów,  które
otrzymaliśmy w wyniku przystąpienia do Projektu „Zamówienia publiczne przez internet”.

Następnie Wójt poprosił o zgłaszanie do Pani Janickiej potrzeb w zakresie dowożenia tłucznia na
drogi w poszczególnych miejscowościach.

Ad. 6. Interpelacje i wnioski zgłosili:

– radny Ciepiela  –  prawdopodobnie  na  zebraniu  Spółki  Wodnej  w  Przyrowie była omawiana
kwestia regulacji rzeki Wiercicy – ponieważ Pan Grzesiak jest zainteresowany regulacją rzeki na
południu gminy, to zgłaszany przez niego wniosek dotyczy pociągnięcia regulacji w kierunku
południowym 

Wójt w odpowiedzi poinformował, że nie uczestniczył w tym spotkaniu. Jednakże z rozmowy z
Dyrektorem Łęgowikiem wie,  że  w  planach  WZIR-u ujęta  jest  regulacja  rzeki  na  odcinku  od
zbiornika  w  dół  w  kierunku  Smykowa. Natomiast  Pan  Grzesiak  prawdopodobnie  w  wydanym
pozwoleniu wodno-prawnym zapisany ma obowiązek konserwacji rzeki 200 m w górę i w dół. W
dalszych rozmowach z WZIR-em wnioskowany temat będzie omawiany.

– radny Radło zgłosił, że nie ma odpływu na kanale lodowym przy zakręcie od strony „Grząbów”
Wójt odpowiedział, że przekaże tą uwagę do WZIR.

– radny Boborowski zapytał jak wygląda sprawa oświetlenia ulicznego?
Wójt odpowiedział, że dzisiaj w budżecie są zaproponowane pewne pieniądze na wymianę punktów
świetlnych i sterowników (25 tys. zł.). Jeżeli chodzi o nowe punkty, to  w tym roku nie planujemy
tego robić.  Jedynie w Kniei  planujemy –  tam nie  będzie  wielkich kosztów – zainstalowanie  4
punktów i licznika, bo tam wszystko jest przygotowane (kabel, słupy już są). Natomiast w Woli
Mokrzeskiej trzeba rozpocząć od projektów, co wiąże się ze znacznymi kosztami.

– radny Boborowski poruszył jeszcze sprawę konieczności zainstalowania 3 lamp oświetleniowych
w Smykowie na „Babiu” oraz zainstalowanie oświetlenia w Woli Mokrzeskiej (ok. 5 lamp) „na
Skałce”.

Wójt odpowiedział, że rozezna w Zakładzie Energetycznym możliwości w tym względzie.

– Radny Radło poruszył sprawę konieczności podniesienia pobocza przy studzience na zakręcie w
Bolesławowie.

Pan  Knap –  radny Rady Powiatu,  przewodniczący Komisji  d/s  Infrastruktury –  powiedział,  że
zainteresuje się tą sprawą i przekaże ją do Zarządu Dróg.
Wójt  wskazał,  że  istnieje  możliwość  rozwiązania  tego problemu –   przy  realizacji  inwestycji
wodociągowej byłaby możliwość zabudowania tej studzienki przy niewielkich środkach z powiatu.

Korzystając z  obecności  radnego  Knapa kolejni  radni  zgłosili  swoje  uwagi,  spostrzeżenia  oraz
potrzeby w zakresie oznakowania dróg i ich remontu z prośbą o interweniowanie w tych sprawach,
i tak:
– radny Pokorny – żeby dokonać przeglądu dróg powiatowych w zakresie oznakowania i wymiany

zniszczonych znaków drogowych,
– radna Miedzińska – oczyszczenie przydrożnego rowu od Julianki do Sierakowa



Radny  Knap  odpowiedział,  że  tą  sprawę  już  zgłaszał  i  rów  ma  być  w  najbliższych  dniach
oczyszczony.
Wójt zwrócił  się również do Pana Knapa o zainteresowanie się i monitowanie wykonania robót
związanych z położeniem chodnika na ul.  Cmentarnej oraz  łatowaniem i  dziurowaniem dróg na
terenie gminy.
Pan Knap obiecał, że w najbliższych dniach będzie rozmawiał w tej sprawie.

– radny Michalik zwracając się do Pana Knapa poinformował, że zniknęły znaki sierżantów w
Zalesicach, przy wyjeździe z Żurawia.

Pan Knap przyrzekł zainteresować się tym.

– radna Miedzińska zapytała czyim pomysłem była budowa ronda w Żurawiu
Pan Knap odpowiedział, że budowa ronda finansowana była przez powiat i gminę Janów. Główne
argumenty, które za tą budową przemawiały to aby kierowcy zmniejszali prędkość bowiem bardzo
często w tym miejscu dochodziło do wypadków.

– radny Wiśniewski ponownie poruszył sprawę ustawienia lustra na drodze w Wiercicy
Pan Knap poinformował, że poruszał ten temat i miał obiecane, że lustro zostanie zamontowane.
Będzie monitował o jego zainstalowanie.

– radny Nowak poprosił radnego Knapa o rozeznanie czy nie byłoby możliwe ustawienie 2 znaków
od strony Wiercicy i Sierakowa o ograniczeniu prędkości ?

Pan Knap obiecał rozeznać sprawę i w tej oraz wcześniej zgłaszanych pytaniach odpowiedzi udzieli
na kolejnej sesji.

– Radny Pokorny zwrócił się do Wójta z 3 sprawami:
1. sprawa kiosku „Ruch” stojącego w Runku – kiedy wreszcie zostanie usunięty ?
2. ławki w parku w Rynku – czy będzie coś z nimi robione, bo obecnie zostały praktycznie tylko

belki
3. należy  podjąć  jakieś  działania  by  bezpańskie  psy  nie  wałęsały  się  i  nie  zagrażały

bezpieczeństwu mieszkańców
Wójt  w odpowiedzi  poinformował,  że  w  sprawie  kiosku  kilkakrotnie  rozmawiał  z  dyrektorem
„Ruch”, który obiecał jego zabranie, ale jak widać bez skutku. Niemniej po raz kolejny wystąpi w
tej sprawie. Odnośnie ławek w Rynku Wójt powiedział, że zostaną naprawione i pomalowane. Przy
okazji zrobiona zostanie też przecinka drzew w parku.
Ponadto Wójt poinformował, że uzyskaliśmy zgodę na wycięcie lip przy pomniku pomordowanych
i zostaną one wycięte.
Odnośnie bezpańskich psów,  Przewodniczący Rady poinformował, że Kłomnice przygotowują się
do utworzenia schroniska dla psów więc można będzie tam ulokować psy z naszego terenu.

– Pani Kołek Zofia – sołtys sołectwa Zarębice – zwróciła się do Wójta o udzielenie odpowiedzi na
pismo,  które wspólnie z  innymi sołtysami wystosowała do Wójta,  a które dotyczyło głównie
podwyższenia prowizji za zebrane podatki

Wójt  udzielając  odpowiedzi  wskazał,  że  prowizję  można  naliczać  tylko  od  kwot  podatków
faktycznie zebranych, natomiast  w piśmie zawarta jest propozycja naliczania prowizji  od kwoty
naliczonych podatków. Ponadto robił rozeznanie w sąsiednich gminach i tam prowizje są niższe lub
na poziomie zbliżonym do tych uchwalonych w roku ubiegłym dla sołtysów z naszej gminy. Przed
ostateczną decyzją Wójt porówna wysokość prowizji uzyskanej przez sołtysów za rok poprzedni i
za  I  ratę  podatku  z  bieżącego  roku.  Analizę  tą  przedstawi  na  posiedzeniach  Komisji  Rady i
wypracowane  zostanie  stanowisko  w  tej  sprawie.  Dodał,  że  w  budżecie  są  możliwości
ewentualnego zwiększenia % prowizji.



– radna Miedzińska zapytała czy przewidywana jest wymiana lamp w Sierakowie, czy też należy
na  bieżąco  zgłaszać  uszkodzenia  poszczególnych  lamp,  bo  aktualnie  jedna  z  lamp  została
stłuczona?

Wójt odpowiedział, że tego typu sprawy należy zgłaszać na bieżąco bo taka bieżąca konserwacja
leży w gestii Zakładu Energetycznego. Natomiast co do akcji wymiany lamp to Wójt nie ma jeszcze
harmonogramu jej przebiegu i nie wie na ile tych nowych lamp wystarczy.

– radny  Nowak  zgłosił  konieczność  zainstalowania  4  lamp  oświetleniowych  w  Staropolu  na
odcinku drogi od torów do przystanku

Wójt odpowiedział, że zainstalowanie lamp w tym miejscu wymaga budowy sieci, a to, jak mówił
wcześniej aktualnie nie jest planowane.

– radny Wiśniewski zapytał wójta jakie są możliwości  ustawienia znaku z nazwą miejscowości
przy drodze wojewódzkiej (koło p. Magiery)

Wójt odpowiedział, że zostanie w tej sprawie wysłane pismo do Zarządu Dróg.

– radny Kolan koło remizy są dwie studzienki, które zbierają wodę i odprowadzają do rowu – czy
nie ma możliwości przeprowadzenia pod jezdnią rury i zainstalowania również po drugiej stronie
jezdni dwóch studzienek, które zapewniły by odwodnienie pobocza, na którym ciągle stoi woda ?

– Pan Knap zwrócił  się do Wójta z prośbą o zwrócenie uwagi i   w miarę posiadania środków
realizację:
1) naprawy nawierzchni drogi w Sygontce (ok. 30 m przed i za mostem),
2) poprawienie drogi z Julianki do Sygontki (skrót)
Zapytał  także  czy  Rada  i  Wójt  przewidzieli  jakieś  środki  na  poprawienie  dojazdu  do
miejscowości Zalesice (most)?

Wójt odpowiedział, że w budżecie przewidziano środki na wykonanie projektu mostu.

Ad. 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
           Problemów Alkoholowych dla gminy Przyrów za rok 2003 (w załączeniu) zostało radnym
           przesłane łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag i pytań w tym temacie.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej Informacji.
Za przyjęciem powyższego sprawozdania radni opowiedzieli się jednogłośnie.

Ad. 8. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego 
           Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok”.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 57/XI/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 9. Sprawozdanie z realizacji „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
           w latach 2003 – 2007” (w załączeniu) zostało radnym przekazane w materiałach sesyjnych.

Do przedstawionego sprawozdania uwag nie zgłoszono. Za jego przyjęciem radni opowiedzieli się
jednomyślnie.



Ad. 10. Sekretarz Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały w
             sprawie zmiany uchwały Nr 174/XXV/2001 z dnia 16 listopada 2001 roku o ustaleniu
             opłaty administracyjnej.

– Pani Bus zaproponowała – dla czytelności zapisu – rozbić na 2 pozycje proponowany zapis w § 1
pkt 2 .

Radni byli przeciwni takiej zmianie uważając, że proponowany zapis jest czytelny.

Wójt w nawiązaniu do powyższego zaproponował, by w tym punkcie zamiast „i planu..” wpisać
„lub z planu..”. Propozycja ta zyskała jednogłośną akceptację radnych.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 58/XI/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 11. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w sprawie
             zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 59/XI/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad.   12  .   Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawiła zmiany
             (w odniesieniu do przekazanego radnym w materiałach sesyjnych projektu uchwały 
             w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok) wynikłe w związku z nadesłaną przez
             Starostę zmniejszoną o 50 groszy dotacją.

Przewodniczący  Rady  zaproponował,  by  –  wobec  tego,  że  radni  projekt  budżetu  otrzymali  -
zgłaszać uwagi i pytania w tym temacie. 

W dyskusji nad powyższym głos zabrali:

– radna  Miedzińska zwróciła  się  z  prośbą o wygospodarowanie z  budżetu  środków na remont
dachu  na  świetlicy w  Sierakowie. Środki  mogłyby jej  zdaniem  pochodzić  np.  ze  sprzedaży
działek w Sierakowie

Wójt  w  odpowiedzi  poinformował,  że  pewne  środki  na  ten  cel  były wcześniej  i  są  obecnie
przewidziane  w  Gminnym  Programie  PA.  Natomiast  dochody  ze  sprzedaży  działek,  które  są
założone  w  budżecie  i  tak  prawdopodobnie  nie  zostaną  wykonane,  a  ponadto  środki  te
przeznaczono  w  budżecie  na  inne  wydatki.  Ponadto  budynek  świetlicy  został  przekazany  w
użytkowanie sołectwu w zamian za jego utrzymanie.
Skarbnik  Gminy –  w  uzupełnieniu  wypowiedzi  Wójta  –  poinformowała,  że  nie  ma  podstaw
prawnych na  zapisanie  takiego  wydatku w  budżecie.  Wyjaśniła,  że  gdyby to  był  jak  dawniej
budynek należący do szkoły to można by na jego remont  przeznaczyć środki z  budżetu gminy,
obecnie nie.
Wójt  zaproponował (wskazując,  że wnioski do budżetu należy składać do 15 października roku
poprzedzającego  uchwalenie  budżetu  na  rok  następny)  żeby wyliczyć przybliżone  koszty  tego
remontu i przedstawić je w czerwcu przy omawianiu realizacji budżetu za I półrocze.
Takie rozwiązanie i uzyskane wyjaśnienia usatysfakcjonowały radną Miedzińską.

– radny Kolan  zapytał  czy  proponowana  w  budżecie  kwota  30  tys.zł.  na  most  w  Zalesicach
zapewnia także wydatki na bieżący remont i utrzymanie mostu ?

Skarbnik  Gminy odpowiedziała,  że  ta  kwota  obejmuje  tylko koszt  wykonania  projektu  mostu.
Środki  na jego bieżące utrzymanie przewidziano  w innych paragrafach budżetu  m.in. -  zakupy
materiałów i pozostałe usługi.
Innych uwag i pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.



Uchwała Nr 60/XI/04 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok (w załączeniu) - w
obecności 15 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Wójt  podziękował  radnym za  umiejętność  wypośrodkowania  potrzeb  i  uchwalenie  budżetu  w
proponowanym kształcie. 

Ad. 13. Pani Szymonik – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały
             w sprawie obniżenia punktów procentowych wydatków przypadających na normatywną
             powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 61/XI/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 14. Przewodniczący Rady przedstawił Plan Pracy Rady Gminy w Przyrowie na rok
             2004 (w załączeniu).

Uwag w tym względzie nie zgłoszono. Za jego przyjęciem radni opowiedzieli się jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie Planów pracy poszczególnych Komisji
Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji, kolejno:
– Komisja Rewizyjna,
– Komisja d/s Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów,
– Komisja d/s Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej,
– Komisja d/s Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
przedstawili plany pracy Komisji na rok 2004, z tym, że Plan pracy Komisji Oświaty obejmuje tylko
I półrocze 2004 roku.
Do przedstawionych Planów Pracy uwag nie zgłoszono. Przyjęte zostały jednomyślnie.

Ad. 15. Komunikaty i wolne wnioski:

– radny Kolan wnioskuje,  by tablice ogłoszeń w Urzędzie Gminy zostały uaktualnione oraz by
informacje tam wywieszane były usystematyzowane tzn. podzielone na poszczególną tematykę w
sposób przejrzysty,

Następnie Pan Kolan zaapelował do Wójta Gminy, by przy realizacji różnych prac na terenie gminy
np.  na  drogach,  czy  przy  budowie  przystanków maksymalnie  wykorzystywać sprzęt  będący w
posiadaniu podmiotów gospodarczych z terenu gminy.

– Przewodniczący  Rady  –  w  związku  z  licznie  zgłaszanymi  wnioskami  –  zaproponował  by
oszacować wszystkie potrzeby w zakresie oświetlenia i opracować harmonogram realizacji tego
zadania w rozbiciu na poszczególne miejscowości ze wskazaniem okresu realizacji.
Przedstawiona przez Przewodniczącego Rady propozycja zyskała akceptację radnych.   

Pan  Knap  przedstawił  jak  aktualnie  (po  ujawnieniu  skandalu  o  molestowanie  seksualne)
przedstawia się sytuacja w Starostwie Powiatowym i jakie jest stanowisko Rady Powiatu w tym
względzie.

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

Protokółowała:  
Teresa Dymczyk 


