
PROTOKÓŁ Nr XII/04
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 28 kwietnia 2004 roku

Sesję  Rady  Gminy  o  godz.  12  –  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 GOPS – Marianna Jędras
oraz zaproszeni goście w osobach: mgr Maria Stępień i mgr Gabriel Knap – radni Rady Powiatu
w Częstochowie.

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 XI sesji Rady Gminy uwag nie zgłoszono. 

Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie.

Ad. 4. Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, w której poinformował o
           bieżących wydarzeniach zaistniałych w okresie od ostatniej sesji, i tak: 

– trwa  inwestycja  budowy  wodociągu  w  Bolesławowie,  dzisiaj  już  będzie  próba  kolektora
głównego,

– wystąpiliśmy do WFOŚ o spisanie ostatecznej umowy o pożyczkę na tą inwestycję,
– z uwagi na to, że nie ma aktualnie środków na organizację robót publicznych dla gmin rejonu

koniecpolskiego zaproponowano nam w zamian za to po 2 pracowników interwencyjnych na
gminę. W związku z powyższym Wójt zaproponował zlecenie firmie prac na boisku – aktualnie
te prace trwają,

– opracowaliśmy i został przekazany do zaopiniowania do Starostwa Gminny Program Ochrony
Środowiska zawierający elementy gospodarki odpadami. W momencie gdy uzyskamy stamtąd
pozytywną opinię  o  Programie zostanie  on wniesiony pod obrady sesji  celem jego przyjęcia
przez Radę,

– trwają  prace  porządkowo –  remontowe (wycinka  drzew)  w  Rynku.  Przy tej  okazji  zostanie
również wykonany remont ławek w Rynku,

– trwają prace na drogach polnych (nawożona jest szlaka),
– wczoraj  odbyło  się  szkolenie  z  zakresu  Programu  Aktywizacji  Obszarów  Wiejskich  w

komponencie B2, to jest ten komponent gdzie nasze wszystkie szkoły otrzymały dofinansowanie
na remonty,

– wystąpiliśmy do Urzędu Pracy o skierowanie 2 osób do pomocy w wypełnianiu wniosków dla
rolników o dopłaty,

– jutro rozpocznie się remont dróg powiatowych, zakończenie przewidywane jest na 3 maja br. 



Ad. 5. Interpelacje i wnioski zgłosili:

– radny Boborowski  zgłosił  konieczność  ustawienia  kosza  na  śmieci  przy przystanku w Woli
Mokrzeskiej

– Radny Nowak również zgłosił potrzebę ustawienia kosza przy przystanku w Staropolu.
Radny Rady Powiatu poinformował, że wszystkie zgłoszone na sesji wnioski dotyczące podjęcia
działań i przeprowadzenia remontów leżących w gestii Zarządu Powiatowego Dróg zostały przez
Niego zgłoszone w formie pisemnej na sesji Rady Powiatu. Po otrzymaniu odpowiedzi o podjętych
ustaleniach poinformuje na kolejnej sesji. 
 
Ad. 6. Sprawozdanie opisowo – analityczne z wykonania budżetu gminy za 2003 rok
           (w załączeniu) radni otrzymali w materiałach sesyjnych łącznie z zawiadomieniem 
           o zwołaniu sesji. Wobec powyższego Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie pytań 
           i ewentualnych uwag odnośnie sporządzenia sprawozdania i danych w nim zawartych.

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących poszczególnych Komisji
Rady Gminy o przedstawienie – wypracowanych podczas odbytych przed sesją posiedzeń – opinii
na temat realizacji zadań gospodarczych i budżetu gminy za 2003 rok.

Wszystkie  stałe  Komisje  wydały  pozytywną  opinię  o  realizacji  budżetu  i  zadań  z  niego
wynikających i opowiedziały się za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.
Przewodniczący  Rady  zapoznał  Radnych  z  treścią  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Przyrowie.

Po  czym  odczytał  Uchwałę  Nr  00570/I/187/2004  z  dnia  15  kwietnia  2004  roku  I  Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przyrów. Wydana opinia jest pozytywna.

Następnie  Skarbnik  Gminy  –  na  prośbę  Przewodniczącego  Rady  – odczytała  Uchwałę
Nr  00570/I/184/2004  z  dnia  15  kwietnia  2004  roku  I  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w Katowicach w sprawie  opinii  o  przedłożonym przez  Wójta  Gminy Przyrów
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2003 rok. Wydana opinia jest pozytywna.
W  odniesieniu  do  przedstawionego  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  i  opinii  Izby Obrachunkowej
Radni nie zgłosili uwag.

Ad. 7. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
           Wójtowi Gminy Przyrów za rok 2003.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała  Nr 62/XII/04  w powyższej  sprawie  (w załączeniu)  podjęta została – w obecności
pełnego składu Rady Gminy – jednomyślnie.

Ad. 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2003 rok
           zostało radnym przekazane łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu sesji (w załączeniu).

Do  przedstawionego  sprawozdania  uwag  nie  zgłoszono.  Przyjęte  zostało  przez  radnych  do
akceptującej wiadomości.

Następnie Pani Jędras – na prośbę Wójta przedstawiła i omówiła zasadnicze zmiany w ustawach o
pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych. Przedstawiła także jakie zadania i w jaki sposób



realizowane będą przez  GOPS po 1 maja br. .
Radni nie zgłosili pytań i uwag w tym względzie.

Ad. 9. Komunikaty i wolne wnioski:

– radna Wierciochowicz zwróciła  się o podjęcie starań i  wykonanie remontu nawierzchni  oraz
położenia krawężników na ul. Zielonej, której stan – po prowadzonych pracach kanalizacyjnych -
jest bardzo zły.

Wójt  odpowiedział,  że  planowane jest  wykonanie  dziurowania nawierzchni  tej  ulicy. Szerszego
zakresu remontu tej ulicy póki co nie zaplanowano w tegorocznym budżecie.
Odnosząc się generalnie do potrzeb w zakresie remontu dróg gminnych Wójt wskazał, że zasadnym
byłoby opracowanie  zbiorczych  potrzeb  w  tym  zakresie,  z  określeniem  kolejności  wykonania.
Wówczas gdyby pojawiła się możliwość skorzystania z jakiegoś Programu dofinansowującego takie
działania  można  by  zgodnie  z  ustaleniami  kolejno  występować  o  dodatkowe  środki  poza
budżetowe.

– radny Kolan zapytał czy coś “drgnęło” odnośnie projektu mostu w Zalesicach?
Wójt  poinformował,  że  odnalazł  się  stary  projekt  mostu,  z  którego  wynika,  że  nie  został  on
zrealizowany w całości  objętej  projektem.  W związku z  powyższym Wójt  poinformował,  że  w
przyszłym tygodniu przyjadą  przedstawiciele  firmy wrocławskiej,  którzy dokonają  odwiertów i
sprawdzą faktyczny stan mostu. Oferta tej firmy tj. wykonanie projektu, według wstępnych rozmów
będzie tańsza o około 10 tys.zł. od projektu firmy z Częstochowy. Wójt wyraził przekonanie, że pod
koniec bieżącego roku będziemy już dysponować pozwoleniem na modernizację tego mostu. 

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

Protokółowała:  
Teresa Dymczyk


