
PROTOKÓŁ Nr XIII/04
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 22 lipca 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 13 radnych, co stanowi
87 % składu Rady.

Radni nieobecni:
– Wierciochowicz Barbara
– Wiśniewski Jacek

Radni usprawiedliwili przyczyny swej nieobecności.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli:
Skarbnik Gminy – Ewa Kozioł
Kierownik GOPS – Marianna Jędras
Radca prawny – mgr Jadwiga Bus
Radny Rady Powiatu – mgr Gabriel Knap
oraz mieszkańcy gminy, zgodnie z załączoną listą obecności.

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

Jednocześnie – ze względu na usprawiedliwioną nieobecność Wójta –  ponieważ punkt 3 porządku
obrad nie będzie omawiany, to Przewodniczący Rady zaproponował, by pozostałe punkty otrzymały
nową, kolejną numerację.

– radna  Miedzińska  zaproponowała,  by  przybyłym na  sesję  mieszkańcom  udzielić  głosu  w
początkowej fazie obrad 

Przewodniczący Rady zaproponował,  by umożliwić  mieszkańcom zabranie  głosu  w  punkcie  4
porządku obrad (Interpelacje i wnioski radnych).
Do przedstawionych propozycji sprzeciwu nie zgłoszono.
Za przyjęciem proponowanego porządku obrad – z  uwzględnieniem powyższych zmian – radni
opowiedzieli się jednomyślnie.

Ad. 3. Do Protokółu XII sesji Rady Gminy uwag nie zgłoszono.

Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie.

Ad. 4. Interpelacje i wnioski radnych:

– radny Kolan zgłosił wniosek o przesunięcie terminu realizacji modernizacji mostu w Zalesicach
z roku 2006 – jak zapisano w projekcie uchwały – na rok 2005

Przewodniczący Rady poinformował,  że  wniosek  ten  może  być rozpatrywany przy omawianiu
projektu uchwały w tym względzie.
Mieszkańcy, którzy przybyli na  sesję  w swych  wypowiedziach  wskazywali  na  bardzo  zły stan



techniczny mostu zagrażający bezpieczeństwu wszystkich korzystających z niego osób, zarówno
pieszych jak i prowadzących jakiekolwiek pojazdy. Wskazywali, że przeprowadzane praktycznie
corocznie  remonty  tego  mostu  nie  na  wiele  się  zdają,  a  pochłaniają  tylko  kolejne  pieniądze.
Apelowali,  by  jak  najszybciej  rozpocząć  remont  mostu  aby  można  było  z  niego  bezpiecznie
korzystać.

Pani  Kozioł  –  na  prośbę  Przewodniczącego  Rady  –  poinformowała,  że  chcąc  występować  o
jakiekolwiek  środki  pomocowe z  zewnątrz,  to  należy  mieć  zgromadzoną  pełną  dokumentację
inwestycji. W związku z  tym zlecony został  do opracowania projekt  mostu,  wymaga to jednak
wykonania szeregu  ekspertyz  i  jego  opracowanie  musi  potrwać.  Następnie  podejmowane  będą
działania o pozyskanie środków na modernizację mostu. Tak więc zaplanowanie tego zadania na
rok 2006 nie jest odsuwaniem w czasie tej inwestycji, a jedynie zapewnia możliwość zgromadzenia
dokumentacji i ubiegania się o środki z zewnątrz.

Pan Knap poinformował – powołując się na rozmowę z Wójtem – jak planowana jest realizacja tego
zadania  :  w  roku  bieżącym  opracowanie  dokumentacji,  następnie  gromadzenie  materiałów
niezbędnych do  modernizacji  mostu  i  na  koniec  budowa.  Zaznaczył,  że  inwestycja  ta  według
zapewnień Wójta - traktowana jest przez gminę jako priorytetowa.

– radny  Kolan  -  powołując  się  na  wcześniejsze  obietnice  składane  przez  Wójta  w  piśmie
skierowanym do mieszkańców, że most będzie remontowany w 2003 roku – poprosił by Rada
jasno opowiedziała się za jak najszybszą modernizacją mostu dokonując wnioskowanej przez
niego zmiany terminów realizacji zadania na rok 2005.

Przewodniczący Rady wyraził sprzeciw wobec takiego stawiania sprawy, bo w przypadku gdyby nie
udało się zgromadzić pełnej dokumentacji i zabezpieczyć środków na realizację mostu to wówczas
starania trzeba byłoby zaczynać od nowa.
Zaproponował  natomiast  –  podsumowując  dyskusję  –  przyjęcie  przez  Radę  następującego
stanowiska  w  tym  temacie  :  podejmowane  będą   starania  i  działania  zmierzającego  do  jak
najszybszego przygotowania dokumentacji i realizacji modernizacji mostu. Zadanie to będzie przez
Radę traktowane jako priorytetowe.
Radni zaakceptowali takie podejście do tematu realizacji tej inwestycji.
Mieszkańcy opuścili salę obrad.

– radny Skalski  przedstawił  wniosek  Komisji  Rolnictwa  w  sprawie  niezwłocznego  ustawienia
barierki ochronnej na łuku wykopaliska (wapiennik) ok. 50 m długości oraz by w prowizorium
budżetowym  na  rok  przyszły  uwzględnić  środki  na  remont  nawierzchni  drogi  pomiędzy
miejscowościami Sygontka – Julianka

– radna  Miedzińska  przedstawiła  wyniki  wizyty  w  Szkole  Podstawowej  i  w  Gimnazjum  w
Przyrowie  odbytej  przez  Komisję  Oświaty.  Przedstawiła  także  wniosek  Pani  Dyrektor
Gimnazjum, zgłoszony podczas tego spotkania, dotyczący zatrudnienia na stałe (przynajmniej na
część etatu) sekretarki.

– Pan Knap – przyłącza się do wniosku Komisji Rolnictwa w sprawie drogi, ponieważ jest ona
bardzo uczęszczana, a w chwili obecnej praktycznie całkowicie zniszczona.

Ad. 5. Pani Jędras – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały
           w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 63/XIII/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.



Ad. 6. Pani Mróz – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały 
           w sprawie Programu Ochrony Środowiska z uwzględnieniem planu gospodarki odpadami
           Gminy Przyrów.

– radny Pokorny – w zakresie ochrony przed powodzią – zapytał czy planowane jest
czyszczenie rzeki?

Pani Mróz odpowiedziała, że Wojewódzki Zarząd Melioracji planuje w roku bieżącym czyszczenie
koryta rzeki na całej długości na naszym terenie.

– radny Boborowski wskazał – w zakresie gospodarki odpadami - że w piaskowni w Smykowie
należy umieścić tablicę zakazującą wywozu śmieci.

Pani Mróz odpowiedziała, że temat jest znany i znaki zakazu zostaną ustawione.
Innych uwag i pytań do omawianego Programu nie zgłoszono.
Uchwała Nr 64/XIII/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 7. Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr 80/XVI/2004 Kolegium Regionalnej
           Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącą uchwały Rady Gminy Przyrów w sprawie
           uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok, w której Kolegium wskazuje na potrzebę usunięcia
           naruszenia prawa polegającego na błędnej klasyfikacji wpływów z opłaty produktowej.

Następnie Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok .
Skarbnik  Gminy omówiła  projekt  uchwały w tej  sprawie wskazując,  że  przyjęte  w nim zapisy
uwzględniają także poprawną klasyfikację wpływów z opłaty produktowej, o których była mowa w
piśmie przedstawionym przez Przewodniczącego Rady.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 65/XIII/04 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok Nr 60/XI/04 z
dnia 30 marca 2004 roku (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 8. Przewodniczący Rady Przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
           kredytu z banku komercyjnego.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 66/XIII/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 9. Pani Szymonik – na prośbę Przewodniczącego Rady – poinformowała o możliwych
          terminach opracowania dokumentacji mostu w Zalesicach oraz o przybliżonych terminach 
          w jakich mogłyby się odbyć przetargi na realizację tej inwestycji – procedury, których należy
          w tym zakresie przestrzegać są bardzo wydłużone w czasie i nie są od nas zależne.

Skarbnik Gminy dodała,  że już  w roku bieżącym w budżecie gminy zostały przyjęte środki  na
opracowanie projektu mostu i jeżeli nie uda się tego opracowania wykonać to środki te przejdą na
kolejny rok. 
Następnie  przystąpiono  do  omawiania  projektu  uchwały  w  sprawie  wieloletniego  programu
inwestycyjnego.

– radny Kolan ponowił  swój wniosek (zgłoszony w punkcie interpelacje i  wnioski)  i  wniósł  o
zmianę zapisu w załączniku Nr 2 do uchwały tak aby zadanie inwestycyjne pn. “Modernizacja
Mostu w Zalesicach”  wpisane zostało na rok 2005, a nie 2006 jak jest w projekcie.



– Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przyjmując wniosek Pana Kolana można będzie przy realizacji
tego  zadania  korzystać  tylko  i  wyłącznie  ze  środków  budżetu  gminy,  a  co  za  tym  idzie
zaciągnięcie dalszych kredytów, których po osiągnięciu górnego pułapu możliwości kredytowych
może  braknąć  na  realizację  i  wówczas  zadanie  w  ogóle  nie  zostanie  wykonane,  mało  tego
zagrożona będzie również realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.
Za wnioskiem głosował 1 radny, przeciw 11 radnych, od głosowania wstrzymał się 1radny.
Ponadto w toku dalszej  dyskusji radni opowiedzieli  się za celowością jak najszybszą realizacją
inwestycji.
W odniesieniu natomiast do konieczności przeprowadzenia - póki co - bieżącego remontu mostu
radni  wnieśli  by prace w tym zakresie  realizowane lub  przynajmniej  nadzorowane były przez
fachowca, a nie jak dotychczas robione przez pracowników GZK.

Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  67/XIII/04  w  sprawie  wieloletniego  programu  inwestycyjnego  (w  załączeniu)
podjęta została 12 głosami, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Ad. 10. Pani Szymonik – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały
             w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przyrów na lata 2004 – 2013.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 68/XIII/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 11. Pani Mróz – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały w
             sprawie nabycia na własność przez Gminę Przyrów nieruchomości Skarbu Państwa.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 69/XIII/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 12. Komunikaty i wolne wnioski :

– radny Nowak poprosił o wyjaśnienie, gdzie została nawieziona szlaka, której zakupione było
270 ton

– radna Miedzińska zapytała co jaki czas jest badana woda (w wodzie jest dużo osadu)
Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  woda  badana  jest  2  razy  do  roku.  Jednak  badania
ukierunkowane są na zawartość składników mineralnych i  szkodliwych bakterii,  a  nie walorów
smakowych.

– radny  Kolan  poprosił  o  poruszenie  w  rozmowie  z  przewoźnikiem,  by  na  przyszłość  przy
dalszych  wyjazdach  z  dziećmi  w  trasę  jechało  dwóch  kierowców,  a  nie  tak  jak  przy
tegorocznym wyjeździe – jeden.

Ad. 13. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował zebranym
             za uczestnictwo w obradach i zamknął XIII sesję Rady Gminy w Przyrowie.

Protokółowała: 
Teresa Dymczyk


