
PROTOKÓŁ  Nr XIV/04 
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 23 października 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 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
Radna Rady Powiatu – mgr Maria Stępień
Radny Rady Powiatu mgr Gabriel Knap

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

Wójt  wniósł  o  wprowadzenie do porządku obrad jako punkt  11 “Podjęcie  Uchwały w sprawie
podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Przyrów o przeznaczeniu środków finansowych w 2005 roku
na  realizację  partnerskiego  porozumienia  realizowanego  w  ramach  Pilotażowego  Programu
LEADER +, Schemat 1.”.
Za wprowadzeniem do porządku obrad jako punkt 11 wnioskowanej uchwały Radni opowiedzieli
się jednomyślnie. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że kolejne punkty proponowanego porządku
obrad otrzymują nową, kolejną numerację.

Za  przyjęciem proponowanego  porządku  obrad  –  uwzględniającego  powyższe  zmiany –  radni
głosowali jednomyślnie.

Ad. 3. Do Protokółu poprzedniej, XIII 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:

– zakończone  zostało  czyszczenie  rowów  przez  Spółki  Wodne  ze  środków  pochodzących
z wpłacanych składek. Do tego przedsięwzięcia z budżetu gminy dołożyliśmy 5,5 tys.zł.,

– odbyły się  dożynki gminne  –  Wójt  złożył  w tym momencie  podziękowania  wszystkim tym,
którzy włączyli się w ich organizację,

– 10 września  odbył się  Kongres Gmin Wiejskich  w Sali  Kongresowej w Warszawie  tj.  takie
spotkanie, na którym  przedstawiciele gmin wiejskich próbują prezentować swoje stanowiska w
wielu sprawach, które wydają się dla wielu gmin krzywdzące (wielkość subwencji drogowej,
oświatowej).  W  Kongresie  takim  uczestniczą  najważniejsi politycy w  kraju  (marszałkowie
Sejmu, Senatu, ministrowie),



– 11  września  odbyły się  zawody powiatowe OSP  o  Puchar  Starosty.  Zawody odbyły się  we
Mstowie. Naszą gminę – w uzgodnieniu z Zarządem Gminnym ZOSP –reprezentowała jednostka
OSP  Zalesice, która zajęła 11 miejsce. Nie jest to zły wynik, zważywszy, że różnice czasowe
były kilkusekundowe, a dla tej drużyny był to debiut,

– rozpoczęły się i trwają – a niektóre już się zakończyły – remonty szkół finansowane z Funduszy
Banku Światowego z tzw. Komponentu B 2 , Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. My
jako gmina musimy dołożyć do tego 60 %, ale Wójt wyraził przekonanie, że przeprowadzone
remonty i tak były niezbędne do wykonania,

– trwa projektowanie mostu w Zalesicach – w zasadzie prace są już na ukończeniu, pozostaje do
załatwienia  kwestia  pozwolenia  na  budowę,  najpóźniej  w  I  kwartale  przyszłego  roku
powinniśmy je otrzymać,

– wczoraj dogadano sprawę drogi powiatowej, a w zasadzie chodników na ul. Cmentarnej, powiat
wejdzie tam z kwotą 18 tys. zł., gmina prawdopodobnie z kwotą 12 tys. zł.,

– zakończono część remontu chodnika przy Urzędzie Gminy, przy drodze wojewódzkiej – koszt
wyniósł 77 tys. zł. - w całości zapłacone przez Marszałka Województwa Śląskiego,

– 24 listopada będzie składanie ofert na dalszy remont tej drogi nr 793 czyli ul. Świerczewskiego.
Województwo Śląskie ma założone na ten remont kwotę 570 tys.zł. W poniedziałek Wójt jedzie
na  spotkanie  z  Panem  Marszałkiem,  które  będzie  prawdopodobnie  dotyczyło  udziału
finansowego gminy w realizacji  tego przedsięwzięcia. Byłoby bardzo dobrze gdyby udało się
wynegocjować nasz udział na poziomie 10 % wartości kosztorysowej,

– wykorytowano i wyczyszczono (z odmuleniem i z poszerzeniem na pewnych odcinkach) rzekę
Wiercicę na odcinku od Wiercicy do Kniei. W całości inwestycja zapłacona przez Wojewódzki
Zarząd Melioracji  Wodnych w  Katowicach.  Odcinek  rzeki  od  Wiercicy w górę w  kierunku
Zalesic nie  wszedł  do  planu  ze  względu  na  protesty ekologów,  ponieważ  znajdują  się  tam
gniazda bardzo rzadkich ptaków,

– zakończył się remont drogi polnej w Bolesławowie. Został ten odcinek ok. 1 km już odebrany
i dostaliśmy już za to pieniądze od Marszałka – 60 tys. zł. Natomiast trwa remont 500 m drogi w
Zarębicach,  który  wg.  informacji  GZK  –  który  obydwie  inwestycje  wykonuje  w  trybie
bezprzetargowym – w przyszłym tygodniu powinien  zostać  zakończony. Po  odbiorze  za  ten
odcinek powinniśmy otrzymać kwotę 30 tys.zł.,

– zakończyliśmy w Urzędzie Gminy budowę sieci komputerowej. Sieć obejmuje również GOPS,
GZK, Bibliotekę i GOK po to aby w przyszłości mógł być jeden dostawca internetu,

– odbyło  się  spotkanie  (w  nawiązaniu  do  wprowadzonego  dziś  na  sesję  projektu  uchwały)  z
inicjatywy  Pana  Motłocha –  Dyrektora  Wydziału  Obszarów  Wiejskich  w  Urzędzie
Marszałkowskim  –  ponieważ  do  15  listopada  są  przyjmowane  wnioski  w  Programie
Pilotażowym LEADER +,  gdzie  jest  możliwość  uzyskania kwoty 150 tys. zł.,  czyli  100 %
kosztów  kwalifikowanych,  z  tym,  że  są  to  pieniądze  na  dokumentację  w  postaci  Planów
Rozwoju Lokalnego. Na tym spotkaniu udział  w tym Programie zadeklarowało 8 gmin. Żeby
wniosek był formalnie przyjęty musi  być zabezpieczenie  na te150 tys. Więc my w projekcie
uchwały je deklarujemy (150 tys. dzielone na 8 gmin). Później te pieniądze do nas wrócą,

– świetlica  środowiskowa  w  Sierakowie zajęła  I  miejsce  w  Konkursie  Wojewódzkim
organizowanym przez  Marszałka Województwa  Śląskiego .  Rozdanie  nagród odbędzie  się  5
listopada, sołectwo dostanie nagrodę w wysokości 6 tys.zł.,

– sprawa dzisiejszego wyjazdu – ponieważ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
zafunkcjonuje działanie  pod  nazwą  :  Ochrona  dziedzictwa  Narodowego.  Możliwe,  że
przyjmowanie  wniosków ruszy jeszcze  w  tym roku około  połowy grudnia.  Jest  to  Program
skierowany do sołectw, jest możliwość sfinansowania remontów czy modernizacji zabytkowych
rynków. Można na jedno zadanie uzyskać do 450 tys.zł., natomiast udział własny jest tylko na
wysokości 20 %. Dlatego biorąc pod uwagę koncepcję zagospodarowania rynku w Przyrowie,
która jest  przygotowywana przez Pracownię FORMA , byłoby dobrze taki wniosek złożyć, a
uzyskane  dofinansowanie  pozwoliłoby  na  kompleksową  przebudowę,  łącznie  z  wymianą
wszystkich nawierzchni, przystankami, ławkami, wymianą zieleni. Dzisiejszy wyjazd do Pilicy,
Wolbromia i Skały (t.j. tam gdzie już dokonano przebudowy rynków) pozwoli Radnym i Radzie



sołeckiej  zaobserwować  zastosowane  rozwiązania  w  tych  miejscowościach  i  wyrobić  sobie
zdanie nad przyjęciem rozwiązań, które proponowane będą do zastosowania u nas.

Ad. 5. Interpelacje i wnioski zgłosili:

– Pan  Knap przedstawił  sprawę realizacji  inwestycji  remontu  drogi  Wola  Mokrzeska,  Skałka,
Dąbek. Następnie – nawiązując do wystąpienia Pana Wójta – poruszył dwie kwestie:
1. sprawa  stawu  w  Zalesicach  –  mimo  zainwestowania  znacznych środków finansowych w

remont jazu i czyszczenie stawu efekty złej realizacji tego zadania już są widoczne.
Radny Kolan w nawiązaniu do tej wypowiedzi dodał, że w trakcie realizacji zadania brak było
nadzoru nad tą inwestycją (zbiornik nie został do końca wyczyszczony i dlatego roślinność się
odnowiła, a poza tym po drugiej stronie koryta rzeki w ogóle nie czyszczono).

2. sprawa mostu w Zalesicach – należy zrobić wszystko by remont mostu został jak najszybciej
przeprowadzony.

Wójt  Gminy  w  odniesieniu  do  wypowiedzi  Pana  Knapa wyjaśnił,  że  zlecony  został  projekt
modernizacji mostu w Zalesicach, zadanie to traktowane jest priorytetowo i wszystko jest robione
pod kątem jak najszybszej realizacji tego zadania, jednakże procedury obowiązujące w tym zakresie
są  długotrwałe  i  nie  można  ich  przyśpieszyć ani  pominąć.  Przedstawił  aktualnie  podejmowane
działania zmierzające do pozyskania środków na realizację tego zadania. 
Następnie Wójt poinformował jakie działania – od 1997 roku – były podejmowane przez gminę, by
doprowadzić do kompleksowego remontu jazu i czyszczenia stawu w Zalesicach. Inwestorem był
WZIR. Wyjaśnił również, że po drugiej stronie koryta rzeki nie czyszczono z dwóch powodów: po
pierwsze  ze  względu na  występujące  tam niebieskie  źródła  Wydziały Ochrony Środowiska  nie
chciały dać zgody na ingerencję w te źródła ponieważ są one pod ochroną, a drugi powód jest taki,
że część stawu jest prywatną własnością Pana Malinowskiego i firma publiczna nie mogła wydać
pieniędzy na czyszczenie 1 ha stawu, który nie jest własnością państwa.
Inspektorem nadzoru nad tą  inwestycją był  pracownik Powiatu Pan Janusz Skoczek  i  to  on był
odpowiedzialny za realizację całości. My, jako gmina, nie byliśmy poinformowani ani o terminie
rozpoczęcia,  ani o terminie odbioru tej inwestycji.
Widząc  jednak  jaki  jest  stan  zbiornika  wystąpiliśmy  z  interwencją  do  Dyrektora  Łęgowika.
Odpowiedzi pisemnej nie otrzymaliśmy. Ustnie Dyrektor Łęgowik  poinformował, że podjęte będą
prace zmierzające do usunięcia odnowionej na zbiorniku roślinności.

Ad. 6. Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawiła  Uchwałę 
           Nr 00570/71/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 roku I Składu Orzekającego RIO w Katowicach
           w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Przyrów informacji o przebiegu
           wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku. Wydana opinia jest pozytywna.

Radni w materiałach sesyjnych również otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I
półrocze 2004 roku ( w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania i opowiedzieli się za pozytywną oceną
realizacji zadań społeczno – gospodarczych i budżetu gminy za I półrocze br..

Ad. 7. Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały
           w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 70/XIV/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.



Ad. 8. Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały 
           w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok Nr 60/XI/04 z dnia 30 marca 2004 roku.

W dyskusji głos zabrali:

– radny Pokorny – zapytał czy dużo dróg jeszcze będzie robionych w Zarębicach?
Wójt odpowiedział, że nie tylko w Zarębicach robione są drogi i przypomniał, że : w 1999 roku
robiona była droga Knieja – Kopaniny od Przyrowa, w 2000 roku były robione drogi na obrębie wsi
Sygontka i Zalesice i w tym roku zakończona została droga w Bolesławowie. Wójt dodał, że trzeba
mieć przy tym świadomość, że środki  z których wykonano te remonty pochodzą z funduszy na
remont dróg rolniczych, a tak naprawdę w gminie wsią typowo rolniczą są  Zarębice.
W przyszłym roku zamierzamy ubiegać się o środki na remont drogi w Staropolu, Wiercicy i Woli
Mokrzeskiej.

– Pan Knap zaapelował żeby, co jest  konieczne, uwzględnić również remont drogi w  Sygontce
(przez górę)

Wójt odpowiedział, że pozyskiwane środki na rekultywację dróg polnych pozwalają na położenie
nakładki szutrowej i nie można z ich wykorzystaniem położyć nakładki bitumicznej.

– radna Miedzińska wskazała, że droga o której mówi Pan Knap wcale nie musi być  uczęszczana
bowiem można korzystać z innych dróg o dobrej nawierzchni, a za bardziej konieczną uważa
poprawę nawierzchni drogi w Sierakowie (od kapliczki w stronę lasu), która już dawno miała
być i powinna być zrobiona

Radny Knap  wyjaśnił,  że  remont  tej  drogi  był  uwzględniony do  realizacji  przez  Zarząd  Dróg
Powiatowych, ale ze względu na brak środków nie zostało to wykonane.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 71/XIV/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednogłośnie.

Ad. 9. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady omówił (kolejno) obydwa
           projekty uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej
           w miejscowościach Przyrów, Stanisławów, Zarębice.

Uwag i pytań w tym temacie nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał więc pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
z Banku Ochrony Środowiska w ramach linii kredytowych ze środków NFOŚ i GW.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 72/XIV/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 10. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
             pożyczki z WFOŚ i GW.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 73/XIV/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednogłośnie.

Ad. 11. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – dodatkowo, szczegółowo
             (w uzupełnieniu argumentacji przedstawionej przy wnioskowaniu o wprowadzenie tego
             projektu uchwały do porządku obrad) omówił projekt uchwały w sprawie podjęcia
             deklaracji przez Radę Gminy Przyrów o przeznaczeniu środków finansowych w 2005 roku 
             na realizację partnerskiego porozumienia realizowanego w ramach Pilotażowego Programu
             LEADER +, Schemat 1.



Przewodniczący  Rady  przedstawił  i  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  tej  sprawie.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 74/XIV/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 12. Informację o wykonywaniu zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku 
             w gminie (w załączeniu) Radni otrzymali łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

Do przedstawionej informacji i sposobu realizacji zadań w tym zakresie  uwag nie zgłoszono.

Ad. 13. Informacja z wykonania Uchwały Rady Gminy w Przyrowie Nr 132/XX/01 z dnia 
             17 marca 2001 roku z późniejszymi zmianami (w załączeniu) została radnym przekazana
             łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

Wójt  –  na  prośbę  Przewodniczącego  Rady  –  omówił  kwestie  związane  z  gospodarką
nieruchomościami.
Uwag i pytań w tym względzie nie zgłoszono
Radni  jednomyślnie  opowiedzieli  się  za  przyjęciem  powyższej  informacji  do  akceptującej
wiadomości.

Ad. 14. Komunikaty i wolne wnioski:

Wójt Gminy – w uzupełnieniu wcześniej przedstawianej informacji o działalności międzysesyjnej –
poinformował o następujących sprawach:

– odbyły się  uroczystości  związane  z  obchodami  Dnia  Nauczyciela  oraz  rozpoczęciem  roku
szkolnego,

– zakończyliśmy  i  odebraliśmy  budowę  wodociągu  w  Bolesławowie  (poza  40  przyłączami
objętymi umową z SAPARD – em wykonano jeszcze dodatkowo 8 przyłączy, w tym na naszej
działce  gdzie  jest  kapliczka,  na  które  sporządzona  będzie  dodatkowa  umowa  i  dodatkowy
odbiór). W związku z powyższym złożyliśmy już wniosek o zwrot kwoty blisko 150 tys. zł. z
SAPARD – u. Mamy nadzieję, że ten zwrot do nas w grudniu wpłynie,

– gospodarstwo  Wiesławy  i  Mirosława  Hamerli z  Zarębic zajęło  I  miejsce  w  Konkursie  na
estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej organizowanym przez Starostwo Powiatowe.

Pani  Maria  Stępień  –  na  prośbę  Przewodniczącego  Rady –  przedstawiła,  na  podstawie  Planu
Rozwoju  Lokalnego  opracowanego  przez  Powiat  Częstochowski,  informacje  dotyczące  naszej
gminy w oparciu o ten Plan. Przy przedstawianiu powyższej informacji dokonała porównania – w
niektórych aspektach – naszej gminy z innymi gminami powiatu.

Przewodniczący Rady podziękował Pani Stępień za wystąpienie.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił obszerną informację dotyczącą przekazywania dopłat
bezpośrednich dla rolników (płatność podstawowa 210 zł./ha plus 292 zł./ha płatność uzupełniająca,
wydano 40  %  decyzji  w  tych  sprawach).  Przekazał  również  informacje  dotyczące składanych
wniosków  o  renty  strukturalne  oraz  informacje  dotyczące  zalesień  terenów  (zmiana  regulacji
prawnych w tym zakresie).

Pan Knap zabrał głos w następujących kwestiach:
– poprosił  o  wyjaśnienie  sprawy tartaku  w  Juliance – kto  jest  właścicielem terenu i  kto  płaci

podatki za te nieruchomości?
– sprawa dróg – zbudowano drogę przy fabryce w Zalesicach, z której niewiele osób korzysta, a

jego zdaniem bardziej uczęszczana i potrzebna jest droga z  Sygontki do  Julianki (przez górę).
Uważa,  że  podbudowę  tej  drogi  można  wykonać z  pomocą  środków  z  Funduszu  Ochrony
Gruntów Rolnych,



– sprawa  bloków  w Zalesicach  –  jakie  są  możliwości  rozmów  z  Panem  Malinowskim?  Pani
Stępień – jako Dyrektor Gimnazjum – podziękowała Wójtowi za wsparcie przy pozyskiwaniu
środków na remont obiektu.

Radna Miedzińska zwróciła się do Pani Stępień z pytaniem – ponieważ plan remontów został już
opracowany  -  czy  jeśli  mieszkańcy  zwrócą  się  do  Rady  powiatu  z  prośbą  o   wykonanie
planowanego do realizacji  remontu drogi,  to  jest  możliwe,  że  wejdzie  ona  do bieżącego planu
remontów?
Pani  Stępień  odpowiedziała,  że  zasięgnie  informacji  w  tym  temacie  i   na  następnej  sesji
poinformuje o planowanych na najbliższy okres remontach dróg.

Pan  Knap  poinformował,  że  inwestycje  w  zakresie  dróg,  które  były  zaplanowane  to  będą
realizowane, z tym, że kosztem następnego budżetu. Natomiast z rezerwy budżetowej – tak jak ta
droga w Sierakowie była zaplanowana – nie będzie zrealizowane.

Radny Kolan wskazując, że została dobrze oznakowana droga wojewódzka, zwrócił się do Wójta by
uczulić  Komisariat  Policji  w  Koniecpolu  do  zwiększenia  liczby  kontroli  (zwłaszcza  po
organizowanych dyskotekach) aby te oznakowania nie zostały zniszczone.

Radna  Miedzińska  zapytała  czy  wnioski  wypracowane  w  trakcie  posiedzeń  przez  Komisje  są
czytane, czy też należy je teraz przedstawić na sesji?
Wójt odpowiedział, że zapoznaje się z wnioskami bezpośrednio po posiedzeniach Komisji.

Ad. 15. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował zebranym
             za uczestnictwo w obradach i zamknął XIV sesję Rady Gminy w Przyrowie.

Protokółowała: 

Teresa Dymczyk


