
PROTOKÓŁ  Nr XV/04
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 30 listopada 2004 roku

Sesję Rady Gminy o godz. 10 – tej  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.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli:
Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak
Skarbnik Gminy – Ewa Kozioł
Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska
Radca prawny – mgr Jadwiga Bus
oraz zaproszeni do udziału w obradach Radni Rady Powiatu Częstochowskiego - mgr Maria
Stępień i mgr Gabriel Knap.

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 poprzedniej, XIV 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:

– otrzymaliśmy dodatkowe 30 tys.zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dokończenie
drogi polnej w Zarębicach. Dzisiaj właśnie trwa jej odbiór,

– 5  listopada  odbyła  się  w  Urzędzie  Marszałkowskim  bardzo  miła  dla  nas  uroczystość
wręczenia nagród w Konkursie organizowanym przez Marszałka. W jednej z kategorii tego
konkursu wygrała świetlica w Sierakowie – otrzymali Puchar i 6 tys.zł.,

– odbyły się uroczystości z okazji 11 listopada,
– zostały podpisane umowy na zimowe utrzymanie dróg, będzie to wyglądać następująco: Pan

Jagoda będzie utrzymywał drogi gminne na terenie Sygontki,  Julianki i  Zalesic, natomiast
pozostały teren gminy będzie utrzymywać spółdzielnia PNIAQ (odśnieżanie i posypywanie),

– 19 listopada odbyło się szkolenie dla rolników organizowane wspólnie przez ODR i Śląską
Izbę Rolniczą nt. Inwestycje w gospodarstwach rolnych i młody rolnik,

– staliśmy się jako gmina właścicielem wapiennika odkupiliśmy tę działkę od Skarbu Państwa
jak również został podpisany akt z Wojewódzką Spółdzielnią Ogrodniczą na działkę na ul.
Zielonej – WSO została uwłaszczona na tej działce i obecnie działka jest przeznaczona do
sprzedaży,

– trwają prace przy chodniku na ul. Cmentarnej. Powiat uczestniczy w tym zadaniu w kwocie
18 tys.zł., gmina w kwocie 19 tys. zł.. Jeśli warunki pogodowe się utrzymają to do końca tego
tygodnia prace powinny się zakończyć,



– odbył  się  przetarg  na  remont  ul.  Świerczewskiego.  W  imieniu  gminy jako  udział  w  tej
inwestycji wójt zadeklarował kwotę 57 tys.zł., natomiast wartość tych robót wyniesie 340 tys.
zł.. Po naszej stronie jest także wymiana wodociągu. Prace rozpoczną się najprawdopodobniej
wczesną wiosną i do końca lipca byłyby zakończone,

– trwają prace nad opracowaniem koncepcji zagospodarowania rynku, co Wójt już przedstawiał
na posiedzeniach komisji,

– trwały prace nad opracowaniem projektu budżetu gminy na rok 2005. Planujemy aby na sesji
grudniowej budżet został uchwalony.

Ad. 5. Interpelacje i wnioski zgłosili:

– radny Nowak – ponawia swój wniosek o oznakowanie skrzyżowania w Staropolu i ustawienie
tam znaków ograniczających prędkość oraz znaku “Uwaga na zwierzęta domowe”,

– radny  Radło  podobnie,  ponawia  zgłaszane  wcześniej  wnioski  o  ustawienie  znaków
drogowych w Bolesławowie

Ad. 6. Projekt budżetu gminy na rok 2005 ( w załączeniu ) został radnym przesłany łącznie z
           zawiadomieniem o zwołaniu sesji i był szeroko omawiany przez Wójta i Panią Skarbnik 
           na posiedzeniach poszczególnych Komisji.

Następnie Wójt  – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił  główne założenia,  zwłaszcza
inwestycyjne, przyszłorocznego budżetu.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag i pytań w tym względzie.
Radni nie zgłosili uwag w tym temacie.

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych został radnym
           przekazany łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Wobec powyższego
           Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag i pytań w tym zakresie.

– radny Pokorny zapytał o ile zwiększy się stawka opłat za wodę i ścieki dla mieszkańców w
związku  z  podjęciem tej  uchwały? Pan  Czarnecki  odpowiedział,  że  póki  co  podjęcie  tej
uchwały nie wpłynie na wzrost stawek opłat ponoszonych przez mieszkańców.

– Radny  Nowak  zapytał  kto  jest  odpowiedzialny  za  konserwację  i  bieżące  utrzymanie
hydrantów ulicznych? Poinformował równocześnie, że połowa hydrantów w Staropolu jest
nieczynna jak okazało się podczas ostatniego pożaru.

Pan Czarnecki odpowiedział, że nadzór nad hydrantami sprawuje Gminny Zakład Komunalny.
Zobowiązał  się  jednocześnie,  że  dokona  przeglądu  hydrantów  i  te  niesprawne  zostaną
naprawione.

– radny Pokorny zasugerował, by przeglądu hydrantów dokonać wspólnie z przedstawicielami
OSP.

Wójt  –  zgodnie  z  sugestią  P.  Pokornego  i  P.  Nowaka  –  zobowiązał  Kierownika  GZK,  by
dokonał,  wspólnie  z  przedstawicielami  OSP,  dokonał  przeglądu  hydrantów  we  wszystkich
miejscowościach w gminie. Przewodniczący Rady – wracając do omawiania projektu uchwały –
poprosił o zgłaszanie uwag do projektu uchwały.

Uwag w tym względzie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych.
Uchwała Nr 75/XV/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.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 76/XV/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednogłośnie.

Ad. 9. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w sprawie
           ustalenia podatku od środków transportowych. Proponowane stawki podatku na 2005 rok
           pozostają na poziomie stawek obecnie obowiązujących.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 77/XV/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 10. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w sprawie
             podatku od posiadania psa. Stawki podatku pozostają bez zmian w stosunku do roku
             bieżącego.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 78/XV/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 11. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w sprawie
             określenia podatku od nieruchomości na 2005 rok.

Przedstawił  –  porównawczo – proponowane w stosunku do ubiegłorocznych stawek zmiany.
Zaproponował także – w związku z pismem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach -
wprowadzenie poprawki w przekazanym radnym projekcie uchwały w § 2 o następującej treści :
“Zwalnia  się  z  podatku  od  nieruchomości  budynki  i  grunty  wykorzystywane do  ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Za wprowadzeniem wnioskowanej poprawki radni opowiedzieli się jednomyślnie.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  79/XV/04  w  sprawie  określenia  podatku  od  nieruchomości  na  2005  rok
(w załączeniu) podjęta została jednomyślnie. 

Ad. 12. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w sprawie
             ustalenia opłaty targowej. Stawki opłat proponuje się pozostawić w obecnie
             obowiązującej wysokości.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 80/XV/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 13. Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt
             uchwały w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała Nr 81/XV/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.



Ad. 14. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w sprawie
             wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomnik przyrody żywej –
             drzewa dąb szypułkowy zlokalizowanego na działce nr 192/9 w Sierakowie,
             gm. Przyrów, pow. Częstochowski.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 82/XV/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 15. Komunikaty i wolne wnioski:

Przewodniczący Rady zapoznał z pismami, które wpłynęły do biura rady w ostatnim okresie,
i tak:
1) pismo  Wojewody Śląskiego  przekazujące  informację  dotyczącą oświadczeń  majątkowych

złożonych przez Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy – w wyniku analizy w/w
oświadczeń nie stwierdzono nieprawidłowości, a oświadczenia złożone zostały w terminie
ustawowym,

2) pismo Wójta Gminy dotyczące informacji o osobach zobowiązanych do złożenia oświadczeń
majątkowych  - wszystkie zobowiązane osoby złożyły oświadczenia majątkowe w terminie i
nie stwierdzono w nich żadnych nieprawidłowości,
                 Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni również oświadczenia
majątkowe złożyli w wymaganym terminie i nie stwierdzono w wyniku ich analizy żadnych
nieprawidłowości.

3) pismo  Śląskiej  Izby  Rolniczej  zawierające  prośbę  o  zapraszanie  do  udziału  w  sesji
przedstawicieli Izby,

4) pismo Starostwa Powiatowego dotyczące  wyłonienia  kandydata  spełniającego  warunki  do
uhonorowania i wyróżnienia statuetką “Za wybitne zasługi dla powiatu częstochowskiego” -
zarządzenie Starosty Częstochowskiego w sprawie szczególnych zasad i trybu przyznawania
wyróżnień statuetek stanowi załącznik do tego pisma.

Przewodniczący Rady zaproponował by Komisje Rady zapoznały się z tym Zarządzeniem i jeśli
wyłonią kandydata , to wówczas zostanie dokonane jego zgłoszenie.
Wójt poinformował, że rozważana jest kandydatura Pana Witolda  Biedronia do wystąpienia o
przyznanie mu tego wyróżnienia.

5) pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przekazujące odpis prawomocnego
orzeczenia wydanego w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Pana
Roberta Nowaka – Wójta Gminy Przyrów,

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił informację z działań ARiMR w ostatnim okresie.
Poinformował  między  innymi o  tym,  że  do  końca  2005  roku  istnieje  możliwość  składania
wniosków o zalesienia w oparciu o Studium warunków zagospodarowania , a nie w oparciu o
Plan zagospodarowania przestrzennego, którego większość gmin jeszcze nie posiada. 

Wójt  Gminy  poinformował,  że  7  grudnia  odbędzie  się  w  Urzędzie  Gminy  szkolenie
organizowane dla rolników na temat warunków sanitarno-higienicznych jeśli chodzi o obory.

Pani  Stępień – w odpowiedzi  na pytanie radnej  Miedzińskiej zgłoszone na poprzedniej  sesji
odnośnie drogi “Wierzchowina – kapliczka” - poinformowała, że będzie ona robiona w okresie
wiosennym

Następnie  Pani  Stępień  –  jako  dyrektor  gimnazjum  –  w  imieniu  Rady Rodziców  zaprosiła
radnych na organizowanego w sali sportowej Sylwestra.



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

Protokółowała: 

Teresa Dymczyk


