
PROTOKÓŁ  Nr XVI/04
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 30 grudnia 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 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  do udziału  w obradach Radni Rady Powiatu Częstochowskiego -  mgr Maria
Stępień i mgr Gabriel Knap i sołtysi z terenu gminy Przyrów zgodnie z załączoną listą obecności.

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, XV 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:

– zakończyliśmy kolejne dwa remonty z komponentu B2 jeśli chodzi o placówki oświatowe,
– realizując uchwały poprzedniej sesji doszło również do podpisania umowy o pożyczkę z NFOŚ

i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w Zarębicach,
– złożyliśmy również,  już  do  końca  opracowany,  wniosek  do  WFOŚ  i  GW  o  pożyczkę  na

powyższe zadanie oraz wniosek o umorzenie kwoty 280 tys.zł z tytułu zaciągniętej pożyczki na
realizację zadania budowa kanalizacji sanitarnej Aleksandrówka, Przyrów, Św. Anna,

– odbyły się zebrania wiejskie w sołectwach Zarębice i Stanisławów poświęcone głównie trzem
kwestiom  tzn.  budowie  kanalizacji  sanitarnej,  ustaleniu  kwoty odpłatności  za  przykanalik  –
ustalono  kwotę  1,5  tys.zł  za  przyłącze,  druga  kwestia  to  konsultacja  wstępna  planu
przestrzennego zagospodarowania i  kolejna to spotkanie z  pracownikami AR i MR na temat
określenia zwykłej dobrej praktyki rolniczej jak również kwestie składania wniosków w sprawie
zalesienia terenów i  rent strukturalnych,

– otrzymaliśmy z NFOZ dwie głowice laserowe do gabinetu rehabilitacyjnego,
– cały czas trwają prace nad koncepcją i projektem przebudowy płyty Rynku. Przy tej okazji ze

strony Wojewódzkiego Zarządu Dróg padła propozycja by przebudować na całej długości Rynku
nawierzchnię jezdni i położyć kostkę granitową, pod warunkiem z naszej strony, na pozostałych
ulicach wokół płyty Rynku również taka nawierzchnia zostanie położona,

– do  końca  stycznia  został  przedłużony  termin  wykonania  projektu  na  most  w  Zalesicach,
ponieważ projektanci poprosili o spisanie takiego aneksu z uwagi na proceduralne uzgodnienia.



Po tym terminie będziemy mieć załatwione kwestie i kosztorysowe i samego projektu na most,
– styczeń  będzie  takim  miesiącem,  w  którym  bardzo  dużo  czasu  poświęcimy  omawianiu

i analizowaniu sytuacji w oświacie. Posłuży nam to do podjęcia decyzji co do kształtu oświaty na
terenie gminy,

– odbyło się spotkanie opłatkowe Zarządu Gminnego OSP przy udziale wszystkich jednostek OSP
z terenu gminy,

– z nieoficjalnych informacji wynika, że najprawdopodobniej nie otrzymamy zwrotu za wodociąg,
środki  zostaną  nam przekazane  dopiero  około  15  stycznia  2005  roku,  tak  więc  zamkniemy
bieżący rok dużą kwotą zobowiązań.

Radny  Kolan  –  w  nawiązaniu  do  informacji  Wójta  w  sprawie  modernizacji  płyty  Rynku  –
poinformował,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Rolnictwa  przy  omawianiu  tej  kwestii  członkowie
Komisji za zasadne uznali wymianę nitki wodociągowej przed położeniem nowych nawierzchni w
obrębie Rynku. Zapytał więc Wójta czy nie należałoby tego rozważyć?
Wójt uznał słuszność tej sugestii, ale do rozważenia pozostaje kwestia finansowa. Należałoby to
przemyśleć i mieć na uwadze przy uchwalaniu budżetu gminy na rok 2006.

Następnie  Wójt  poprosił  o  wypowiedzi  w  kwestii  nawierzchni  dróg  wokół  płyty  Rynku
i drzewostanu.
Przewodniczący  Rady  uważa,  że  położenie  kostki  granitowej  na  ulicy  jest  bardzo  dobrym
rozwiązaniem  ale  wówczas  uważa,  że  środek  płyty  Rynku  również  powinien  być  z  płyt
granitowych.  Opowiada  się  również  ze  swej  strony  za  wycięciem  obecnie  rosnących  drzew
(zwłaszcza, że pozostawienie wierzb jest niemożliwe, bo w ocenie fachowców są one bardzo słabe)
i posadzeniem nowych drzew ozdobnych (np. klony) i krzewów 

Radny Nowak poinformował, że Komisja Rolnictwa opowiada się za położeniem kostki granitowej
i wymianą drzewostanu. Pozostali radni nie zgłosili innych propozycji.

Ad. 5. Interpelacji i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 6. 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.

Uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił  i  podał  pod głosowanie projekt  uchwały
w tej sprawie.
Uchwała Nr 83/XVI/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 7. Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały w sprawie
           ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku
           rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.

Uwag w tym względzie nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 84/XVI/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 8. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały – przygotowany zgodnie z wnioskami
           wszystkich stałych Komisji Rady – w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 85/XVI/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.



Ad. 9. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w sprawie
           wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym
           urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami
           zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie.
Uchwała Nr 86/XVI/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 10. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w sprawie
             uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie.
Uchwała Nr 87/XVI/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 11. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w sprawie
             przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Przyrów z organizacjami
             pozarządowymi w roku 2005.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie.
Uchwała Nr 88/XVI/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 12. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – na prośbę Przewodniczącego Rady -
             omówiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
             za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
             częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie.
Uchwała Nr 89/XVI/04 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 13. Przewodniczący Rady przystępując do realizacji tego punktu porządku obrad – ponieważ
             Plan Pracy Rady Gminy na rok 2005 został radnym przekazany w materiałach sesyjnych -
             poprosił przewodniczących poszczególnych Komisji Rady o przedstawienie planów pracy
             Komisji na 2005 rok.

Przewodniczący  Komisji,  kolejno:  radny  Kolan  Ryszard,  Miedzińska  Bożena,  Pokorny  Lech
i Wiśniewska Maria przedstawili plany pracy Komisji, a radna Wiśniewska ponadto harmonogram
kontroli planowanych przez Komisję Rewizyjną.

Do przedstawionych planów pracy Komisji oraz planu pracy Rady Gminy uwag nie zgłoszono.
Za ich przyjęciem głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.  

Ad. 14. Komunikaty i wolne wnioski:

– radna Miedzińska zgłosiła potrzebę wycięcia krzewów ograniczających widoczność przy drodze
między Sierakowem, a Staropolem (koło kapliczki),



– radny Pokorny zgłasza,  że  w Rynku przy wejściu  do  parku  jest  nadłamana  gałąź  u  drzewa
i należałoby ją usunąć,

– radny Skalski zwrócił się z pytaniem czy gmina miała udział w prowadzonej telefonizacji i czy w
związku z tym ma wpływ na działania w tym zakresie, chodzi o wymianę telefonów “na antenę”
na telefony kablowe.

Wójt odpowiedział, że przeprowadzona na terenie gminy telefonizacja była całkowicie inwestycją
realizowaną przez TP SA i gmina nie miała i nie ma wpływu na zakres prowadzonych prac.

Następnie Wójt  – w imieniu Radnego Rady Powiatu Pana Knapa – przekazał  przeproszenie za
nieobecność na dzisiejszych obradach sesji.
Po czym Wójt przekazał informację, że podobno są zabezpieczone pieniądze i ma być ogłoszony
przetarg na odwodnienie zakrętu w Bolesławowie i  również  podobna informacja jeśli  chodzi  o
oczyszczenie odcinka  rowu w Sierakowie.

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

Protokółowała: 

Teresa Dymczyk


