
PROTOKÓŁ Nr XVII/05
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 25 lutego 2005 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
Kierownik GZK – Mirosław Czarnecki
oraz  zaproszona  do  udziału  w  obradach  Radna  Rady Powiatu  Częstochowskiego  mgr
Maria Stępień i mieszkańcy z terenu gminy, 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, XVI 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:

– 16 stycznia odbyła się uroczystość  50 – lecia  szkoły podstawowej w Woli Mokrzeskiej,
– cały czas trwają prace nad koncepcją zagospodarowania Rynku,
– dzisiaj (po 2-miesięcznym oczekiwaniu) otrzymaliśmy zwrot środków z SAPARD-u 149

tys.zł. za budowę wodociągu w Bolesławowie. Wpływ tych środków pozwoli nam nieco
podreperować bieżącą sytuację finansową,

– otrzymaliśmy decyzję z WFOŚ o umorzeniu 167 tys.zł (30 %) z pożyczki zaciągniętej na
budowę kanalizacji sanitarnej w kierunku Aleksandrówki i Św. Anny. My wnioskowaliśmy
o  umorzenie  50  % i  Wójt  będzie  jeszcze  w  tej  sprawie starał  się  rozmawiać  z  Radą
Nadzorczą Funduszu jako argument wskazując wykonanie większego zakresu rzeczowego
niż wskazywał wniosek. Być może uda się jeszcze uzyskać te dodatkowe 20 % umorzenia
pożyczki,

– dobiegają  końca  prace projektowe nad mostem w Zalesicach,  czekamy na  pozwolenie
wodno-prawne, które ma wydać Starosta Częstochowski,

– jak wynika z informacji uzyskanych od Pani Naczelnik Olszewskiej – do połowy roku nie
ma możliwości  byśmy otrzymali dofinansowanie na aktualizację map zasadniczych pod
projekty związane z oświetleniem ul. Ogrodowej w Woli Mokrzeskiej i modernizacją dróg
na  terenie  gminy –  w  związku  z  tym  Wójt  podjął  decyzję,  że  z  własnych  środków
pokryjemy  aktualizację  mapy  na  ul.  Ogrodowej  w  Woli  Mokrzeskiej  i  zaczniemy



projektować oświetlenie, które być może w drugiej połowie roku udało by się fizycznie
tam zakończyć,

– sprawa oświaty – nurtuje nas już od początku tego roku – przez cały czas trwały analizy,
konsultacje  zarówno  z  Kuratorium  jak  i  na  terenie  gminy.  Odbyło  się,  oprócz  tego
spotkania  z  Komisjami  Rady Gminy,  które miało miejsce na początku lutego,  również
spotkanie z wszystkimi nauczycielami z terenu gminy. Następnie Wójt spotkał się z Radą
Pedagogiczną szkoły w Woli Mokrzeskiej, spotkał się z mieszkańcami Woli Mokrzeskiej,
dwukrotnie z dyrektorami placówek oświatowych na terenie gminy i z Panem Dyrektorem
Grzybowskim (reprezentant Kuratorium) również wójt odbył dwukrotnie spotkania.
Po  tych  spotkaniach  i  przeprowadzonych  analizach  przygotowane  zostały  projekty
rozwiązań spraw oświaty o czym będzie mowa w dalszej części obrad dzisiejszej sesji,

– Wójt poinformował o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na posiedzeniach Komisji
Rady, i tak:
1. odnośnie akcji informacyjnej na temat gospodarstw niskotowarowych i standardów – 10

marca odbędzie się szkolenie dla rolników w tym temacie,
2. likwidacja dzikich wysypisk – będziemy składać wniosek do Starostwa o dotację na ten

cel z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska,
3. usunięcie gałęzi w Rynku – zostaną w najbliższych dniach wycięte,

– trwają prace nad Programem odnowy wsi dla sołectwa Przyrów, Aleksandrówka – odbyło
się spotkanie z Radą sołecką,

– w Urzędzie prowadzona była kontrola z Urzędu Kontroli Skarbowej głównie w temacie
podatku VAT od inwestycji współfinansowanych przez SAPARD.

Przewodniczący  Rady przekazał  informacje  o  Programach  pomocowych dla  gospodarstw
niskotowarowych.  Wskazał,  że  Pani  Zuzanna  Bruzda  udzielać  będzie  wyczerpujących
informacji oraz pomocy w tym zakresie i przy wypełnianiu wniosków.

Ad. 5. Interpelacji i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 6. Wójt – na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt uchwały w sprawie
           zaopiniowania projektu planu aglomeracji “Przyrów”

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  90/XVII/05  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad. 7. Kierownik GOPS Pani Marianna Jędras – na prośbę Przewodniczącego Rady –
           omówiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad 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.
Uchwała  Nr  91/XVII/05  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad. 8. Kierownik GOPS – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały 
           w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących 
           w zakresie zadań własnych gminy.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  92/XVII/05  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.



Radny Boborowski poprosił, by – ze względu na obecność mieszkańców Woli Mokrzeskiej -
zmienić porządek obrad i wcześniej omówić sprawy związane z oświatą.
Przewodniczący Rady zaproponował, by omówić jeszcze zgodnie z porządkiem obrad punkt
9, który powinien także zainteresować mieszkańców bowiem dotyczy on ustalenia ceny wody
i ścieków na terenie gminy, a następnie przystąpić do omówienia – jako punkt 10 – projektu
uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Woli Mokrzeskiej. Pozostałe
punkty porządku obrad z nową kolejną numeracją omówione zostaną w planowanej wcześniej
kolejności.
Radni jednomyślnie zaakceptowali propozycję Przewodniczącego Rady.

Ad. 9. Pan Czarnecki,  Kierownik GZK, - na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił
           kalkulację cen i projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie 
           w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (opracowaną kalkulację radni otrzymali
           w materiałach sesyjnych łącznie z projektem uchwały).

Radni nie zgłosili innych propozycji opłat ani za wodę, ani za ścieki.
Uchwała Nr 93/XVII/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 8 głosami,
przy 3 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących się.

Ad. 10. Wójt – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w sprawie
             zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej im. Hanki Sawickiej.
             Zaproponował przy tym – ponieważ zarówno na posiedzeniach komisji, jak i na
             spotkaniach z mieszkańcami temat był obszernie omawiany i dyskutowany – by,
             jeżeli są jeszcze jakieś wątpliwości i niejasności, zgłaszać zapytania i uwagi.

Pani Radecka Małgorzata – przewodnicząca Rady Rodziców szkoły w Woli Mokrzeskiej –
wskazując, że w trakcie prowadzonych rozmów, żaden z dotychczasowych nauczycieli nie dał
gwarancji,  że podejmie pracę na nowych warunkach, to  rodzice  czują  się  zaniepokojeni  i
zadają następujące pytanie : czy w przypadku nie utworzenia stowarzyszenia, które przejmie
prowadzenie  szkoły,  szkoła  stosownie  do  omawianego  projektu  uchwały  zostanie
zlikwidowana?
Wójt wyjaśnił, że stowarzyszenie, które może prowadzić niepubliczne placówki oświatowe,
już  powstało.  W  statucie  tego  stowarzyszenia  jest  zapis  o  możliwości  utworzenia  jego
oddziałów terenowych, który może powstać w Woli Mokrzeskiej i mieć znaczący wpływ na
funkcjonowanie  placówki  niepublicznej.  Kwestie  zatrudnienia  nauczycieli  również  były
szeroko dyskutowane i nauczyciele mają pełną jasność w tym temacie. Jeżeli ktokolwiek z
nich  nie  przyjmie  nowych  warunków  pracy  (zatrudnienie  w  szkole  niepublicznej  plus
możliwość zatrudnienia do wysokości pełnego etatu w innej placówce na terenie gminy) to
umowy  zostaną  z  tymi  nauczycielami  rozwiązane,  a  na  ich  miejsce  zatrudnieni  zostaną
nauczyciele, którzy przyjmą oferowane im warunki pracy i płacy. O dalszym funkcjonowaniu
placówki  w  obecnej  formie  zdecydują  dziś  radni,  którzy  mają  pełną  świadomość,  że  jej
utrzymywanie w dotychczasowej formie pochłania znaczne środki finansowe i jest ogromnym
obciążeniem  dla  budżetu  gminy.  Zaproponowane  rozwiązania,  o  których  była  wcześniej
mowa  pozwolą  znacznie  ograniczyć  wydatki,  a  nie  przyniosą  skutków  ujemnych  dla
możliwości i poziomu nauki uczniów uczęszczających dotychczas do tej szkoły.

Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i  poddał pod głosowanie omawiany
projekt uchwały.
Uchwała Nr 94/XVII/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 14 głosami,
1 radny głosował przeciw.



Ad. 11. Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały
             w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  95/XVII/05  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad. 12. Wójt – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w sprawie
             ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz
             zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach
             organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród 
             i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Ponieważ wcześniej temat był szeroko omawiany i dyskutowany na posiedzeniach komisji
Wójt poprosił o zadawanie pytań i zgłaszanie ewentualnych uwag w tym zakresie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  96/XVII/05  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad. 13. Informacja z realizacji “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
             Problemów Alkoholowych” za 2004 rok (w załączeniu) została radnym przekazana
             łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag w tym temacie.
Uwag i  pytań nie  zgłoszono.  Powyższa  informacja  została  przez  radnych zaakceptowana
i przyjęta bez uwag.

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia “Gminnego Programu Profilaktyki
             i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” radni otrzymali w materiałach
             sesyjnych i temat był omawiany na poszczególnych komisjach.

Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  zgłaszanie  uwag  i  propozycji
ewentualnych zmian w tym zakresie.

Radni nie zgłosili żadnych pytań i uwag do Programu na 2005 rok.
Uchwała  Nr  97/XVII/05  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad. 15. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały
             w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie.

Zaproponował  również  wprowadzenie  autopoprawki  do  przekazanego  radnym  projektu
uchwały polegającej na przyjęciu  w § 5 uchwały zapisy że “Uchwała wchodzi  w życie z
dniem podjęcia”, a nie podlega opublikowaniu jak proponowano wcześniej.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr  98/XVII/05  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad. 16. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały
             w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Gimnazjum
             im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie.



Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  99/XVII/05  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad. 17. Komunikaty i wolne wnioski:

Przewodniczący Rady zapoznał kolejno z następującymi pismami, które wpłynęły do biura
Rady Gminy:
1) Uchwała Nr 4100/I/45/2005 z dnia 03 lutego 2005 roku I Składu Orzekającego Regionalnej

Izby Obrachunkowej  w Katowicach w sprawie :  opinii  o  prawidłowości  załączonej  do
budżetu  na  2005  rok  prognozy  kwoty  długu  Gminy  Przyrów  –  wydana  opinia  jest
pozytywna,

2) Uchwała Nr 4100/I/43/2005 z dnia 03 lutego 2005 roku I Składu Orzekającego Regionalnej
Izby  Obrachunkowej  w  Katowicach  w  sprawie  :  opinii  o  możliwości  sfinansowania
deficytu w  kwocie  254.187  zł  przyjętego w  budżecie  na  2005  rok  Gminy Przyrów –
wydana opinia jest pozytywna,

3) Uchwała Nr 197/XLII/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z
dnia 28 grudnia 2004 roku dotycząca : uchwały Rady Gminy w Przyrowie Nr 81/XV/04 z
dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej – stwierdza się
nieważność uchwały w części dotyczącej § 1 pkt 1, 2, 3, 4, i 5 oraz § 2 i § 4,

4) Apel Rady Miasta Płocka w sprawie jednorazowego opodatkowania się na pomoc ofiarom
tragedii w Azji południowo – wschodniej wywołanej tsunami

5) Pismo  Okręgowej  Komisji  Egzaminacyjnej  w  Jaworznie  zapraszające  przedstawicieli
samorządu  gminnego  do  pracy  w  komisjach  egzaminacyjnych  –  w  charakterze
obserwatorów podczas egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjum.
Po dyskusji w tym temacie delegowano następujących radnych do udziału w komisjach:
- szkoła podstawowa w Przyrowie – 5.04.br. - Halina Kołek
- szkoła podstawowa w Woli Mokrzeskiej – 5.04.br. - Krzysztof Boborowski
- szkoła podstawowa w Zalesicach – 5.04.br. - Ryszard Kolan
- gimnazjum w Przyrowie – 26 i 27.04.br. - Barbara Wierciochowicz i Lech Pokorny

6) Pismo  Klubu  Sportowego  “PIAST”  w  Przyrowie  o  wsparcie  finansowe  w  postaci
dobrowolnych wpłat – ustalono, że radni wg. własnego uznania dokonają wpłat.

Wójt Gminy podziękował Pani Stępień – dyrektor Gimnazjum – za zorganizowanie Turnieju
Radnych, którego uczestnikami byli przedstawiciele z okolicznych samorządów, notabene my
wygraliśmy ten turniej.

Następnie Wójt przedstawił propozycję wyjazdu na Targi Rolnicze do Kielc w dniu 12 marca
br.. Poprosił by chętni zapisywali się na listę uczestników, która będzie prowadzona w biurze
rady.

Radna Barbara Wierciochowicz przekazała radnym zaproszenie do udziału w dniu 27 lutego
br. w organizowanym w hali sportowej Gimnazjum turnieju piłki nożnej sołectw .

Pani Stępień – Radna powiatu Częstochowskiego – na wstępie pogratulowała radnym zajęcia
I miejsca w Turnieju. Następnie – odnośnie meczu piłkarskiego z Rakowem Częstochowa
i Piastem Przyrów, który odbędzie się 6 marca br. zaproponowała bezpłatne nagranie jego
przebiegu  kamerą  video,  którą  Gimnazjum  zakupiło  z  dochodów  ze  zorganizowanego w
ubiegłym roku sylwestra. 
Następnie  Pani  Stępień  zapoznała  z  treścią  odpowiedzi  jaką  uzyskała  na  zgłoszoną
interpelację w sprawie  ustawienia znaku drogowego ograniczającego prędkość na drodze
powiatowej Przyrów-Staropole-Sieraków, który to temat zgłaszał radny Nowak - odpowiedź
jest odmowna ze wskazaniem braku zasadności.



Wójt  poprosił,  by wobec takiej  odpowiedzi,  Radna Stępień zwróciła  się  z  zapytaniem do
Zarządu  Dróg Powiatowych czy wyrazi on  zgodę  na  ustawienie  takiego  znaku  na  koszt
gminy?

Kolejna  odpowiedź  na  interpelację  –  przedstawiona  przez  Radną  Powiatową  -  dotyczyła
konieczności wycięcia krzewów przy drodze powiatowej w Sierakowie, co zgłaszała radna
Miedzińska – w piśmie wskazano, że krzewy zostaną wycięte do końca lutego br..

Następnie głos zabrali:
– radna Miedzińska  – zgłosiła  potrzebę ustawienia  znaków drogowych na zakręcie,  przy

wjeździe  do  Sierakowa (z  nazwą  miejscowości  i  znaków  ostrzegawczych)  poprzednie
zostały “ścięte”,

– radny Nowak poinformował,  że  na zebraniu  OSP padła propozycja zakupu samochodu
pożarniczego (beczkowozu) dla OSP Staropole. Poprosił o wyrażenie opinii w tej sprawie.

Wójt  w  odpowiedzi  poinformował,  że  w  pierwszym rzędzie  taka  inicjatywa musi  zostać
zaopiniowana przez Zarząd Gminny Związku OSP.  Po drugie dodał, że w budżecie gminy nie
ma na ten cel zabezpieczenia jakichkolwiek środków finansowych.

– radny Radło zgłosił konieczność ustawienia znaku “Uwaga na zwierzęta” przed wjazdem
do Bolesławowa

– radny  Wiśniewski  zgłosił  konieczność  ustawienia  znaków  z  nazwami  miejscowości:
Wiercica i Zalesice (między p. Pyrkoszem, a p. Magierą).

Przewodniczący Rady poinformował,  że  w przerwie obrad odbyło się  krótkie  spotkanie  z
Przewodniczącymi poszczególnych Komisji  Rady. Ustalono na nim – ponieważ problem z
rozliczaniem działalności GZK trwa już od dawna i jest wiele zastrzeżeń w tym względzie –
żeby Pan Czarnecki w porozumieniu z Panem Wójtem do dnia 1 kwietnia br. przygotował
długoletni  plan  inwestycyjny dla  GZK  (obejmujący  3-4  lata)  obrazujący  finanse  (płace,
wpływy od ludności) i plan zadań rzeczowych i inwestycji, które zakład planuje zrealizować.

Ad. 18. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował zebranym
             za uczestnictwo w obradach i zamknął XVI sesję Rady Gminy w Przyrowie.

Protokółowała: 

Teresa Dymczyk


