
PROTOKÓŁ  Nr XVIII/05
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 30 kwietnia 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 

oraz zaproszeni do udziału w obradach Radni Rady Powiatu Częstochowskiego Pani Maria Stępień
i Pan Gabriel  Knap, Prezes Oddziału ZNP w Przyrowie Pani Jadwiga Rezler i  Sołtys Sołectwa
Przyrów Pani Ewa Żmuda.

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

Wójt wniósł o wprowadzenie do porządku obrad jako:
pkt 13 "Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego";
pkt 14 "Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Przyrów";
pkt 15 "Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w Przyrowie", 
pkt  16 "Podjęcie Uchwały w sprawie zwolnienia  z opłaty osób dokonujących zmiany wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej zamieszkałych dotychczas w Przyrowie ulica Świerczewskiego
w związku ze zmianą nazwy tej ulicy".

Za wprowadzeniem powyższych punktów do porządku obrad 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 Protokołu poprzedniej, XVII 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:

– 8 marca br. odbył się mecz Pucharu Polski z drużyną Raków Częstochowa. Wójt podziękował za
zaangażowanie w przeprowadzenie  meczu Zarządowi Klubu,  Jednostkom OSP z  Przyrowa i
Wiercicy, Policji, Pogotowiu i Ośrodkowi Zdrowia w Przyrowie.

– 12 marca br. wyjazd na Targi AGROTECH do Kielc grupy rolników z Gminy Przyrów
– 17  marca  br.  odbyło  się  Walne  Zgromadzenie  Stowarzyszenia  Na  Rzecz  Rozwoju  Gminy



Przyrów i  został  zgłoszony wniosek do Sądu Rejestrowego o zmianę  Statutu  w taki  sposób
abyśmy mogli  tworzyć  oddziały  sołeckie  –  działanie  podyktowane  m.in.  przekształceniem
Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej

– 21 marca br. rozpoczęto roboty na budowie kanalizacji Stanisławów, Zarębice,   ul. Zarębska. 
– 21 marca również gościliśmy Zarząd Firmy Żywiec Zdrój. Trwają rozmowy na temat obciążeń

podatkowych dla tej firmy.
– 30 marca br. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia gdzie miał miejsce podział

środków na aktywne formy zwalczania bezrobocia na Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie i
Filię w Koniecpolu

– 30  marca  również  podpisaliśmy umowę na  umorzenie  kwoty 170  tys.  zł  z  tytułu  pożyczki
zaciągniętej na budowę kanalizacji w miejscowości Aleksandrówka, Przyrów ul. Piaski

– 01  kwietnia  Wójt  uczestniczył  w  spotkaniu  Śląskiego  Związku  Gmin.  Było  to  spotkanie
poświęcone  sytuacji  w  oświacie.  Śląski  Związek  Gmin  przygotował prezentację  z  udziałem
Kuratora  Śląskiego  oraz  gości  z  zewnątrz.  Odbyła  się  mocna  dyskusja  na  temat  sytuacji
finansowej w oświacie ale również na inne tematy dotyczące oświaty.

– 04  kwietnia  odbyło  się  spotkanie  Społecznego  Komitetu  Budowy  Kanalizacji  ponieważ
rozpoczęliśmy  podpisywanie  umów  na  przykanaliki.  Efektem  tego  spotkania  było  zebranie
wiejskie,  które  odbyło  się  10  kwietnia  w  Zarębicach  poświęcone  m.in.  kwestii  budowy
kanalizacji ale również sprawom Gminy i Sołectwa.

– Pojawiają się możliwości pozyskiwania dodatkowych pieniędzy z tzw. Europejskiego Obszaru
Gospodarczego  lub  Norweskiego  Systemu  Finansowego.  Są  to  środki  m.in.  na  ochronę
środowiska. Po zapoznaniu się z warunkami pozyskiwania tych pieniędzy odbyło się spotkanie z
Wójtami  sąsiednich  Gmin:  Koniecpola,  Lelowa  i  Dąbrowy  Zielonej,  podczas  którego
przystąpiono do wspólnego projektu  p.n.  "Termomodernizacja obiektów publicznych". Został
podpisany  w  tej  sprawie  List  intencyjny i  chcemy przygotować wspólny  wniosek  dla  tych
czterech  gmin,  w  którym  mielibyśmy  możliwość  otrzymania  85%  dofinansowania  na
termomodernizację i modernizację kotłowni w obiektach użyteczności publicznej. Szacujemy, że
ten wniosek byłby na kwotę wspólnie ok. 3,5 mln zł. Po podpisaniu Listu intencyjnego będą
teraz trwały prace projektowe i następnie przygotowywany wniosek, który będzie opracowywała
firma konsultingowa i wspólnie za ten wniosek zapłacimy

– 15 kwietnia Wójt  odbył spotkanie z  Komornikiem i przedstawicielami Firmy ROLIMPEX w
sprawie MATIZOLBUDU. Efektem tego spotkania jest złożony wniosek o wszczęcie egzekucji z
nieruchomości. 

– Zakończyliśmy projektowanie i posiadamy pozwolenie na budowę Rynku. 
– Posiadamy pozwolenie  na budowę mostu  w Zalesicach. Zostało zlecone wykonanie studium

wykonalności dla tej inwestycji.
– 22  kwietnia  mieliśmy  na  terenie  Gminy  manewry Kompanii  Obwodowej  OSP  na  obiekcie

"Stawki".  Uczestniczyły  w  tych  manewrach  34  jednostki  z  KSRG.  Z  naszego  terenu
uczestniczyły dwie jednostki: OSP Przyrów i OSP Wiercica.

– Zakończono prace na drodze w Sierakowie.
– Trwa łatanie i dziurowanie dróg gminnych. 
– Odbyło się II Dyktando Gminne.
– Zakończyliśmy przetarg na koncepcję kanalizacji dla pozostałej część gminy. Został wyłoniony

wykonawca ale nie została jeszcze podpisana umowa. Na dziewięć specyfikacji zostały złożone 4
oferty o bardzo dużym wachlarzu cenowym. Wybraliśmy firmę najtańszą.

– Posiadamy już w Urzędzie szerokopasmowy dostęp do internetu.
– 29 kwietnia odbyło się zebranie wiejskie w Przyrowie, na którym były omawiane kwestie ogólne

gminy,  wykonania  budżetu  za  2004  r.  Uchwalony  został  przez  zebranie  Program  odnowy
miejscowości  Przyrów  i  była  również  szeroko  dyskutowana  sprawa  zmiany  nazwy  ul.
Świerczewskiego.

– Na początku maja rozpoczną się prace na ul. Świerczewskiego dotyczące wymiany nawierzchni
i w związku z tym konieczność wymiany wodociągu. 

– W związku z tym, że te prace się rozpoczną zatrudnimy przez GZK kilka osób w ramach robót



publicznych. W tej chwili posiadamy stażystów.

Ad.5.  Interpelacje i wnioski zgłosili:

– Radny Nowak podziękował za szlakę .
– Radna  Miedzińska  podziękowała  Wójtowi  za  udostępnienie  autokaru  na  dowóz  dzieci  na

warsztaty recytatorskie do Sierakowa i Pani dyr Stępień za zachęcenie młodzieży do udziału w
tych warsztatach.

– Radny  Ciepiela  zgłosił  wniosek  o  kierowanie  osób  odrabiających  wyroki  do  pracy  przy
malowaniu mostu.

Wójt w odniesieniu do wypowiedzi Pana Ciepieli wyjaśnił, że zapoznał się z wnioskiem i że takich
osób jest bardzo dużo, tylko chciałby kierować do tego typu prac osoby solidne. Jeżeli na terenie
Sygontki są takie osoby to zlecimy im malowanie mostu.

– Radny  Radło  zgłosił  wniosek  o  naprawę  drogi  gminnej  w  Bolesławowie  i  zaproponował
wykonanie nawierzchni asfaltowej.

Wójt wyjaśnił, że droga będzie naprawiana w sposób bieżący. Niestety w tym roku szersze roboty
na  tej  drodze nie  są  planowane.  Zostanie natomiast  dowieziona na  tą  drogę odpowiednia  ilość
materiału taka aby zabezpieczyć drogę na tyle by była przejezdna. Nie jest  możliwe wykonanie
nawierzchni asfaltowej. 

– Radny Hamerla zwrócił się z pytaniem czy przy okazji budowy kanalizacji w Zarębicach byłaby
możliwość wybudowania studni chłonnej.

Wójt oświadczył, że sprawa ta pozostaje do zastanowienia.

– Radny Skalski – w nawiązaniu do wniosku Radnego Radło – poinformował, że w Sygontce na
ul. Fabrycznej szlaka też nie zdaje egzaminu. Wnioskuje o nawiezienie szlaki hutniczej.

– Radny Boborowski nawiązał do sprawy dzikiego wysypiska śmieci w miejscowości Smyków.
Wnioskował o ustawienie dwóch tablic o zakazie wywozu śmieci. 

Wójt  poinformował,  że  opracowywany podatek śmieciowy powinien  załatwić   problem dzikich
wysypisk. Wysypisko na Smykowie było do tej  pory sprzątane już dwa razy. Było to robione z
dofinansowaniem  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska.  W  tym  roku  nie  ma  takich
możliwości. Jest to kwestia naszych wydatków. 
– Radny Boborowski wnioskował również o ustawienie znaku o zakazie postoju przy ul. Miłej w

Smykowie.  Ulica  jest  wąska,  samochody  parkują  pod  sklepem,  co  uniemożliwia  przejazd
ciągnikom wracającym z pól. 

– Odnośnie Smykowa Radny Boborowski zwrócił się jeszcze z wnioskiem do Radnego Powiatu
Pana Knapa o ustawienie lustra przy skrzyżowaniu ulicy powiatowej z ul. Stawową.

W  odniesieniu  do  wypowiedzi  Radnego Boborowskiego pan  Knap  wyjaśnił,  że  kilka  razy już
monitował o lustro. Zostało ustawione w Wiercicy. Lustra miały być zakupione hurtowo.

– Radny  Boborowski  poruszył  również  sprawę  uszkodzonego  dachu  przystanku  w  Woli
Mokrzeskiej. Wnioskował o zakupienie czterech arkuszy blachy i pokrycie dachu.

Wójt wyjaśnił, że zostaną zrobione zdjęcia uszkodzonego przystanku a dach zostanie naprawiony.

– Radny Boborowski nawiązał też do sprawy syreny alarmowej dla OSP w Woli Mokrzeskiej.
Wójt poinformował, że w ramach obrony cywilnej według odpowiedzi płk Prusaczyka nie ma takiej
możliwości.

– Radny Boborowski spytał również o sprawę oświetlenia ul. Ogrodowej w Woli Mokrzeskiej.
Wójt wyjaśnił, że oświetlenie jest w trakcie projektowania.



– Radna Miedzińska poinformowała, że Ślązacy, którzy zakupili działki w Sierakowie pytają jak
będzie szedł wodociąg, bo chcą zrobić sobie wjazdy na posesje.

W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że wodociąg jest w trakcie projektowania. Gotowy projekt zostanie
wyłożony do wglądu. Wiadomo na pewno, że główna rura będzie przebiegała w pasie drogowym.

– Radna Miedzińska podziękowała Panu Knapowi za wsparcie przy remoncie drogi. Nawiązała też
do  odcinka  drogi,  na  którym  nawierzchnia  nie  została  należycie  wykonana  i  poprosiła  o
naprawienie tego odcinka drogi.

W  odniesieniu  do  wypowiedzi  Pani  Miedzińskiej  Pan  Knap  poinformował,  że  problem został
zgłoszony Pani  Zalewskiej  dyr Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie i  droga ma zostać
naprawiona w ramach gwarancji.

– Radny Nowak ponowił  prośbę o ustawienie na koszt  gminy w Staropolu znaków drogowych
ograniczających prędkość.

W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że było pismo w tej sprawie z Zarządu Dróg mówiące o tym, że jest
to teren zabudowany i kierowca zgodnie z przepisami powinien jechać  z prędkością 50 km/h i nie
wymaga to żadnych dodatkowych znaków.
W odniesieniu do wypowiedzi Wójta Pani Stepień nawiązała do interpelacji z dnia 03 marca br. dot.
ustawienia znaku drogowego na własny koszt gminy i odczytała odpowiedź Powiatowego Zarządu
Dróg na tą interpelację.    

Ad. 6. Sprawozdanie opisowo-analityczne z wykonania budżetu gminy za rok 2004 (w załączeniu)
           zostało radnym przekazane w materiałach wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie pytań i uwag w odniesieniu do
sprawozdania i danych w nim zawartych.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
W  związku  z  powyższym Przewodniczący Rady poprosił,  by Przewodniczący poszczególnych
Komisji Rady Gminy przedstawili – wypracowane w trakcie posiedzeń – opinie na temat realizacji
zadań gospodarczych i budżetu gminy za 2004 rok.
Wszystkie stałe Komisje pozytywnie oceniły realizację budżetu gminy i zadań z niego wynikających
i opowiedziały się za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.
Przewodniczący  Rady  zapoznał  radnych  z  treścią  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Przyrowie.

Po  czym  odczytał  Uchwałę  Nr  4100/I/147/2005  z  dnia  14  kwietnia  2005  roku  I  Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przyrów. 
Wydana opinia jest pozytywna.

Następnie  Skarbnik  Gminy  –  na  prośbę  Przewodniczącego  Rady  –  przedstawiła  Uchwałę  Nr
4100/I/146/2005  z  dnia  14  kwietnia  2005  roku  I  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w Katowicach w sprawie  opinii  o  przedłożonym przez  Wójta  Gminy Przyrów
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2004 rok. Wydana opinia jest pozytywna.
W  odniesieniu  do  przedstawionego  wcześniej  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  i  opinii  Izby
Obrachunkowej Radni nie zgłosili uwag.

Ad. 7. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
           Wójtowi Gminy Przyrów za 2004 rok.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 100/XVIII/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została – w obecności
15 radnych – jednomyślnie.  



Ad. 8.  Sekretarz Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła regulamin i poprawki do
            regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady
            przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych 
            na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagradzania, nagród i dodatków socjalnych 
            w okresie od  1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Radni nie zgłosili żadnych pytań i uwag regulaminu.
Uchwała Nr 101/XVIII/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 9.  Sekretarz Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały 
            w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
            uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przyrów.

Wójt poinformował że regulamin ten jest przygotowany na bazie ustawy i uzgadniany z Organem
Nadzoru.  Zwrócił  uwagę na  aspekt  finansowy tego  zagadnienia.  Po  raz  kolejny gminy zostały
postawione w sytuacji takiej, że dostały zadania i tylko część pieniędzy na wypłatę tych stypendiów.
Należy się liczyć z tym ze w tegorocznym budżecie trzeba będzie jeszcze znaleźć kwotę ok. 50-60
tys. zł celem zabezpieczenia wypłat tych stypendiów. Jest to wymóg ustawowy i przed Radą stanie
problem skąd wziąć brakującą część pieniędzy. Jest duży opór gmin w tej sprawie i problem został
poruszony na spotkaniu Śląskiego Związku Gmin. 

Pani dyr Stępień wypowiedziała się na temat sytuacji materialnej wśród uczniów.
Uchwała Nr 102/XVIII/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została  5 głosami,  2
radnych głosowało przeciw a 8 wstrzymało się od głosowania. 

Ad. 10. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w sprawie
             likwidacji szkoły podstawowej w Woli Mokrzeskiej.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 103/XVIII/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 14 głosami, 1
radny głosował przeciw.

Ad. 11. Sprawozdanie z działalności GOPS-u za rok 2004 (w załączeniu) zostało radnym
             przekazane w materiałach sesyjnych.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie pytań i ewentualnych uwag w tym
względzie a Kierownik GOPS-u udzieli wyczerpujących uwag w tym względzie.

– Radny Deska zwrócił się z pytaniem o ilość wypłacanych zasiłków socjalnych.
Kierownik GOPS-u wyjaśniła zasady udzielania zasiłków.

Powyższe sprawozdanie zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 12. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił sprawozdanie z realizacji
             “Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003-2007”.

Do powyższego sprawozdania uwag nie zgłoszono. 
Sprawozdanie zaopiniowano jednomyślnie.

Ad. 13. Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały
             w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 104/XVIII/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) pojęta została jednomyślnie.



Ad. 14.  Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu i omówienie projektu
              uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Przyrów.

– Radny Kolan zwrócił się z pytaniem czy nie można wykorzystać rzeki Wiercicy i pomyśleć o
jakiejś turbinie żeby mogła zasilać w energię elektryczną oczyszczalnię i oświetlenie uliczne?

Wójt  wyjaśnił  że  już  wcześniej  był  taki  pomysł  stworzenia  turbiny na  młynie  przez  nowego
właściciela po analizach okazało się jednak że nie warto. Spiętrzenie na młynie jest zbyt małe żeby
warto było budować elektrownię wodną. Jakaś opłacalność mogłaby być na jazie  w Zalesicach
natomiast prawa do tego jazu WZM i UW wydzierżawił komuś na dziesięć lat kto miał tam właśnie
budować elektrownię wodną.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 105/XVIII/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 15.  Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – zabrał głos i omówił projekt uchwały
              w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Przyrów. 

Wójt  poinformował  radnych,  że  przeprowadził  wśród  mieszkańców  ul.  Świerczewskiego
anonimowe ankiety w związku z  zamiarem zmiany nazwy ulicy.  W tej sprawie odbyło się też
zebranie wiejskie - obecni na zebraniu mieszkańcy ulicy w większości byli przeciwni zmianie jej
nazwy. Wójt  omówił  również  sprawę kosztów jakie  musieliby ponieść  mieszkańcy tej  ulicy w
związku z wymianą dokumentów. 
W dyskusji radni wypowiadali się że nie chcieliby podejmować decyzji za mieszkańców.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.
Radni  głosowali  w  następujący  sposób:  2  radnych  opowiedziało  się  za,  10  było  przeciw  i  3
wstrzymało się od głosowania. 
W związku z tym uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Przyrów nie została
podjęta.
Do jej rozpatrzenia Rada wróci w późniejszym terminie.

Ad. 16.  W związku z tym, że  uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Przyrów nie
              została podjęta, radni przegłosowali wycofanie z porządku obrad projektu uchwały
              w sprawie zwolnienia z opłaty osób dokonujących zmiany wpisu do ewidencji działalności
              gospodarczej zamieszkałych dotychczas w Przyrowie ul. Świerczewskiego w związku 
              ze zmianą nazwy tej ulicy.

Wójt Gminy zabrał głos i poprosił o czas na zastanowienie się czy nie wycofać inicjatywy zmiany
nazwy ulicy. Po krótkim namyśle Wójt wycofał swoją propozycję. 

Ad. 17. Komunikaty i wolne wnioski:

Przewodniczący Rady zapoznał kolejno z następującymi pismami, które wpłynęły do Biura Rady
Gminy:

1) Pismo powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Nr PSRON 1/2005 w sprawie
rozpatrzenia  możliwości  dofinansowania  korzystania  z  środków  transportu  osób
niepełnosprawnych na terenie Gminy Przyrów.

2) Pismo  Związku  Stowarzyszeń  Częstochowski  Bank  Żywności  w  sprawie  otrzymanej  ilości
żywności w ramach programu PEAD 2004.

3) Zawiadomienie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr PN-C-0911/16/216/05 o
wszczęciu  postępowania  nadzorczego  w  sprawie  stwierdzenia  nieważności  uchwały  Nr
96/XVII/05  Rady  Gminy  w  Przyrowie  z  dnia  25  lutego  2005  roku  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.

– Radna Wierciochowicz zaprosiła na Olimpiadę Gmin w Blachowni.
– Pani  Stępień  omówiła  sprawy  poruszane  na  Sesji  Rady  Powiatu  oraz  podziękowała  Pani

Wierciochowicz, która jako jedyna z Rady wzięła udział Dyktandzie Gminnym

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