
PROTOKÓŁ  Nr XIX/05
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 30 czerwca 2005 roku

Nadzwyczajną  Sesję Rady Gminy o godz.  14-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.

Radni nieobecni :
– Ryszard Kolan
Radny nie usprawiedliwił przyczyny swej nieobecności.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli :
Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak
Skarbnik Gminy – Ewa Kozioł

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

Za przyjęciem proponowanego porządku obrad radni głosowali jednomyślnie.

Ad. 3. Do Protokółu poprzedniej, XVIII sesji Rady Gminy, uwag nie zgłoszono.

Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie.

Ad. 4 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawił i omówił projekt uchwały
            w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Przyrów.

W podjęciu tej uchwały chodzi głównie o to, by w Urzędzie Marszałkowskim złożony przez nas
wniosek spełnił wymogi formalne, że uchwała musi mieć taką nazwę i dotyczyć tylko Przyrowa.
Podjęta  na  poprzedniej  sesji  uchwała  dotyczyła  bowiem  Sołectwa  Przyrów  i  obejmowała
miejscowości: Przyrów i Aleksandrówka. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała Nr 106/XIX/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 5. Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały w sprawie
           zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała Nr 107/XIX/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad. 6. Komunikaty i wolne wnioski:

W tym punkcie porządku obrad poruszono następujące sprawy:
– radny  Radło  Euzebiusz  –  w  Bolesławowie  (koło  Pani  sołtys)  po  pracach  wodociągowych

pozostały  wyrwy.  Rozmawiał  w  tej  sprawie  z  p.  Czarneckim  żeby  dowieźć  w  te  miejsca
wywrotkę szlaki ale nie zostało to zrobione.

Wójt odpowiedział, że poleci Panu Czarneckiemu zajęcie się tym problemem.



– radny Boborowski – kiedy zostaną ustawione w Smykowie znaki drogowe, o które wnioskował?
Wójt odpowiedział, że znaki zostały zamówione i jak będą zrobione to zostaną ustawione.

– Radny Boborowski zapytał kiedy robiona będzie droga dojazdowa w Woli Mokrzeskiej?
Wójt  odpowiedział,  że  ta  droga  będzie  robiona  po  zakończeniu  remontu  drogi  na  Staropolu.
Realizacja tego zadania  -  w  zależności od mocy przerobowych – powinna się zakończyć do końca
października

– radna  Wiśniewska  Maria  –  żeby czymś nawieźć  i  wyrównać  nawierzchnię  ul.  Nadrzecznej
w Przyrowie

Wójt  poinformował,  że  w  tegorocznym budżecie  nie  ma  zabezpieczenia  środków  na  ten  cel.
Remonty jakie robimy, robimy z wykorzystaniem frezu z budowy ul. Świerczewskiego

– radny  Michalik  –  wskazał  na  błędne  oznakowanie  rozjazdu  w  związku  z  prowadzonym
remontem ul. Świerczewskiego (kierowcy zamiast jechać w kierunku na Św. Annę i Knieję, jadą
przez Kopaniny)

Wójt  odpowiedział,  że  w  tej  sprawie  zostanie  wystosowane  pismo  o  właściwe  oznakowanie
rozjazdu

– radny Hamerla – u niego na placu leży złożona szlaka, którą należałoby rozplantować
Wójt odpowiedział,  że po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji szlaka ta zostanie
rozwieziona i zamiałowana

– radny Boborowski – co z oświetleniem ul. Ogrodowej ?
Wójt poinformował, że w trakcie realizacji jest projekt tego zadania

– radny  Boborowski  –  co  z  rejestracją  Stowarzyszenia,  które  ma  prowadzić  szkołę  w  Woli
Mokrzeskiej?

Wójt – wniosek o rejestrację został złożony w Sądzie Rejestrowym, który wskazał na drobne błędy
natury technicznej,  które już zostały poprawione.  Więc Wójt  wyraził przekonanie, że rejestracja
dokonana zostanie niebawem

– radny Pokorny zapytał  czy  remont  ul.  Świerczewskiego  będzie  zakończony przy  posesji  p.
Włodarczyka

Wójt  odpowiedział,  że  na  razie  tak,  zakończenie  remontu  planowane  jest  na  15  lipca  br..
Kontynuacja prac (Marszałek przeznaczył dodatkowe 200 tys.zł.) na dalszym odcinku rozpocznie
się chyba w październiku, bowiem musi zostać ogłoszony przetarg na dalszą część tej inwestycji.

– Radny Pokorny zapytał czy z ramienia Urzędu jest wyznaczony fachowiec odpowiedzialny za
przełożenie wodociągu

Wójt  odpowiedział,  że  prace  te  nadzoruje  Pan  Czarnecki.  Wójt  również  bywa  praktycznie
codziennie kontrolując postęp robót. Jest zadowolony z jakości i sprawności wykonywania prac.

– Radna Wierciochowicz przekazała  radnym zaproszenia na festiwal zespołów młodzieżowych,
który odbędzie się w środę (6.07.) o godz. 18 -tej w Brzózkach.

Ad. 7. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował zebranym
           za uczestnictwo w obradach i zamknął XIX sesję Rady Gminy w Przyrowie.

Protokółowała: 

Teresa Dymczyk


