
               PROTOKÓŁ  Nr XX/05
  sesji Rady Gminy w Przyrowie

          odbytej w dniu 26 września 2005 roku

               Sesję Rady Gminy o godz. 13-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.
Nieobecność Radnej Marii Wiśniewskiej została usprawiedliwiona.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli :

Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak
Skarbnik Gminy – Ewa Kozioł
Radca prawny – mgr Jadwiga Bus
oraz zaproszona do udziału w obradach radna Rady Powiatu w Częstochowie
mgr Maria Stępień. Radny Rady Powiatu Pan Gabriel Knap mimo zaproszenia nie
uczestniczył w obradach sesji.

Ad. 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad ( w 
            załączeniu). Za przyjęciem proponowanego porządku obrad radni
głosowali jednomyślnie.

Ad . 3 . Do Protokółu poprzedniej, XIX 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 :
– 12 lipca odbyło się zebranie wiejskie w Kniei, na którym dokonany został wybór

 nowego sołtysa. Sołtysem wybrana została Pani Jadwiga Turek,
– 13 lipca odbył się odbiór drogi w Staropolu,
– w lipcu również doprowadziliśmy do zarejestrowania Stowarzyszenia na rzecz

Rozwoju Gminy Przyrów, co zaskutkowało uruchomieniem Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Woli Mokrzeskiej,

– 29 lipca obyły się posiedzenia dwóch komisji kwalifikacyjnych dla uzyskania
przez nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego,

– 15 sierpnia odbyło się zebranie wiejskie w Zarębicach poświęcone budowie
kanalizacji jak również tematyce sołeckiej,

– rozstrzygnięte zostały przetargi na dowóz uczniów do szkół – udało nam się w
tym roku zrezygnować ze zlecenia dowozu z jednej trasy, którą uda się
obsłużyć naszym autobusem,

– 27 sierpnia odbyły się zawody powiatowe OSP, gminę Przyrów reprezentowała
jednostka OSP Staropole. Zajęli 14 miejsce, bowiem konkurencja była bardzo
duża,

– 28 sierpnia odbyły się dożynki gminne,
– 30 sierpnia Wójt spotkał się z Panią Dyrektor Departamentu Ministerstwa

Edukacji i Sportu  i zawiózł wniosek o zwrot środków wypłaconych na odprawy
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 dla zwalnianych nauczycieli na kwotę 99 tys. zł.,
– 5 września odbył się odbiór drogi w Woli Mokrzeskiej,
– we wrześniu odbyły się również dwa losowania składów członków do

obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia zarówno wyborów do
parlamentu jak i wyborów prezydenckich,

– 16 września Wójt uczestniczył w Kongresie Gmin Wiejskich, gdzie głównym
tematem była kwestia oświaty,

– odbyły się dożynki powiatowe organizowane w tym roku w Starczy,
– 22 września nasza delegacja uczestniczyła w Żarkach w spotkaniu na którym

omawiany był wspólny projekt kilku gmin zgłaszany do dofinansowania w
ramach Programu LEADER +. Zgłoszony wniosek został przyjęty do realizacji.
Gminą wiodącą tego projektu jest gmina Janów,

– ciągle trwają prace nad planem zagospodarowania przestrzennego gminy,
– otrzymaliśmy wersję roboczą koncepcji budowy kanalizacji dla pozostałej części

gminy. W tej chwili jako gmina mamy to przejrzeć i do 14 października
przekazać swoje uwagi i zastrzeżenia w tym temacie i później odbyła by się
prezentacja tej koncepcji dla Rady,

– zakończono odbiorem I etap budowy kanalizacji w Zarębicach. Cały czas trwają
wizyty Pani Szymonik u mieszkańców Zarębic w sprawie dokonywania wpłat na
Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji,

– odbyły się wybory parlamentarne –  frekwencja na terenie gminy wyniosła 33,8
%,

– Wójt omówił działania jakie są podejmowane w związku z pożarem młyna w
Zalesicach. Sytuacja jest mocno skomplikowana jeśli chodzi o kwestię prawną
tej nieruchomości. Od piątku zaczęły się roboty - i dzisiaj również trwają – jeśli
chodzi o uprzątnięcie złomu i uprzątnięcie tego pogorzeliska i jego pełnym
zabezpieczeniem. Natomiast dalej będziemy pracować żeby doprowadzić do
egzekucji naszych należności ewentualnie innej formy przejęcia tej
nieruchomości,

– podpisaliśmy w piątek umowę na modernizację Rynku. W tym roku
chcielibyśmy rozpocząć procedurę przetargową, tak by na początku marca
rozpocząć już realizację prac i do września je zakończyć,

– jest możliwość wyjazdu na Polagrę, więc Wójt poprosił, by po sesji dać
konkretną odpowiedź, kto z radnych chciałby wziąć udział w tym wyjeździe,

– złożyliśmy do Powiatu wniosek o aktualizację map zasadniczych, niestety
otrzymaliśmy negatywną odpowiedź w tym względzie.

Ad . 5 .  Interpelacje i wnioski zgłosili :

– radny Kolan –  1) na wysokości posesji  P. Sokolińskiego w Zalesicach, po
prawej stronie,  jest wyrwa w jezdni,
2) na skrzyżowaniu z ul. Sosnową w Zalesicach (droga od Żurawia) ustawiony
znak “Stopu” zastawiają leszczyny i inne drzewa, które należałoby wyciąć

– radny Hamerla – wnioskuje o remont drogi “w górkę” w Zarębicach
– radny Boborowski pyta co z projektem dotyczącym ul. Ogrodowej ?

Wójt poinformował, że projekt ten jest już po uzgodnieniach na WZUD-dzie. Nie
został natomiast jeszcze zwrócony nam przez projektanta. Jak tylko go
otrzymamy to wystąpimy o pozwolenie na budowę. Nie wiadomo jednak czy
uda się to zrealizować w tym, czy dopiero w przyszłym roku. Trwa to wszystko
tak długo ponieważ czekaliśmy na mapy zasadnicze,
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– radny Boborowski – żeby uczulić policję na wzmożenie kontroli kontroli
kierowców , by egzekwować od nich przestrzeganie ograniczenia prędkości w 

okolicy szkoły w Woli Mokrzeskiej (na ustawiony znak ograniczenia  prędkości
większość kierowców nie zwraca uwagi),

– radny Radło – zgłasza konieczność uprzątnięcia wysypiska w Bolesławowie i
terenu wokół niego (śmieci porozrzucane przed bramą i w lesie),

– radny Boborowski – 1) zgłasza konieczność zlikwidowania dzikiego wysypiska
w Smykowie
Wójt w odpowiedzi poinformował, że planowana była likwidacja tych wysypisk
przy udziale środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, niestety
nie otrzymaliśmy jednak tych środków. Będziemy więc musieli zrobić to z
naszych środków. Z tym, że sytuacja prawna jest taka, że jeżeli te wysypiska
usytuowane będą na działce prywatnej to on jest zobowiązany do jej
uporządkowania i będziemy podejmować czynności administracyjne w tym
względzie.
2) ustawienie znaków drogowych na ulicy Miłej w Smykowie
3) interpelacja do radnej powiatowej, by przekazała ją na sesji Rady Powiatu :
    na drodze Dąbek – Wola Mokrzeska miały być utwardzone i podwyższone
    pobocza.

Ad . 6 . Przewodniczący Rady – ponieważ radni w materiałach sesyjnych otrzymali
             Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze br. i było ono omawiane i
dyskutowane na posiedzeniach Komisji Rady Gminy – poprosił o zgłaszanie
ewentualnych uwag i pytań w tym względzie.
Uwag i pytań do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.
Radni jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali realizację zadań społeczno-
gospodarczych i budżetu za I półrocze br..

ad . 7 . Przewodniczący Rady poprosił Wójta o omówienie projektu uchwały w
            sprawie zabezpieczenia finansowania zadania pn. “Remont mostu przez
rzekę Wiercicę w miejscowości Zalesice”.
Wójt zaproponował – ponieważ trzy uchwały objęte porządkiem obrad sesji
dotyczą tego samego zadania – że omówi łącznie wszystkie projekty uchwał.
Radni nie wyrazili sprzeciwu.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zaproponował zmianę w porządku
obrad polegającą na zmianie kolejności rozpatrywania uchwał i tak : rozpatrzenie
kolejno punktu punktu 7, 8 i 10 , a punkt dziewiąty wówczas stanie się punktem 10
porządku obrad. 
Radni zaakceptowali propozycję Przewodniczącego Rady.
Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił kolejno wszystkie trzy
uchwały związane z realizacją zadania pn. “Remont mostu przez rzekę Wiercicę”.
Radni nie zgłosili uwag i pytań w tym temacie.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie zabezpieczenia finansowania zadania pn. “Remont mostu przez rzekę
Wiercicę w miejscowości Zalesice”.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 108/XX/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednomyślnie.
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Ad . 8 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wieloletniego
             programu inwestycyjnego.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego został poddany pod
głosowanie.
Uchwała Nr 109/XX/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednomyślnie.

Ad . 9 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zgłoszenia 
             wniosku do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska w ramach
instrumentu “Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na
rozwój przedsiębiorczości” na Remont mostu przez rzekę Wiercicę w
miejscowości Zalesice.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego poddany został pod
głosowanie.
Uchwała Nr 110/XX/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednomyślnie. 

Ad . 10 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt 
               uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Pytań i uwag w tym temacie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie
projekt tej uchwały.
Uchwała Nr 111/XX/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednomyślnie.

Ad . 11 . Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Gminy w sprawie
              określenia zasad, prowadzenia gospodarki nieruchomościami w gminie
zawierające Informację o stanie mienia komunalnego gminy Przyrów za okres
od 10 listopada 2004 roku do 16 września 2005 roku ( w załączeniu) zostało
radnym przesłane w materiałach sesyjnych wobec powyższego Przewodniczący
Rady poprosił o pytania i uwagi w tym temacie.
– radny Boborowski zapytał czego dotyczyło wymieniane zarządzeni w sprawie

oddania w użyczenie nieruchomości zbudowanej położonej w Woli
Mokrzeskiej ?

Wójt wyjaśnił, że chodzi tutaj o oddanie w użyczenie budynku szkoły na rzecz
Stowarzyszenia, które prowadzi Niepubliczną Szkołę w Woli Mokrzeskiej.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono.
Radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem bez uwag powyższego
sprawozdania.

Ad . 12 .  Komunikaty i wolne wnioski :

Przewodniczący Rady przedstawił następujące sprawy :
– pismo Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów w sprawie

przekazania dotacji podmiotowej na rzecz szkoły i oddziałów przedszkolnych
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej
       Przewodniczący Rady wskazał, że dotacja ta została przekazana (Uchwałą
podjętą na dzisiejszej sesji w sprawie zmiany uchwały budżetowej),

– pismo Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego  wraz z załączoną
do niego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Apelu
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do Samorządów Województwa Śląskiego o przystąpienie do oszacowania strat
wojennych na terenie województwa śląskiego poniesionych w wyniku II wojny
światowej
        Wójt w odniesieniu do powyższego pisma poinformował, że  podobnej
treści pismo wpłynęło także do Urzędu i w odpowiedzi zostało podane, że do tej
pory nie były podejmowane takie działania. Jeżeli będzie taka konieczność i
ustalone zostaną wskaźniki według których tego szacunku będzie należało
dokonać to wówczas się tym zajmiemy.

– Pismo Stowarzyszenia na rzecz rozwoju regionu i utworzenia województwa

 częstochowskiego zawierające apel do samorządów o poparcie działań
zmierzających do utworzenia województwa częstochowskiego
                                                                                          

Pani Maria Stępień zwróciła się z prośbą do Komisji Oświaty o powtórne
przeanalizowanie Regulaminu wynagradzania nauczycieli, bowiem w dwóch
punktach tego regulaminu zapisy nie są  jasne i możliwa jest różna ich
interpretacja – chodzi o dodatek motywacyjny i dodatek mieszkaniowy. 
Wójt wyjaśnił jakimi intencjami kierowano się przy przyjmowaniu takich zapisów
jakie aktualnie obowiązują. Generalnie zapis nie jest zły, tylko może zbyt mało
precyzyjny i stąd wyniknęły te odmienne interpretacje.
Pani prawnik wskazała, że ponieważ taki regulamin musi być uchwalany corocznie
to można te kwestie doprecyzować w kolejnym regulaminie tak by nie dawały
podstaw do dowolnej ich interpretacji.

Następnie Pani Stępień poinformowała, że na sesji Rady Powiatu w
dniu 29 września rozpatrywany będzie wniosek o odwołanie Starosty
Częstochowskiego Pana Mieczysława Chudzika.
– radny Pokorny poruszył sprawę utrzymania, modernizacji i rozbudowy obiektu

rekreacyjnego Brzózki zwracając się do Wójta z pytaniem czy są jakieś
możliwości pozyskania środków na takie cele (budowa boiska i obiektu, w
którym oprócz zaplecza na cele rekreacyjno-rozrywkowe , mogła by powstać
między innymi szatnia i prysznice dla sportowców) ?
            Wójt odpowiedział, że była możliwość finansowania takich obiektów z
tego programu, z którego w tej chwili finansujemy Rynek. Następne środki będą
od roku 2007. Ewentualnie jeszcze nie wiemy jaki podział środków pójdzie z
LEADERA +, tam będzie kwota 750 tys. zł. na dziewięć gmin, ale to się dopiero
okaże czy zostanie ona podzielona po równo na wszystkie gminy, czy też na
inne projekty wiążące poszczególne gminy. Natomiast żeby startować o
pozyskanie środków z jakichkolwiek źródeł trzeba mieć przygotowane
opracowania projektowe zamierzenia (projekt budowlany, pozwolenie na
budowę, studium wykonalności itp.). Nie ma więc szans by realizację tego
zamierzenia rozpocząć w roku przyszłym bo przede wszystkim jak wszyscy
wiedzą nie będzie możliwości – ze względu na wcześniej zaplanowane do
realizacji zamierzenia – zabezpieczenia jakichkolwiek środków w budżecie
gminy.

Ad . 13 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował
               zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XX sesję Rady Gminy
w Przyrowie.

Protokółowała:

Teresa Dymczyk


