
      PROTOKÓŁ  Nr XXI/05
        sesji Rady Gminy w Przyrowie
    odbytej w dniu 30 listopada 2005 roku

Sesję Rady Gminy o godz. 11-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
    Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska
    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). 

Wójt poprosił o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 12 projektu uchwały w
sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego, a w punkcie 13 projektu uchwały
w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego z Banku Ochrony Środowiska. Pozostałe
punkty porządku obrad otrzymałyby nową, kolejną numerację.

Radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem porządku obrad  z uwzględnieniem
wnioskowanych zmian.

Ad . 3 .  Do Protokółu poprzedniej, XX 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 :

– 5  października  uczestniczył  w  posiedzeniu  Powiatowej  Rady  Zatrudnienia  przy
Prezydencie  Miasta  Częstochowy.  Rada  wypowiadała  się  w  temacie  podziału
Powiatowego Urzędu pracy – podział polegałby na tym, że miasto Częstochowa miało
by swój Urząd Pracy, a powiat ziemski swój,

– 6  października  odbyło  się  u  Komornika  w  Myszkowie  opis  i  oszacowanie
nieruchomości po byłym zakładzie “MATIZOLBUD”,

– 21 października odbyło się spotkanie z nowym dyrektorem i członkiem zarządu firmy
“Żywiec Zdrój”, którzy byli się zapoznać z terenami będącymi ich własnością,

– 31 października odbyła się odprawa w Centrum Zarządzania Kryzysowego w temacie
zagrożenia  ptasią  grypą.  Omawiano  zakres  kompetencji  i  odpowiedzialności  za
podejmowane w tym względzie decyzje,

– 3 listopada mieliśmy tutaj w Urzędzie spotkanie w związku z projektami zgłaszanymi



do  Programu  LEADER  +  razem  z  ośmioma innymi  gminami.  Dzisiaj  podobne
spotkanie  odbywa  się  w  gminie  Niegowa,  po  którym  do  zatwierdzenia  będzie  już
gotowa Strategia Rozwoju Lokalnego, na którą dostaliśmy kwotę 150 tys. złotych (na 9
gmin)

– 11 listopada odbyły się uroczystości związane z obchodem Święta Niepodległości,
– 21  listopada  odbyło  się  spotkanie  z  przedstawicielami  Związku  Nauczycielstwa

Polskiego w sprawie uzgodnienia zapisów Regulaminu wynagradzania nauczycieli,
– 25 listopada uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych

Straży Pożarnych,
– 29 listopada uczestniczył w posiedzeniu Klubu Wójtów i Burmistrzów,
– został  złożony wniosek  o  zwrot  odpraw wypłaconych  zwalnianym nauczycielom w

Woli Mokrzeskiej. Zwrócono nam kwotę 41 tys.zł., a wypłaciliśmy 99 tys.zł. odpraw,
– został  przygotowany  i  dzisiaj  Burmistrz  Kałuża  pojechał  z  tym  wnioskiem  do

Warszawy, wniosek na termo modernizację  obiektów użyteczności publicznej na lata
2007 – 2009,

– cały czas trwają prace nad planem przestrzennego zagospodarowania gminy,
– egzekucja należności MATIZOLBUDU – pierwsza licytacja odbędzie się 8 grudnia –

w tym temacie Wójt  odbył  spotkanie z mieszkańcami bloków w Zalesicach przy ul.
Kolejowej 6 , dotyczące wykupu mieszkań,

– 26 listopada odbyła się  konferencja dyrektorów i nauczycieli związana z Programem
Socrates  Comenius. Uczestniczyło w niej około 150 osób z terenu naszego powiatu i
powiatów sąsiednich,

– odbył się przetarg na zimowe utrzymanie dróg. Jest podpisana umowa z Panem Jagodą z
Sygontki, który jako jedyny złożył ofertę i wygrał przetarg

Ad . 5 .  Interpelacje i wnioski zgłosili :

– radny Boborowski zapytał czy w Woli Mokrzeskiej na ul. Ogrodowej - po prawej stronie
– w planie zagospodarowania przestrzennego będzie dopuszczona zabudowa zagrodowa
Wójt odpowiedział, że po zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego będą
wydawane zezwolenia na budowę w tym terenie.

Ad . 6 .  Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt
              budżetu gminy na 2006 rok.

Wcześniej  bardzo  szczegółowo  projekt  budżetu  omawiany  był  przez  Wójta  na
posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy, a Radni komplet materiałów w tym
temacie otrzymali  łącznie z  zawiadomieniem o zwołaniu sesji).  Projekt  budżetu gminy
stanowi załącznik do niniejszego Protokółu.
Radni nie zgłosili pytań i uwag w tym zakresie.

Ad . 7 .  Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt 
              uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2006 rok.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.

Uchwała Nr 112/XXI/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednomyślnie.



Ad . 8 .  Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt
              uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 113/XXI/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednomyślnie.

Ad . 9 .  Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt
              uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy dla
              szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany
              jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej uchwały.  

Uchwała Nr 114/XXI/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednomyślnie.

Ad . 10 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt
               uchwały w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych.

– radny Kolan zapytał czy wielkość dotacji będzie się zmniejszać po oddaniu kolejnych
odcinków wodociągu i sieci kanalizacyjnej
Wójt wyjaśnił, że będzie to zależeć od wielu czynników : m.in. ile osób będzie
korzystać, jaka będzie cena energii i jaka cena ścieków

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.

Uchwała Nr 115/XXI/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednogłośnie.

Ad . 11 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt
               uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007 – 2009.

– radny  Pokorny  zapytał  czemu  w  załączniku  do  uchwały  nie  uwzględniono  termo
modernizacji szkoły podstawowej w Przyrowie, a wszystkie inne placówki oświatowe
są ujęte

Wójt  poinformował,  że  na  remont  szkoły  w  Przyrowie  również  jest  przygotowana
dokumentacja,  ale  szkołę  w  Przyrowie  –  ponieważ  jej  remont  jest  niezbędny  jak
najszybciej – chcemy zrealizować już w 2006 roku z pomocą środków z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska (w 100%). Kosztorys inwestorski tego remontu (wymiana
kotłownie, grzejniki, instalacja, ocieplenie budynku ) określa koszt tego zadania na ok. 900
tys. zł.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.

Uchwała Nr 116/XXI/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednogłośnie.



Ad . 12 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt
               uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego.

Zmianie  ulegają  zapisy  w  załączniku  do  uchwały  –  w  miejsce  środków  gminy
wprowadzone zostają środki pozyskane z WFOŚ i GW.

Uwag i pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.

Uchwała Nr 117/XXI/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednomyślnie.

Ad . 13 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
               w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego z Banku Ochrony Środowiska.

Uwag w tym temacie nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej uchwały.

Uchwała Nr 118/XXI/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednogłośnie.

Ad . 14 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt
               uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok, przedstawiła zakres
               tych zmian.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.

Uchwała Nr 119/XXI/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednomyślnie.

Ad . 15 . Wójt Gminy – 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 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Projekt tego regulaminu został uzgodniony z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa
Polskiego.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.

Uchwała Nr 120/XXI/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
13 głosami, 1 radny wstrzymał się od głosowania.



Ad . 16 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt
               uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy
               Przyrów z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.

Uchwała Nr 121/XXI/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednogłośnie.

Ad . 17 .  Komunikaty i wolne wnioski :

Przewodniczący Rady zapoznał z proponowaną treścią Stanowiska Rady Gminy w sprawie
utrzymania  Delegatury  Śląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Katowicach  z  siedzibą
w Częstochowie.
Wójt  Gminy  poinformował,  że  stanowisko  to  wypracowane  zostało  dlatego,  że  w
Programie  Rządu  zakładana  jest  likwidacja  Oddziałów  Zamiejscowych  Urzędów
Wojewódzkich.
Do proponowanej treści Stanowiska oraz zasadności jego podjęcia radni nie zgłosili uwag.
Stanowisko powyższe (w załączeniu) przyjęte zostało jednomyślnie.

Radna   Rady  Powiatu  Pani  Maria  Stępień  przedstawiła  sposób  realizacji
zgłoszonych na poprzedniej sesji interpelacji, które dotyczyły :
– wycięcia krzewów na skrzyżowaniu drogi Mokrzesz-Żuraw-Zalesice  - krzewy zostały

wycięte,
– niwelacja poboczy przy drodze powiatowej  na odcinku Dąbek – Wola Mokrzeska –

zadanie to miało zostać wykonane do końca października,
– oznakowanie dróg – miał  być  wykonany do 14 października przegląd i  poprawienie

stanu oznakowania pionowego i poziomego na terenie naszej gminy.

Ponadto  Pani  Stępień  poinformowała,  że  komisja  drogowa  przeprowadziła  tak
zwany objazd dróg powiatowych i na tej postawie sporządziła wykaz dróg, które wymagają
remontów.  Z terenu naszej  gminy w tym wykazie  znalazła się  droga S-1095 Przyrów-
Staropole-Sieraków (odcinek 1500 metrów).

Następnie Pani Stępień poinformowała, że - omawiane na posiedzeniu Powiatowej
Rady  Zatrudnienia  kwestie  związane  z  likwidacją  filii  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w
Koniecpolu -  na dzień dzisiejszy odstąpiono realizacji tego zamierzenia.
Poinformowała, że na ostatniej sesji Rady Powiatu powołany został nowy członek zarządu
Pan Adam Małecki  -  w miejsce  Ryszarda  Rosińskiego,  który został  Przewodniczącym
Rady Powiatu.
Zarząd  Powiatu  również  wystosował  stanowisko  w  sprawie  utrzymania  placówki
zamiejscowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, utrzymane w takiej samej konwencji jak
dziś przyjęte przez Radę Gminy.
Ponadto podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu w sprawie
negatywnego  załatwiania  wniosków  Powiatu  Częstochowskiego  o  dofinansowanie  w
ramach  ZPORR-u.  Za  zgodą  Przewodniczącego  Rady  Pani  Stępień  odczytała  treść
powyższego stanowiska. 

Wójt  Gminy zwrócił  się  do Pani Stępień  by – w odniesieniu do przedstawionej
wcześniej  propozycji  remontów  dróg  powiatowych  –  poruszyła  kwestie  pozostałych
remontów  dróg  o  które  wnioskowaliśmy  (odcinek  Wiercica  –  Przyrów,  droga  na
Bolesławów,  ul.  Zarębska  w Przyrowie).  Ponadto  wskazał,  że  jego  zdaniem powyższa
propozycja remontów jest dla naszej gminy bardzo krzywdząca.



Pani Stępień odpowiedziała, że 2 grudnia odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury,
gdzie te sprawy będą omawiane, więc przekaże opinię Wójta.

– radna  Miedzińska  poprosiła  by  Pani  Stępień  postarała  się  wyjaśnić  dlaczego  przy
realizowaniu przez powiat remontów dróg przy jednych odcinkach robione są pobocza,
a przy innych nie np. Sieraków – Staropole

– radny Kolan  zgłosił  konieczność  remontu  drogi  na  odcinku  od  Zalesic  w  kierunku
Lipnika  ,  są  wybrzuszenia  w  jezdni  spowodowane  prawdopodobnie  powrastanymi
korzeniami drzew,

Przewodniczący  Rady  zapoznał  z  pismem  Wojewody  Śląskiego  zawierającym
podziękowanie za współpracę w okresie kiedy piastował funkcję wojewody.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił :

1) informację  wojewody  dotyczącą  oświadczeń  majątkowych  złożonych  przez
Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy,

2) informację  Wójta  Gminy  dotyczącą  oświadczeń  majątkowych  złożonych  przez
Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz Sekretarza i Skarbnika Gminy,

3) informację  dotyczącą  oświadczeń  majątkowych  złożonych  przez  radnych  gminy
Przyrów.

Po tym Przewodniczący Rady przedstawił informację na temat działań AR i MR
dotyczącą realizacji wniosków w sprawie dopłat dla rolników.

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

Protokółowała:    

Teresa Dymczyk   


