
PROTOKÓŁ Nr XXII/05
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 30 grudnia 2005 roku

Sesję Rady Gminy o godz. 9,30 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rajmund
Michalik witając przybyłych i stwierdzając prawomocność obrad.
Zgodnie z  załączoną  listą  obecności  w obradach uczestniczyło 13 radnych,  co stanowi
87 % składu Rady.

Radni nieobecni :
– Maria Wiśniewska – nieobecność usprawiedliwiona
– Ryszard Kolan – nie usprawiedliwił przyczyny swej nieobecności.

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 zaproszeni do udziału w obradach radni Rady Powiatu w Częstochowie 
    mgr Maria Stępień i mgr Gabriel Knap.

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

Wójt Gminy wniósł o wycofanie z porządku obrad punktu 8, uzasadniając to tym, że - w
myśl  uchwały Rady Gminy o  gospodarowaniu  nieruchomościami  -   podejmowanie  tej
uchwały nie jest wymagane.

Radni jednomyślnie zaakceptowali wniesioną przez Wójta autopoprawkę.
Również jednomyślnie Radni przyjęli proponowany porządek obrad.

Ad . 3 . Do Protokółu poprzedniej, XXI 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  grudnia  odbyło  się  posiedzenie  kwalifikacyjne  dla  dwóch  nauczycieli  na  stopień

nauczyciela  mianowanego.  Obydwie  kandydatki  uzyskały  stopień  nauczyciel
mianowanego,

➢ 8 grudnia odbył się pierwszy termin licytacji zakładu „MATIZOLBUD”, na tej licytacji
doszło do zbycia kilku pozycji m.in. „Belweder”, waga, dla gminy nabyta została 70
arowa działka. Natomiast nie był licytowany zakład i ten blok przy ulicy Kolejowej.
W  styczniu  będziemy  przygotowywać  wniosek  o  wyznaczenie  drugiego  terminu
licytacji,

➢ 12 grudnia odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe z KGW w Przyrowie,
➢ 17 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe z Zarządem Gminnym OSP,
➢ 23 grudnia odbył się przegląd gwarancyjny sali sportowej w  Przyrowie ze względu na



przeciekający dach. Została sporządzona lista usterek, porobiono ich zdjęcia,
➢ 28 grudnia Wójt uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia,
➢ 29 grudnia Wójt uczestniczył (częściowo) w sesji Rady Miasta Częstochowy, na której

podejmowana była uchwała o wyrażeniu zgody na przekazanie w formie darowizny
Ośrodka Zdrowia na rzecz naszej gminy. W związku z powyższym wycofany dziś był z
porządku obrad proponowany punkt 8, 

➢ zajmujemy wysoką  pozycję(28)  na  liście  rankingowej  na  dofinansowanie  mostu  w
Zalesicach.

Ad . 5 . Interpelacje i wnioski zgłosili :

– radny Boborowski –
1)  zgłosił konieczność nawiezienia żużlu na drodze od Smykowa na Babie – do
     pierwszego mostu,
2)  zamontowanie 2 lamp oświetleniowych na Babiu

Ad . 6 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt 
             uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

Szerzej  omówiła  zwłaszcza  te  zapisy  w  projekcie  uchwały,  które  uległy  zmianie  w
stosunku do zapisów  przedstawionych i omawianych w listopadzie przy zapoznawaniu
Rady Gminy z projektem budżetu gminy na rok 2006. 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag i pytań odnośnie projektu budżetu.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

Uchwała Nr 122/XXII/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 13
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 7 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt
             uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

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

Uchwała Nr 123/XXII/05 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednomyślnie.

Ad . 8 . Przewodniczący Rady przedstawił Plan Pracy Rady Gminy w Przyrowie 
             na 2006 rok (w załączeniu).

Uwag w tym względzie nie zgłoszono. Za jego przyjęciem radni opowiedzieli się
jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie Planów pracy poszczególnych
Komisji Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji, kolejno :
– radna Miedzińska - Komisja Oświaty,
– radna Miedzińska – w zastępstwie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej,
– radny Hamerla – poinformował, że Komisja Rolnictwa swój Plan Pracy przedstawi na

następnej sesji,



– radny Pokorny – Komisja Zdrowia
przedstawili plany pracy Komisji na 2006 rok.
Do przedstawionych Planów Pracy uwag nie zgłoszono. Przyjęte zostały jednomyślnie.

Ad . 9 . Komunikaty i wolne wnioski :

– Przewodniczący Rady zapoznał  z  pismem Starostwa Powiatowego w Częstochowie
dotyczącym możliwości składania wniosków o przyznanie wyróżnienia statuetki „Za
wybitne zasługi dla powiatu”. Postanowiono o zgłoszeniu do wyróżnienia Pana Wójta -
za  osiągnięcia  w dziedzinie  samorządności.  Pani  Maria  Stępień  poinformowała,  że
zgłosiła do przyznania statuetki 4 osoby z terenu naszej gminy, są to:  w dziedzinie
oświaty – Pan Sikorski Jerzy i Pani Jadwiga Rezler, w dziedzinie przedsiębiorczości –
Pan Stanisław Górski, w dziedzinie zdrowia – Pani Anna Adamus-Michalik.

– radny Nowak  zgłosił  konieczność  uprzątnięcia  wysypiska  i  przyległego  doń  terenu
Wójt  poinformował,  że  podjęto  już  działania  w  tym  kierunku.  Ponadto  dodał,  że
wypowiedziana  została  umowa  firmie  SITA,  która  dostarczała  śmieci  na  nasze
wysypisko.

– radny Boborowski zwrócił uwagę na konieczność usunięcia dzikich wysypisk w
Smykowie
Wójt odpowiedział, że zostanie to zrobione wiosną. 

– Radny Powiatu Częstochowskiego Pan Knap poinformował,  że na wczorajszej sesji
Rady powiatu (przy uchwalaniu budżetu) zgłoszono do wykonania 1500 m nakładki na
drogach  w  naszej  gminie  :   w  Sierakowie  (od  kapliczki)  około  900  m  oraz  za
Staropolem na zakrętach ok. 100 m , a pozostałe 500 m między Wiercicą, a Brzózkami.
Fundusz Ochrony Środowiska jeszcze nie był   dzielony, prawdopodobnie będzie to
robione  w  styczniu,  ale  tam  zgłosi  konieczność  czyszczenia  rowów  w  rejonie
Sierakowa i Staropola (tam gdzie była położona nowa nakładka).

– radna Miedzińska poinformowała, że wykonywana droga ze Staropola do Sierakowa w
niektórych miejscach jest znacznie zwężona (co już wcześniej zgłaszała), zwróciła się
też do Pana Knapa z pytaniem dlaczego  przy innych robionych drogach powiatowych
wykonano pobocza, a przy tej nie?
Pan Knap wyjaśnił, że w cenę wykonania drogi wliczony jest również koszt poboczy i
powinny  one  być  wykonane.  Zależy  więc  kto  odbiera  tą  drogę  i  jak  egzekwuje
usunięcie tego typu braków przy oddawaniu drogi

– radna Miedzińska wskazała na konieczność zgłoszenia reklamacji odcinka drogi od
Julianki, od samego zakrętu aż do odcinka, który był zrobiony aktualnie (nawierzchnia
jest popękana).
Radny Knap obiecał  podjęcie interwencji w tych sprawach.

Ad . 10 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował
               zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XXII sesję Rady Gminy 
               w Przyrowie.

Protokółowała:     

Teresa Dymczyk    


