
PROTOKÓŁ Nr XXIII/06
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 24 lutego 2006 roku

Sesję Rady Gminy o godz. 9 – 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:
– Maria Wiśniewska – nieobecność 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 zaproszeni do udziału w obradach radni Rady Powiatu w Częstochowie
    mgr Maria Stępień i mgr Gabriel Knap.
    W obradach uczestniczył także asystent senatora RP Jarosława Laseckiego 
    Pan Tomasz Niedzielski.

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

Wójt Gminy wniósł o wprowadzenie jako punkt 13 porządku obrad "Podjęcie uchwały w
sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  wartości  punktu  w
placówkach oświatowych dla pracowników nie będących nauczycielami", a jako punkt 14
"Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW".
Za wprowadzeniem do porządku obrad proponowanych przez Wójta projektów uchwał
radni opowiedzieli się jednomyślnie.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poinformował, że pozostałe punkty porządku
obrad otrzymują nową, kolejną numerację i poddał pod głosowanie projekt porządku obrad
uwzględniający powyższe zmiany.
Radni jednomyślnie przyjęli proponowany porządek obrad.

Ad . 3 . Do Protokółu poprzedniej,  XXII 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  stycznia  odbyło  się  na  terenie  Urzędu  spotkanie  z  Wojewódzkim  Zarządem
Inwestycji Rolnych i Melioracyjnych na temat możliwości odbudowy jazu piętrzącego
na rzece Wiercica w okolicach spalonego młyna w Przyrowie. Podjęto ustalenia, że w
tym roku zostanie przygotowana dokumentacja przez WZIR, a w roku 2007 byłaby
realizacja,

– 15 stycznia odbyło się  otwarcie świetlicy w Sygontce i  występy grupy kolędniczej
Herody,

– 18  stycznia  Wójt  odbył  spotkanie  z  Dyrektorem  Zakładu  Energetycznego  w
Częstochowie d/s inwestycji rozmawiając na tematy możliwości inwestowania Zakładu
Energetycznego na terenie gminy Przyrów w szczególności jeśli chodzi o uzbrojenie
działek w Sierakowie,

– 27 – 29 stycznia trwał  festiwal  grup kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej  gdzie



reprezentowało nas   Koło Gospodyń  Wiejskich  z  Sygontki  uzyskując  wyróżnienie
5 lutego w Sierakowie odbył się wieczór kabaretowy, 

– 7 lutego odbyło się  spotkanie z projektantami opracowującymi plan przestrzennego
zagospodarowania

– 10 lutego odbyło się Prezydium Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych
– 11 i 12 lutego odbył się turniej piłki nożnej na hali sportowej organizowany przez Klub

Sportowy  "Piast"  przy  współudziale  sponsora  strategicznego  Spółdzielni  Biopaliw
"PNIAQ"

– 11  lutego  odbyła  się  w  Filharmonii  uroczystość  wręczenia  Statuetek  Starosty
Częstochowskiego,  podczas  tej  uroczystości  występował  nasz  zespół  "Przyrowskie
Nutki"

–  17 lutego odbyło się spotkanie  w gronie Komisji aby omówić opracowaną koncepcję
skanalizowania  pozostałej części gminy,

– 17 lutego odbyło się  również  zebranie  mieszkańców Smykowa w sprawie budowy
wodociągu  w tej  miejscowości.  Wójt   wyjaśnił  mieszkańcom według  jakich  zasad
odbywa się realizacja tego typu zadań . Mieszkańcy to zaakceptowali .Wybrany został
Społeczny Komitet Budowy i będziemy się przymierzać do realizacji tej inwestycji

– 19 lutego odbyło się I-sze zebranie sprawozdawczo – wyborcze  OSP w Zarębicach
– otrzymaliśmy zaległy zwrot w kwocie 327 tys. zł. Z Programu SAPARD, są to te

pieniądze, które miały przyjść w grudniu
– otrzymaliśmy darowiznę 54 ha gruntu od firmy Żywiec Zdrój w związku z tym skutki

podatkowe są poważne,
– ogłoszony został  i  opracowana specyfikacja na przetarg na przebudowę  Rynku. Ten

przetarg i otwarcie ofert nastąpi 20 marca br.  
– Jest również ogłoszony przetarg i dostaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego,

że zostaliśmy zakwalifikowani do dofinansowania z Programu Łagodzenia Skutków
Restrukturyzacji   Węgla  Kamiennego  kwotą  238  tys.zł.   na  przebudowę  mostu  w
Zalesicach

–  wczoraj otrzymaliśmy nowe pozwolenie wodno-prawne  dla oczyszczalni ścieków w
Przyrowie, Nowe pozwolenie jest oparte już na dyrektywach unijnych i dostosowane
do wymagań Unii Europejskiej, które notabene są niższe niż  te które  mieliśmy do tej
pory określone w pozwoleniu

– Wójt odbył spotkanie z przedstawicielami ZNP w sprawie ustaleń odnośnie regulaminu
wynagradzania nauczycieli 

– funkcjonujemy również cały czas w Programie LEADER+,  przygotowywana jest w
tym  momencie   zintegrowana  strategia  rozwoju  obszarów  wiejskich,  która  będzie
podstawą do aplikowania  do tzw. Schematu 2

Ad . 5 .  Interpelacje i wnioski zgłosili:

Wcześniej jednak Przewodniczący Rady – spełniając prośbę Radnego Knapa – poprosił o
zgłaszanie  ewentualnych  pytań  i  uwag  do  Pana  Knapa  ponieważ  musi  on  wcześniej
opuścić obrady gdyż na 11 ma zaplanowane spotkanie.

Do radnego Knapa skierowano następujące zapytania :
– radny Kolan zapytał kiedy rozpocznie się remont drogi powiatowej Żuraw – Julianka.

Pan Knap odpowiedział,  że  droga  ta  została  zakwalifikowana do remontu.  Nie  ma
jednak jeszcze zatwierdzonego planu remontów, zresztą z położeniem nakładki trzeba
poczekać aż poprawią się warunki atmosferyczne i zrobi się cieplej, natomiast bieżące
remonty (łatanie dziur) zostaną dokonane

– radny  Nowak  zapytał  czy  zostaną  wykonane  pobocza  przy  drodze  Staropole  –
Sieraków (od torów do Sierakowa)



Pan Knap odpowiedział, że tak planowane jest ich wykonanie
– radny Wiśniewski zapytał czy planowany jest remont drogi Wiercica – Przyrów

Pan  Knap  w  odpowiedzi  poinformował,  że  planowane  jest  położenie  nakładki  o
długości 1500 m na najgorszych odcinkach tej drogi

– radny Wiśniewski monituje ciągnie się  to już  ok. 2 lat) o ustawienie znaku między
Wiercicą, a Zalesicami (koło p. Magiery)
Pan Knap obiecał że dopilnuje załatwienia tej sprawy

– radny Kolan wniósł o konieczność ustawienia koło Niego (jadąc od Julianki) znaku z
nazwą miejscowości „Zalesice”
Radny Knap zapisał ten wniosek

– radny Boborowski  poruszył  sprawę  niesprawnej  syreny  alarmowej  w  OSP w Woli
Mokrzeskiej
Pan Knap poinformował, że p. Adamczyk (osoba która dokonuje przeglądów tego typu
sprzętu) nie był w stanie naprawić tej syreny. Zakup nowej należy do zadań gminy
Wójt poinformował,  że ze swej strony wystąpił  do Wojewody Śląskiego z prośbą  o
zabezpieczenie środków na zakup 2 syren. Otrzymał w tej sprawie pismo z Wydziału
Zarządzania Kryzysowego, że środki zostaną  zabezpieczone w budżecie 2006 roku.
Wójt  wyraził  przekonanie,  że  na  przełomie  lipca  –  sierpnia  ta  syrena  już  będzie
zamontowana.

– Radny Kolan wskazując, że w sołectwie Wiercica przygotowane jest scalanie gruntów
zwrócił się o pomoc w realizacji tego zadania
Pan Knap odpowiedział, że rozezna temat u Pani Olszewskiej - Naczelnik Wydziału
Geodezji.

Innych pytań do radnego Knapa nie zgłoszono.
Pan Knap pożegnał zebranych i opuścił obrady.

– radny  Wiśniewski  zapytał  czy  jest  szansa  przesunięcia  słupów  w  Wiercicy  –  po
remoncie drogi i jej poszerzeniu słupy są w jezdni
Wójt odpowiedział, że przeprowadzi rozmowy z Zakładem Energetycznym i rozezna
jaka jest szansa żeby oni zrobili to na swój koszt.

– radny Pokorny zapytał kto aktualnie zarządza nieruchomością po spalonym młynie w
Zalesicach?
Wójt odpowiedział,  że właścicielem jest spółka „Złoty Potok”, której właściciel nie
żyje i  nie ma spadkobierców, bo oboje spadkobiercy aktem notarialnym zrzekli  sie
spadku  po  mężu  i  po  ojcu.  W  związku  z  tym  najprawdopodobniej  właścicielem
nieruchomości może się stać gmina Grudziądz, gdzie ostatnio zamieszkiwał właściciel.

– radny  Hamerla  poruszył  temat  wałęsającego  się  psa,  będącego  własnością  Pana
Wawszczaka, który aktualnie przebywa w areszcie
Pani Jędras – na prośbę Wójta – wyjaśniła, że pracownik socjalny między innymi w tej
sprawie  był  u  wnuczka  Pana  Wawszczaka  w  Bolesławowie  i  poruszał  tę  kwestię.
Wnuczek zobowiązał się, że weźmie psa do siebie.

– Wójt  wyjaśnił,  że  aktualnie  sytuacja  jest  taka,  że  psa  podobno nie  da  się  złapać  i
dlatego nie został  zabrany.  Rozważamy też  ewentualność  wystąpienia do aresztu w
którym Pan Wawszczak przebywa, by Pan Wawszczak wyraził  zgodę na uśpienie psa.

Ad . 6 . Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
             Problemów Alkoholowych za rok 2005 zostało radnym przesłane łącznie 
             z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  zgłaszanie  uwag  i  pytań  w  tym
temacie.



Radni nie mieli pytań i nie zgłosili żadnych uwag.
Powyższa informacja przyjęta została jednomyślnie do akceptującej wiadomości.

Ad . 7 . Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
             na 2006 również został radnym przesłany w materiałach sesyjnych.

Przewodniczący Rady poprosił więc o zgłaszanie pytań i uwag w tym zakresie.
Radni nie zgłosili żadnych uwag i nie mieli pytań odnośnie zapisów w Programie.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych”  na 2006 rok.

Uchwała Nr 124/XXIII/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednomyślnie.

Ad . 8 . Pani Deska Elżbieta – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła
             projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 120/XXI/05 Rady Gminy 
             w Przyrowie z dnia 30 listopada 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 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

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

Uchwała Nr 125/XXIII/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednomyślnie.

Ad . 9 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt
             uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Przyrowie przy ul.
             Szkolnej 44.

Radni nie wnieśli żadnych uwag i nie zgłosili pytań w tym temacie.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej uchwały.
Uchwała Nr 126/XXIII/06  w powyższej  sprawie  (w załączeniu)  podjęta  została 12
głosami przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad . 10 . Pani Jędras – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt 
               uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego, wartości
               punktu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przyrowie.

Wójt  poinformował,  że (ponieważ  będzie  dziś  podejmowane więcej  uchwał  tego typu)
wczoraj  odbyło  się  spotkanie  z  Dyrektorami  szkół,  między  innymi  w  tej  kwestii.
Oświadczyli wszyscy, że mają zabezpieczenie finansowe tych proponowanych podwyżek.
W odniesieniu do omawianego przez Panią Jędras projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej uchwały.

Uchwała Nr 127/XXIII/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednomyślnie.



Ad . 11 . Przewodniczący Rady zapoznał z wnioskiem Gminnego Zakładu
               Komunalnego w Przyrowie dotyczącym przedłużenia czasu obowiązywania
               dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
               odprowadzania ścieków. Następnie przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.

Radni nie zgłosili uwag w tym temacie.

Uchwała Nr 128/XXIII/06 w sprawie ustalenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków podjęta została jednomyślnie.

Ad . 12 . Przewodniczący Rady – ponieważ radni stwierdzili, że nie ma potrzeby
               omawiania przez Kierownika GZK tego projektu uchwały, bo omawiany był już
               na posiedzeniach Komisji - przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
               najniższego wynagrodzenia zasadniczego, wartości punktu w Gminnym
               Zakładzie Komunalnym w Przyrowie.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 129/XXIII/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednomyślnie.

Ad . 13 .  Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt
                uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz
                wartości punktu w placówkach oświatowych dla pracowników nie będących
                nauczycielami.

Poinformował, że tutaj w stosunku do poprzednich uchwał jest większa różnica wzrostu
stawek (ok. 9 %). chodziło jednak o to by na przyszłość  wszystkie te stawki były już
jednakowe.
Radni nie zgłosili uwag w tym względzie.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt omówionej uchwały.
Uchwała Nr 130/XXIII/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednomyślnie.

Ad . 14 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt
               uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW.

Potrzeba taka wynika z tego,  że musieliśmy zrezygnować  z  pożyczek z BOŚ,  którymi
mieliśmy zabezpieczone finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Zarębicach. Ponieważ
jednak musimy mieć zabezpieczenie finansowe na zapłatę faktur będących rozliczanych w
SAPARD-ie to proponujemy zaciągnięcie tej właśnie pożyczki.
Jest  to  rodzaj  pożyczki  pomostowej,  bo  zostanie  ona  zwrócona  po  przekazaniu  nam
środków przez SAPARD.
Uwag w tym względzie nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 131/XXIII/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednomyślnie.
Ad . 15 .   Komunikaty i wolne wnioski :

Przewodniczący  Rady  przedstawił  pisma,  które  w ostatnim okresie  wpłynęły do  biura
Rady Gminy, i tak:

1) Uchwałę Nr 4100/I/44/2006 z dnia 25 stycznia 2006 roku I Składu Orzekającego
RIO  w  Katowicach  w  sprawie  opinii  o  możliwości  sfinansowania  deficytu  w



kwocie 466.854 zł przyjętego w budżecie na 2006 rok Gminy Przyrów
2) Uchwałę Nr 4100/I/43/2006 z dnia 25 stycznia 2006 roku I Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości
dołączonej do budżetu na 2006 rok prognozy kwoty długu Gminy Przyrów

3) pismo  Okręgowej  Komisji  Egzaminacyjnej  w  Jaworznie  dotyczące  zaproszenia
przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do udziału w obserwacji sprawdzianu
w  szkołach  podstawowych  w  dniu  4.04.2006  oraz  egzaminu  gimnazjalnego  w
dniach 26 i 27 kwietnia br.

W toku dyskusji nad powyższym pismem ustalono, że:
– w szkole podstawowej w Przyrowie w dniu 4 kwietnia Radę reprezentować będzie Pani

Halina Kołek,
– w szkole podstawowej w Zalesicach w dniu 4 kwietnia radna Bożena Miedzińska,
– w gimnazjum w Przyrowie w dniach 26 i 27 kwietnia obserwatorem będzie radny Lech

Pokorny
– Radna  Rady  Powiatu  Pani  Maria  Stępień  poinformowała  o  przebiegu  uroczystości

wręczenia  Statuetek  Starosty  Powiatu  Częstochowskiego.  Z  terenu  naszej  gminy
nominowane były następujące osoby: Pan Wójt w dziedzinie samorządności– wniosek
złożyła  Rada  Gminy,  w  dziedzinie  oświaty  –  Pani  Jadwiga  Rezler,  w  dziedzinie
przedsiębiorczości  –  Pan  Stanisław  Górski  i  w  dziedzinie  zdrowie  –  Pani  Anna
Adamus-Michalik. Pomimo, że .żadna z tych osób nie otrzymała Statuetki to jednak
wielkim osiągnięciem jest to, że wszystkie zgłoszone z naszego terenu osoby uzyskały
do  niej  nominację.  Dodała  ponadto,  że  występ  zespołu  „Przyrowskie  Nutki”
występujący  w części  inauguracyjnej  uroczystości  i  wszystkie  uzyskane  nominacje
pozwalają  na  stwierdzenie,  że nasza  gmina  zaistniała  na  tej  uroczystości  w bardzo
dobrym, znaczącym wymiarze.

– Wójt podziękował Radzie za złożenie wniosku o przyznanie dla Niego Statuetki.
– Następnie Wójt poinformował o wyjeździe na Targi do Kielc w dniu 11 marca, poprosił

by chętni zgłaszali się do Referatu Rolnictwa, który prowadzi zapisy na ten wyjazd. Po
czym Wójt zwrócił się do radnej powiatowej by podjęła działania aby położone zostało
ok. 50 m nakładki na drodze między Stanisławowem, a Przyrowem.

– radny Nowak poprosił Wójta o rozeznanie czy możliwe byłoby założenie oświetlenia
na odcinku od Staropola do przystanku kolejowego
Wójt w odpowiedzi wskazał, że na terenie gminy jest jeszcze kilka odcinków gdzie
należy wykonać oświetlenie i są to miejsca zamieszkałe i one mają pierwszeństwo w
wykonaniu tam oświetlenia.  Jednakże jeśli  tylko byłaby taka możliwość  to  podjęte
zostaną stosowne działania.

– radny Kolan przedstawił Radzie Plan Pracy Komisji Rolnictwa na 2006 rok.
Radni nie wnieśli uwag i Plan przyjęty został jednomyślnie.

– Radna Miedzińska przedstawiła radnym do zatwierdzenia Harmonogram Kontroli
planowanych przez Komisję Rewizyjną w 2006 roku.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń i jednomyślnie opowiedzieli się za jego przyjęciem.

– Pani  Maria  Stępień  przekazała zaproszenie  na 25 marca br.  do udziału w Turnieju
Wójtów i Burmistrzów, który odbędzie się na sali sportowej Gimnazjum w Przyrowie.

Ad. 16 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował
              zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XXIII sesję Rady Gminy 
              w Przyrowie.

Protokółowała:    

Teresa Dymczyk   


