
PROTOKÓŁ Nr II/06
       sesji Rady Gminy w Przyrowie
 odbytej w dniu 05 grudnia 2006 roku

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 14-tej otworzył Przewodniczący 
Rady Gminy Rajmund Michalik witając przybyłych i stwierdzając prawomocność 
obrad.
Zgodnie z załączoną listą obecności  w obradach uczestniczyło 15 radnych,  co 
stanowi 100 % składu Rady.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli :

Wójt Gminy - mgr inż. Robert Nowak
Radca prawny - mgr Jadwiga Bus

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad  (w
            załączeniu). Uwag w tym względzie nie zgłoszono. Proponowany porządek
obrad przyjęty został jednomyślnie.

ad . 3 . Do Protokółu poprzedniej, I sesji Rady Gminy, uwag nie zgłoszono.
            Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie. 

ad . 4 . Zgodnie z art. 29 a. ustawy o samorządzie gminnym, przed objęciem
            obowiązków przez Wójta Gminy wybranego w wyborach w dniu 
12 listopada 2006 roku, Wójt Gminy Pan Robert Nowak złożył wobec Rady Gminy 
ślubowanie o następującej treści : "Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście 
ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę 
tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy " , " Tak mi 
dopomóż Bóg ".
Po złożeniu ślubowania przez Wójta Gminy radni oraz przedstawiciele uczniów z 
Zespołu Szkół w Przyrowie złożyli Wójtowi gratulacje z okazji wyboru i wręczyli 
kwiaty.

ad . 5 . Przewodniczący Rady przedstawił i przystąpił do omówienia projektu
            uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 
Wójt Gminy - na czas omawiania tego punktu  - opuścił obrady .
Przewodniczący Rady omawiając projekt uchwały przedstawił poprzednio 
obowiązujące składniki wynagrodzenia Wójta Gminy, a następnie przedstawił 
propozycję aktualnej wielkości wynagrodzenia dla Wójta. Następnie poprosił o 
zgłaszanie uwag i innych propozycji w tym zakresie.
Uwag do proponowanej wielkości wynagrodzenia nie zgłoszono. Nie zgłoszono 
również innych propozycji w tym względzie.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 8/II/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie w obecności pełnego składu Rady.



ad . 6 . Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o omówienie projektu
            uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu 
Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi w roku 2007.

Wójt Gminy omówił powyższy projekt Uchwały wskazując przy tym, że stosownie 
do wymogów ustawowych corocznie zachodzi potrzeba podejmowania uchwały w 
tym zakresie i obecny projekt uchwały jest praktycznie identyczny z aktualnie 
obowiązującą Uchwałą Rady Gminy w tym temacie.
Uwag w tym względzie nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie
projekt uchwały w tym temacie. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 9/II/06 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 
Samorządu Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi w roku 2007 
podjęta została - w obecności pełnego składu Rady - jednomyślnie.

ad . 7 . Przewodniczący Rady przedstawił pismo Starosty Częstochowskiego
            dotyczące składania wniosków o przyznanie Statuetki Starosty 
Częstochowskiego "Za wybitne zasługi dla powiatu" .
- radny Boborowski zgłosił konieczność uporządkowania terenu w Smykowie na 
  skrzyżowaniu ul. Miłej i ul. Prostej (porozrzucane butelki, kartony i inne śmieci)
Wójt odpowiedział, że zleci tę sprawę do wykonania przez Zakład Komunalny.
- radny Wiśniewski Jacek zaapelował, by uczulić funkcjonariuszy policji na
  wzmożenie patroli na terenie miejscowości Wiercica ze względu na częste w
  ostatnim okresie przypadki włamań i kradzieży.
Wójt obiecał interwencję w tej sprawie. Ustalono ponadto, że na jedną z 
najbliższych sesji zostaną zaproszeni przedstawiciele Komisariatu Policji w 
Koniecpolu dla omówienia kwestii bezpieczeństwa na terenie gminy.

ad . 8 . Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował
            zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął II sesję Rady Gminy
w Przyrowie.

Protokółowała :

Teresa Dymczyk


