
               PROTOKÓŁ  Nr III/06
     sesji Rady Gminy w Przyrowie
odbytej w dniu 29 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 14 radnych, co 
stanowi 93 % składu Rady.
Radny Kolan Ryszard - nieobecny na sesji - 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 sesji Radni Rady Powiatu 
Częstochowskiego Pan Roman Hyla i Pan Tadeusz Ciastko.

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załą - 
            czeniu). Wójt wniósł o wprowadzenie do porządku obrad, jako punkt 10,
sprawy "podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
zabudowanej położonej w Przyrowie przy ul. Lelowskiej".
Za wprowadzeniem proponowanej poprawki głosowało 11 radnych, 3 radnych 
wstrzymało się od głosowania.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek 
obrad uwzględniający przyjętą zmianę.
Za jego przyjęciem głosowało 11 radnych, 3 radnych wstrzymało sie od 
głosowania.

ad . 3 . Do Protokółu poprzedniej, II sesji Rady Gminy, uwag nie zgłoszono.
            Za jego przyjęciem głosowało 13 radny, 1 radny wstrzymał się od 
głosowania.

ad . 4 . Wójt Gminy przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, w 
            której poinformował o bieżących wydarzeniach zaistniałych w okresie od
ostatniej sesji, i tak :
- 12 grudnia w Janowie odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin, które
   uczestniczą w Programie LEADER + - 1 schemat został zakończony i wniosek w
   nim złożony został zrealizowany, natomiast wniosek złożony do drugiego
   schematu (który jest robiony w 9 gmin) został bardzo wysoko oceniony przez
   Komisję . Dostaliśmy dofinansowanie w kwocie 750 tys.zl. na realizację strategii,
   która była przygotowana w schemacie 1
- 15 grudnia Wójt uczestniczył w obchodach 15 lecia Związku Gmin Jurajskich,
  którego jesteśmy członkiem. Spotkanie odbywało się w Zawierciu,
- 15 grudnia w Urzędzie Gminy odbyło sie uroczyste wręczenie medali "Za
  długoletnie pożycie małżeńskie" - było 17 par z 50 letnim stażem małżeńskim,



- prowadzone były uzgodnienia ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego
  dotyczące regulaminu który dzisiaj ma być przez Radę uchwalany,
- otrzymaliśmy kwotę 229 tys. zł. zwrotu za most w Zalesicach tym samym została 
  ta inwestycja rozliczona,
- wczoraj odbył się odbiór płyty Rynku w Przyrowie i część robót zostało zapłacone
  natomiast część robót polegających na zakończeniu budowy wiaty i studni albo
  będą realizowane teraz (jeśli pogoda pozwoli), albo dopiero w kwietniu.

ad . 5 . Interpelacji i wniosków nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady udzielił głosu radnym Rady Powiatu 
Częstochowskiego zaproszonych do udziału w sesji.
Pan Tadeusz Ciastko przedstawił się i podziękował za oddane na niego głosy w 
wyborach. Poinformował następnie o składzie Zarządu Powiatu oraz o przebiegu 
dotychczas odbytych sesji Rady Powiatu. Poinformował także, że jest 
Przewodniczącym Komisji do spraw dróg.
Pan Roman Hyla podziękował za zaproszenie do udziału w sesji, przedstawił 
swoją osobę i poprosił o zgłaszanie na bieżąco występujących na terenie gminy 
problemów, a On postara się je pilotować w Powiecie.

Wójt Gminy zwracając się do radnych Rady Powiatu zaapelował by 
radni przeanalizowali uchwałę Rady dotyczącą opłat za ułożone w pasie 
drogowym urządzenia i podjęli interwencję w sprawie zmiany tej uchwały gdyż 
przyjęte w niej stawki opłat są rażąco wysokie.

ad . 6 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt uchwały 
             w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 
05 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 
Samorządu Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi w roku 2007.
Konieczność podjęcia tej uchwały spowodowana jest uwagami , co do niektórych 
zapisów uchwały,  organu nadzoru. Wójt przedstawił zakres zmian proponowanych 
w projekcie tej uchwały. Uwag w tym względzie nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej 
sprawie.
Uchwała Nr 10/III/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 7 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt uchwały
            w sprawie 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 2007 roku 
do 31 grudnia 2007 roku. Wójt poinformował, że projekt regulaminu został 
uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Następnie przedstawił 
zakres proponowanych zmian polegających głównie na zmianie stawek (za 
wychowawstwo i dla opiekuna stażu), wprowadzeniu funkcji zastępcy dyrektora 
oraz doprecyzowaniu pewnych zapisów np. zasad przyznawania nagród.
Uwag w tym względzie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 11/III/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
13 głosami, 1 radny (radna Miedzińska) wstrzymał się od głosowania.



ad . 8 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt uchwały
            w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowych nazw miejscowości w 
gminie Przyrów.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 12/III/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 9 . Kierownik Referatu Rolnictwa - na prośbę Przewodniczącego Rady -
            omówił projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za 
usługi usuwania odpadów z nieruchomości. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 13/III/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 10 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt
              uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
zabudowanej położonej w Przyrowie przy ul. Lelowskiej. Ponieważ uchwała Rady 
Gminy w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami obliguje Wójta Gminy 
do zasięgnięcia opinii Komisji Rady Gminy w sprawach dotyczących zbycia 
nieruchomości zabudowanych to zwrócono się do Komisji o taką opinię. Ponieważ 
jedna z opinii komisji była negatywna to wskazana wyżej uchwała nakazuje 
wniesienie projektu uchwały w tej sprawie pod obrady sesji. Następnie przybliżył 
okoliczności w jakich gmina stała się właścicielem tej nieruchomości (przejęcie w 
zamian za zobowiązania podatkowe) i wskazał, ze jako gmina nie mamy pomysłu i 
środków na jej zagospodarowanie. Natomiast są osoby zainteresowane jej 
nabyciem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Kwota 
wyceny tej nieruchomości opiewa na 97 tys. zł.(bez VAT). Uprzedzając możliwe 
pytania w kwestii targowiska (obecnie funkcjonuje ono na tej właśnie 
nieruchomości) Wójt wskazał kilka możliwych jego lokalizacji między innymi plac 
za GS-em, ul. Targowa gdzie ono kiedyś funkcjonowało, czy też np. teren Brzózek.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag i pytań w tym 
temacie.
W dyskusji głos zabrali :
-  radna Barbara Wierciochowicz skierowała do Wójta pytanie czy nie lepiej
   sprzedać budynek po GS-ie który już jest gotowy do prowadzenia w nim 
działalności gospodarczej ?
Wójt odpowiedział, że budynek po GS-ie przynosi nam dochody z tytułu 
wydzierżawianych w nim pomieszczeń, natomiast budynek po mleczarni nie daje 
nam żadnych dochodów, a wręcz odwrotnie stwarza zagrożenie i będziemy 
musieli na dodatek ponieść nakłady finansowe na jego rozbiórkę
-  radny Władysław Nowak zaznaczył w swej wypowiedzi, że jeśli dojdzie do
   sprzedaży, to żeby nieruchomość nie została sprzedana za kwotę mniejszą niż
   kwota określona w wycenie
Wójt odnosząc sie do tej wypowiedzi poinformował, że - zgodnie z wcześniejszymi 
sugestiami zgłoszonymi w trakcie posiedzeń komisji - w ogłoszeniu o sprzedaży 
wpisana zostanie kwota 120 tys. zł.
-  radna Maria Wiśniewska zapytała czy w budżecie znajdą się środki na
   urządzenie targowiska w innym miejscu



Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak
- radna Bożena Miedzińska wyraziła opinię, że - tym samym popierając
  stanowisko prezentowane przez Wójta - że lepiej sprzedać tę nieruchomość, by
  mogła ona zostać zagospodarowana i przynosić określone dochody w postaci
  płaconych przez nowego właściciela podatków 
Po dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
zabudowanej położonej w Przyrowie przy ul. Lelowskiej.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 14/III/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
następującym stosunkiem głosów : za - głosowało 10 radnych, przeciw -
3 radnych (p. Wiśniewska, p. Wierciochowicz, p. Pelikan), od głosowania 
wstrzymał się 1 radny (p. Michalik).

ad . 11 . Skarbnik Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt
              uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok przedstawiając 
zakres zmian.
Uwag w tym względzie nie zgłoszono, zwłaszcza, że wcześniej szczegółowo 
projekt tej uchwały był przedstawiany i omawiany na posiedzeniach komisji.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 15/III/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 12 .  Komunikaty i wolne wnioski

-  radny Wiśniewska Maria - ponieważ modernizacja Rynku została zakończona to
   wskazała na konieczność wyrównania placu przy kościele, który został
   zniszczony przez parkujące tam i zawracające samochody
-  radny Władysław Nowak zgłosił konieczność zabezpieczenia zapadniętej
   studzienki ściekowej na ul. Cmentarnej naprzeciwko cmentarza
Wójt odpowiedział, że obydwie zgłoszone sprawy zostaną zlecone do realizacji.

Przewodniczący Rady zaapelował do radnych, by w trakcie 
odbywanych posiedzeń Komisji zgłaszane wnioski były szczegółowo 
sprecyzowane i po ich przegłosowaniu zapisane w protokóle posiedzenia.

ad . 13 . Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował
              zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął III sesję Rady Gminy

  Przewodniczący 
     Rady Gminy 
(-) Rajmund Michalik


