
      
                                      PROTOKÓŁ Nr V/07

sesji Rady Gminy w Przyrowie
                          odbytej w dniu 29 marca 2007 roku

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 9-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
Sekretarz Gminy - Elżbieta Deska
Skarbnik Gminy - Ewa Kozioł

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załą-
            czeniu) . Wójt zaproponował wprowadzenie autopoprawki do porządku 
obrad polegającej na :
- wprowadzeniu jako punkt 11 Uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika
  Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia o pracy lub
  służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od
  dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.,
- wprowadzeniu jako punkt 12 Uchwały w sprawie opłat za zbiorowe zaopatrzenie
  w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Propozycja Wójta zyskała jednomyślną akceptację Rady.
Za przyjęciem proponowanego porządku obrad z uwzględnieniem proponowanych 
przez Wójta zmian radni głosowali jednogłośnie.

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

ad . 4 . Wójt Gminy przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, w 
            której poinformował o bieżących wydarzeniach zaistniałych w okresie od
ostatniej sesji, i tak :
-  26 lutego w Urzędzie Gminy odbyło sie szkolenie z zakresu tworzenia Grup
   Producenckich,
- 12 marca odbyły się zebrania wiejskie w Bolesławowie i w Kopaninach, 
- 13 marca odbyły się zebrania wiejskie w Zalesicach i w Sierakowie,
- 14 marca odbyło sie zebranie wiejskie w Przyrowie, zebrania te głównie
   poświęcone były wyborom sołtysów i rad sołeckich,
- 15 do 16 marca odbył się Kongres Związku Gmin Wiejskich, którego jesteśmy
   członkiem,
-  20 marca odbyło sie posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, dokonany
   został na tym posiedzeniu podział środków na aktywne formy przeciwdziałania
   bezrobociu,
-  trwa procedura związana z podjętą Uchwałą o zamiarze likwidacji Szkoły
   Podstawowej w Zalesicach. Odbyło się kilka spotkań w tym temacie (zarówno z
   inicjatywy Kuratora jak i naszej) z rodzicami, ze Związkiem Nauczycielstwa



   Polskiego. W tym tygodniu otrzymaliśmy negatywną opinię Śląskiego Kuratora
   Oświaty co do zamiaru likwidacji i przekształcenia tej szkoły. Od tej opinii
   przysługuje nam złożenie zażalenia. Takie zażalenie zostało przygotowane i
   będzie za pośrednictwem Kuratora przesłane do Ministra Edukacji Narodowej.
   Wójt wyraził opinię, że argumenty wskazane w opinii Kuratora są zupełnie
   nietrafne i nie odpowiadają stanowi faktycznemu, ale niestety aby podjąć
   uchwałę o likwidacji szkoły wymagana jest pozytywna opinia Kuratora dlatego
   więc korzystamy z przysługującej nam procedury odwoławczej,
-  dziś rano podpisana została umowa na projektowanie dróg gminnych z firmą
   z Radomska,
-  wczoraj odbyła się narada na temat nowego Programu Operacyjnego dla
    Województwa Śląskiego, Wójt do tego Programu (w ramach środków
   pozakonkursowych) zgłosił 2 inwestycje :termo modernizację szkoły w Przyrowie
   i rekultywację wysypiska śmieci,
-  odbyły się też zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży
   Pożarnych - do tej pory odbyły się one w 5 jednostkach.

ad . 5 . Interpelacje i wnioski radnych :

- radny Radło Euzebiusz zapytał :
  1) czy Wójtowi znany jest stan drogi dojazdowej od Podsiedlika do PGR-u - bo
      droga jest w gorszym stanie niż była, więc czy coś w tym kierunku będzie
      robione ?
  2) jakie są dalsze losy jego wniosku w sprawie położenia nakładki na drodze w
      Bolesławowie ?
  3) zapytał także czy zawarta została umowa ( sprawa poruszana była na
      zebraniu wiejskim) na dzierżawę działki ?
-  radny Kolan zapytał kiedy ruszy dziurowanie dróg gminnych ?
-  radny Nowak zapytał czy będzie zakupiona szlaka na drobne remonty dróg ?
-  radny Boborowski zgłosił konieczność ustawienia na ul. Słonecznej tablicy z
   nazwą ulicy (w tym miejscu gdzie się wjeżdża od ul. Głównej)
-  radny Michalik w imieniu Pana Hyli przeprosił za jego nieobecność na sesji, a 
   następnie odczytał (dostarczoną przez Pana Hylę) odpowiedź na zgłoszoną 
przez
   radnego Władysława Nowaka interpelację w sprawie ustawienia znaku
   drogowego ograniczającego prędkość(w załączeniu).

Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone przez radnych zapytania,  tak :

1) na drodze do PGR-u  wykonane zostaną - w ramach robót publicznych - drobne
    remonty
2) położenie nakładki na drodze w Bolesławowie jest przewidziana do
    zaprojektowania i będzie zgłoszona wraz z innymi drogami do dofinansowania
    ze środków Unii Europejskiej
3) w momencie dziurowania droga będzie poprawiona, dokonany został obmiar
   zakresu dziurowania, chcemy to wykonać metodą grysów, może przed Świętami
   uda się to wykonać
4) odnośnie działki w Bolesławowie - przeprowadzono rozmowę z
   dotychczasowym użytkownikiem, by już tej działki nie obsiewał i będzie ona do
   wykorzystania dla młodzieży
5) szlaka zostanie zakupiona jak dostaniemy decyzję z Urzędu Marszałkowskiego
    z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych



6) tablica z nazwą ulicy Słonecznej zostanie zamówiona. Wójt dodał, że jeśli są
    jeszcze jakieś potrzeby w tym względzie to należy je zgłaszać u Pani Janickiej

-  radny Boborowski poruszył sprawę dzikiego wysypiska w Smykowie - zostało
   ono zniwelowane - zapytał czy nie można by tego terenu zalesić żeby sytuacja z
   wysypywaniem tam śmieci nie powtórzyła się ?

Wójt wyjaśnił, że część tej działki jest własnością Agencji Rolnej więc
trzeba byłoby czynić starania o jej pozyskanie, bo nie możemy zalesić nie swojego 
terenu. Natomiast 2 część tej działki w nowym planie zagospodarowania 
przestrzennego jest przeznaczona na cele rekreacyjne. Póki co będziemy mieli 
nadzór czy ktoś nadal wywozi tam śmieci.
-  radny Kolan wskazał na konieczność nawiezienia grysu na ul. Kolejowej w
   Zalesicach
-  radny Skalski wskazał na podobną konieczność na ul. Fabrycznej w Sygontce

ad . 6 . Skarbnik Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt 
            uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy. Ponieważ wcześniej projekt 
uchwały omawiany był na posiedzeniach poszczególnych Komisji, to bardziej 
szczegółowo omówiła zakres zmian jakich dokonanie było konieczne już po 
rozesłaniu projektu budżetu w związku z otrzymanymi decyzjami.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag i pytań w tym zakresie.
-  radny Boborowski zapytał czy w pozycji budowa linii oświetleniowej w Woli
   Mokrzeskiej mieści się również wykonanie projektu na ul. Głównej ?
Wójt odpowiedział, że jeżeli starczy nam środków to tak, ale trzeba mieć na 
uwadze to, że są zagrożenia wykonania dochodów budżetu w dwóch pozycjach :
- dochody ze sprzedaży mienia i dochody z podatków .

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
Uchwała Nr 22/V/07 w powyższej sprawie ( w załączeniu) - przy obecności
14 radnych - podjęta została jednomyślnie. 
Wójt podziękował radnych za uchwalenie budżetu.

ad . 7 .  Na obrady przybyła radna Alicja Bożek. Wójt Gminy - na prośbę
             Przewodniczącego Rady - przedstawił sprawozdanie z realizacji 
"Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003-2007"
             Uwag i pytań w tym temacie nie zgłoszono.
Za przyjęciem powyższego sprawozdania (w załączeniu) radni - w liczbie 15 - 
opowiedzieli się jednomyślnie. 

ad . 8 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt uchwały
             w sprawie przejęcia zadania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi 
na terenie gminy Przyrów.
Uwag i pytań w tym zakresie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 23/V/07 w powyższej sprawie ( w załączeniu ) podjęta została - w 
obecności 15 radnych - jednomyślnie.

ad . 9 . Pani Barbara Wierciochowicz - na prośbę Przewodniczącego Rady -
            omówiła (łącznie ) projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za rok 2006 



i projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za rok 2006.

Do omawianych projektów uchwał uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 2006 rok.
Uchwała Nr 24/V/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została -
w obecności 15 radnych - jednomyślnie.

ad . 10 . Ponieważ projekt Uchwały omówiony został w poprzednim punkcie
              porządku obrad i uwag do niego nie zgłoszono to Przewodniczący Rady 
przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 
2006 rok.
Uchwała Nr 25/V/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została -
w obecności 15 radnych - jednomyślnie.

ad . 11 . Przewodniczący Rady poinformował, że - po uzgodnieniach z Wydziałem
              Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - zachodzi 
konieczność podjęcia dwóch odrębnych uchwał w sprawie powiadomienia 
Skarbnika i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczeń 
lustracyjnych, wobec czego zachodzi konieczność zmiany ustalonego porządku 
obrad. Radni nie zgłosili sprzeciwu.
Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił łącznie projekty uchwał 
w tej sprawie.
Uwag i pytań w tym temacie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie powiadomienia Pani Elżbiety Deska Sekretarza Gminy
Przyrów o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
Uwag w tym względzie nie zgłoszono.
Uchwała Nr 26/V/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15
radnych - podjęta została jednomyślnie.

ad . 12 . Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt
              uchwały w sprawie powiadomienia Pani Ewy Kozioł Skarbnika Gminy
Przyrów o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 27/V/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15
radnych - podjęta została jednomyślnie.

ad . 13 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt
              uchwały w sprawie ustalenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzenie ścieków. Przewodniczący Rady zapoznał z pismem
Wydziału Nadzoru Prawnego w tej sprawie zawierające merytoryczną ocenę 
podjętej na poprzedniej sesji przez Radę uchwały wskazujące uchybienia jakie 
ona zawiera.
Następnie przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 
ścieków.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 28/V/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.



ad . 14 . Komunikaty i wolne wnioski :

Przewodniczący Rady zapoznał z pismami, które w ostatnim okresie wpłynęły do 
Biura Rady Gminy, i tak :
- przedstawił stanowisko Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w
  Przyrowie z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie podjęcia przez Radę Gminy w
  Przyrowie zamiaru likwidacji Szkoły podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w
  Zalesicach,
- pismo Wojewody Śląskiego dotyczące składania oświadczeń majątkowych
  radnych,
- pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr AK.IV.1146-4/7/07 w sprawie pisma
  Przewodniczącego Rady dotyczącego oświadczenia o działalności gospodarczej
  współmałżonki.

Wójt Gminy poinformował radnych o organizowanym szkoleniu z 
zakresu ochrony środowiska połączonym z częścią artystyczną, organizowanym w 
w Katowicach (Spodek) w dniu 25 kwietnia br. . Poprosił by chętni do wzięcia 
udziału w tym szkoleniu zgłaszali to w biurze Rady Gminy.

ad . 15 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował
              zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął V sesję Rady Gminy 
w Przyrowie.

Protokółowała :

Teresa Dymczyk

 

                            


