
PROTOKÓŁ Nr VII/07
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 27 września 2007 roku

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 12-tej 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.

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 Pan
Henryk Kasiura i Pan Tadeusz Ciastko oraz dyrektorzy placówek oświatowych z 
terenu gminy.

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załą-
            czeniu). Wójt Gminy wniósł o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 
12 "Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Przyrów ".
Za wprowadzeniem  tego punktu porządku obrad radni opowiedzieli się 
jednogłośnie.
Wobec powyższego pozostałe punkty porządku obrad otrzymują nową, kolejna 
numerację.
Za przyjęciem porządku obrad uwzględniającego powyższe zmiany Radni 
głosowali jednomyślnie.

ad . 3 . Do Protokółu poprzedniej, VI 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 :

• 1 maja - powiatowe święto ochotniczych straży pożarnych, w którym Wójt 
uczestniczył,

• 8 maja - odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów w Żarkach,
• 10 maja - odbyło się pierwsze spotkanie z Wójtem gminy Dąbrowa Zielona 

w sprawie jakości wody na ujęciu Dąbek,
• 20 maja - nastąpiło uroczyste otwarcie płyty Rynku w Przyrowie,
• 27 maja - obchody Święta Ludowego w Złotym Potoku,
• 31 maja - odbyło się Walne Zgromadzenie Partnerstwa Północnej Jury,
• 3 czerwca - odbył się Zjazd Wojewódzki OSP, na którym był wybierany 

nowy Prezes,
• 7-9 czerwca odbył się wyjazd do Wilna, w którym udział wzięła większość 

pracowników Urzędu,



• 14 czerwca - odbyło się w Świerklańcu kolejne posiedzenie Konwentu 
Wójtów i Burmistrzów,

• 15 czerwca - odbyło się spotkanie w Zakładzie Energetycznym w sprawie 
oświetlenia ulicznego - sytuacja prawna  w Zakładzie Energetycznym 
znacznie się zmieniła, funkcjonują teraz 2 odrębne spółki o różnych 
kompetencjach. Dotychczasowe ustalenia w sprawie wymiany lamp 
oświetleniowych stały się nieaktualne. Zakład zaczął wymuszać na gminach 
podpisywanie umów o eksploatację sieci ( 1,95 od oprawy do końca tego 
roku, a w roku przyszłym za 6,20). Póki co myśmy tej umowy nie podpisali. 
Generalnie ta sprawa wymaga podjęcia szerokich działań zmierzających do 
zmiany uregulowań prawnych, ponieważ występuje tutaj szereg 
sprzeczności prawnych wymagających uregulowań parlamentarnych,

• 12 lipca - odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców Stanisławowa i Zarębic 
w temacie scalania gruntów. W zebraniu uczestniczyła Pani Naczelnik 
Olszewska,

• 20 lipca - dzień gradobicia - od tego dnia staramy się rozdysponować środki 
przyznane na odszkodowania. Na dzień dzisiejszy wypłaconych zostało ok. 
250 tys. zł z przyznanej kwoty 1 mln.(uszkodzeniu uległo 111 budynków 
mieszkalnych i ponad 160 budynków gospodarczych), jeszcze ok. 40 osób 
w ogóle nie zgłosiło się o pomoc,

• 30 lipca - na terenie gminy byli inspektorzy z Wojewódzkiego Zarządu Dróg 
oraz projektanci - uzgodniono dalszą przebudowę ul. Św. Anny i Piaski,

• 19 sierpnia - odbyły się dożynki gminne,
• 26 sierpnia - odbyły się dożynki wojewódzkie,
• rozstrzygnięty został przetarg na dowóz uczniów do szkól - trasy dowozu 

pozostały bez zmian, zmienił się tylko przewoźnik na trasie z Woli 
Mokrzeskiej, przetarg wygrał Pan Sadowski Stanisław, pozostałe trasy 
nadal obsługiwał będzie PKS Myszków,

• 21 września - Konwent Wójtów i Burmistrzów w Lelowie i Kroczycach,
• cały czas trwają prace nad podziałem środków subregionalnych dla 

poszczególnych gmin. Do końca roku mamy opracować własny program 
rozwoju subregionu. W ten program wpisane są 3 nasze inwestycje :
- termomodernizacja Zespołu Szkól w Przyrowie,
- rekultywacja wysypiska śmieci w Bolesławowie,
- turystyczna dolina Wiercicy, projekt pisany wspólnie z gminą Dąbrowa
  Zielona,

• szkoła w Zalesicach - aktualnie Wójt złożył II odwołanie do Ministra 
Edukacji, ponieważ po I odwołaniu (wniesione 28 marca) pod koniec lipca 
z Ministerstwa przyszła decyzja uchylająca opinię Kuratora z zaleceniem 
ponownego rozpatrzenia sprawy. Kurator ponownie wydał opinię 
negatywną, dlatego my znów złożyliśmy odwołanie do Ministra i czekamy 
na jego decyzję w tym względzie,

• kończymy 2 projekty z pieniędzy pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego 
- projekt na zagospodarowanie świetlicy i terenu wokół w Sierakowie 
(wymieniono okna, zrobiono podłogi, zakupiono huśtawki, będzie zrobiony 
przystanek i zostaną zakupione krzesła do świetlicy - 70 szt.,
- ogólny plac zabaw dla dzieci w Przyrowie,

• modernizacja dróg dojazdowych do pól z FOGR :
- w Sierakowie 1170 m została wykonana i odebrana w ubiegłą środę,
- z rezerwy Marszałka otrzymamy jeszcze kwotę 77 tys. zł na drogę koło
  wapiennika przez Sygontkę

• rozdany został radnym adres e-mailowy na który można głosować na 



najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną (płyta Rynku) - dla 
zwycięskiego projektu przewidziane są nagrody,

• 28 sierpnia jedna z mieszkanek naszej gminy Pani Marianna Gromczyk 
skończyła 100 lat. Z tej okazji w dniu 2 września odbyła się uroczystość, w 
której uczestniczyła m.in. Pani Sekretarz Gminy i Pan Władysław Nowak

ad . 5 . Interpelacje i wnioski zgłosili :

• radny Radło Euzebiusz - do radnego powiatowego zgłosił wnioski o : 1) 
wykoszenie ok. 500 m odcinka pobocza przy drodze do Blesławowa
2) była zgłoszona konieczność wycięcia 2 drzew przy drodze powiatowej
    koło Pana Dobrowolskiego - do dziś nie zostało to wykonane

• radna Bożena Miedzińska - zwracając się do radnych powiatowych - 
podziękowała za odnowienie odcinka rowu w Sierakowie. Poprosiła również 
o zadbanie o systematyczne oczyszczanie rowów aby znów nie było 
konieczności ich odnawiania. Poruszyła też jeszcze sprawę "dzikiego 
przepustu" na tym rowie wskazują na konieczność jego oczyszczenia lub 
rozbiórki.
Kolejna sprawa którą poruszyła Pani Miedzińska dotyczyła problemu śmieci 
- zapytała czy jest możliwość zaopatrzenia świetlicy w kosz od firmy 
wywozowej ponieważ po zamknięciu wysypiska nie będzie możliwości tak 
jak dotychczas wywożenia tam śmieci.

Wójt odpowiedział, że po likwidacji wysypiska wszystkie instytucje muszą zostać 
zaopatrzone w pojemniki na odpady.
Nawiązując do tego tematu Wójt poinformował, że dziś przeprowadził rozmowę z 
firmą SITA w sprawie selektywnej zbiórki odpadów. Ustalono, że szersza 
informacja w tym temacie zostanie upowszechniona wśród mieszkańców.

• radny Władysław Nowak - zwracając się do radnych Rady Powiatu - 1) 
podziękował za wykonanie odcinka drogi od Staropola do Sierakowa i 
wysypanie poboczy, 2) poprosił o zebranie skarpy na zakrętach drogi od 
Wiercicy do Staropola i na odcinku do torów,  w sumie jest to na odcinku ok. 
400 m, 3) zgłosił też konieczność wycięcia (sporych już drzew)  drzew 
rosnących w przydrożnych rowach przy drodze od Staropola do Sierakowa,
4) wielokrotnie wnosił o ustawienie w Staropolu znaku ograniczającego 
prędkość, nie sądzi by kiedykolwiek ten znak został ustawiony więć zapytał 
czy może istniałaby możliwość na drodze od Wiercicy ok. 50 m. przed 
Staropolem umieścić w jezdni tzw. "sierżanta", który skutecznie uniemożliwił 
by szybką jazdę 

• radny Wiśniewski Jacek - zwracając się do radnych Rady Powiatu - zgłosił :
1) konieczność wycięcia gałęzi drzew oraz krzewów rosnących na poboczu 
jezdni na odcinku od Lipnika do Zalesic , 2) ustawienie znaków 
ograniczenia prędkości przy drodze od Wiercicy do Staropola,
3) poprosił o rozeznanie możliwości zastosowania ulg przy rejestracji 
samochodów przez OSP

• radna Miedzińska również zwróciła się o ustawienie ponownie znaków 
"sierżantów" na zakręcie drogi przy wjeździe do Sierakowa, znaki stare 
poprzednio ustawione zginęły

• radny Boborowski - po raz kolejny - zwrócił się do radnych Rady Powiatu o :
1) obniżenie zbyt wysoko wysypanego grysem pobocza przy sklepie
2) zapytał czy możliwe jest wycięcie drzew (topole) przy drodze między 
Pniakami , a Jaźwinami - utrudniają one znacznie widoczność

• radny Hamerla zgłosił konieczność wycięcia 3 szt topoli przy drodze do 



Bolesławowa (przed samym lasem)
Radny Rady Powiatu Pan Ciastko poinformował, że wszystkie zgłoszone wnioski 
przedstawi na Komisji. Wyraził przekonanie, że większość z nich uda się 
zrealizować. Odnośnie pobocza w Smykowie - to teren prywatny i Zarząd Dróg 
może tylko dokonać zrównania-obniżenia pobocza w części pasa drogowego.
Wskazał, że teraz jest czas składania wniosków do budżetu na rok przyszły więc 
jeśli są jeszcze jakieś potrzeby to prosi o ich zgłoszenie.
- Wójt Gminy złożył na ręce radnego przygotowane na piśmie wnioski bo budżetu
  na rok 2008 dotyczące dróg i chodników.
Radny Rady Powiatu Pan Kasiura omówił działania powiatu w realizacji zadań 
własnych wykonanych na terenie naszej gminy w zakresie :
- remontów dróg - poinformował o zakresie i kosztach tych remontów,
- remont mostu na rzece Wiercicy - przygotowywany jest przetarg na remont
  przyczółków,
- scalenia gruntów - jest przygotowywany projekt scaleniowy dla miejscowości
  Wiercica,
- Regionalny Program Operacyjny - trwa oczekiwanie na rozstrzygnięcie Komisji
  Europejskiej, po którym najprawdopodobniej z początkiem października
  składane będą już konkretne projekty zadań.

ad . 6 . Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o omówienie sprawozdania
            z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku. Sprawozdanie to 
wcześniej omawiane było także na posiedzenia poszczególnych Komisji Rady w 
związku z tym radni nie wnieśli żadnych uwag.
Skarbnik Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - zapoznała z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat omawianego sprawozdania. Wydana 
przez RIO opinia jest pozytywna.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie pozytywne 
ocenienie i przyjęcie powyższego sprawozdania. Sprawozdanie przyjęte zostało 
jednomyślnie. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.

ad . 7 . Wójt wniósł o dokonanie zmiany w kolejności realizacji punktów porządku
            obrad tj. omówienie teraz punktów 9 i 8 nadając im numerację 7 i 8, a 
następnie omówienie obecnego punktu 7 jako punkt 9. 
Propozycja Wójta zyskała jednomyślną akceptację Rady.
Wobec powyższego Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił 
projekt uchwały w sprawie dofinansowania remontu drogi powiatowej S 1095 
Przyrów - Staropole - Sieraków.
Uwag w tym temacie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 32/VII/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 8 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt uchwały
             w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu 
"Partnerstwo Północnej Jury"
Uwag w tym względzie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 33/VII/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.



ad . 9 . Skarbnik Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła i
            przedstawiła zakres zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Uwag i pytań w tym temacie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 34/VII/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została - w 
obecności 13 radnych - jednomyślnie.

ad . 10 . Informacja z wykonania uchwały Rady Gminy Przyrów Nr 132/XX/01
              za okres od 15.11.2006 do 19 września 2007 roku została radnym 
przekazana w materiałach sesyjnych i omawiana była na posiedzeniach Komisji.
Radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań do otrzymanej informacji i jednomyślnie 
opowiedzieli się za jej przyjęciem .

ad . 11 . Informację dotyczącą utrzymania porządku i czystości na terenie gminy 
              Przyrów radni również otrzymali w materiałach sesyjnych.
W nawiązaniu do tej informacji Wójt Gminy poinformował, że przeprowadzona 
akcja kontroli posesji pod kątem zaopatrzenia w pojemniki na odpady dała już 
efekt w postaci zwiększenia ilości podpisanych z firmą wywozową umów na 
pojemniki do wywozu odpadów. Poinformował także, że zorganizowana po raz 
pierwszy zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego przerosła nawet zakładany 
efekt, zebrano na terenie gminy mnóstwo tego sprzętu. Wskazał, że jeśli będzie 
jeszcze taka potrzeba to zorganizujemy ponownie taką zbiórkę.

ad . 12 . Sekretarz Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt 
              uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przyrów .
Zmiana polega na tym, że w miejsce dotychczas obowiązujących dwóch różnych 
stawek stypendium proponuje się przyjęcie jednej stawki w wysokości 60 zł.
Uwag i pytań w tym względzie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym zakresie.

ad . 13 . Przewodniczący Rady zapoznał z prośbą Pani Ewy Kozioł o rozwiązanie 
              na mocy porozumienia stron stosunku pracy i odwołanie jej z pełnienia 
funkcji Skarbnika Gminy z dniem 30 września 2007 roku.
W związku z powyższym przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
Uchwała Nr 36/VII/07 w powyższej sprawie ( w załączeniu) - w obecności 13 
radnych - podjęta została 11 głosami przy 2 głosach wstrzymujących się.
Skarbnik Gminy podziękowała wszystkim obecnym za dotychczasową - dobrą, a 
nawet bardzo dobrą jak podkreśliła - współpracę.
Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy w swoim jak i radnych imieniu oraz 
obecni na sesji dyrektorzy placówek oświatowych złożyli Pani Kozioł życzenia i 
podziękowania za pracę i współpracę wręczając przy tym wiązanki kwiatów i 
okolicznościowe dyplomu i statuetki.

ad . 14 . Wójt Gminy zaproponował i poprosił o powołanie na stanowisko
              Skarbnika Gminy Panią Ewelinę Sikorę - Migalską.  Uzasadniając jej 
kandydaturę wskazał, że w swojej dotychczasowej pracy zawodowej dała się 
poznać jako osoba bardzo pracowitą, posiadającą odpowiednie kwalifikacje, które 
stara się ciągle doskonalić. Posiada również odpowiednie predyspozycje osobiste.



Pani Ewelina Sikora-Migalska - na prośbę Przewodniczącego Rady - przedstawiła 
swoją osobę omawiając dotychczasowy przebieg swojej pracy zawodowej, 
poinformowała o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i wykształceniu.
Złożyła zapewnienie że będzie starała się jak najlepiej wywiązywać ze swoich 
obowiązków .
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 37/VII/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 15 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt
              uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na terenie Gminy Przyrów - sołectwo Przyrów.
Do zapisów objętych projektem uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 38/VII/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednomyślnie.

ad . 16 . Komunikaty i wolne wnioski :

Przewodniczący Rady zapoznał z pismami, które w okresie między sesyjnym 
wpłynęły do biura Rady Gminy, i tak :

• pismo ZNP zawierające wniosek o zaplanowanie w projekcie budżetu 
środków na waloryzację i 25 % podwyżkę wynagrodzeń pracowników 
administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowo  - 
wychowawczych na terenie gminy Przyrów.
Pismo rozpatrywane będzie przy konstruowaniu budżetu gminy na 2008 rok

• informacja Wójta gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych 
Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz kierowników jednostek 
organizacyjnych - wszystkie oświadczenia zostały złożone w terminie i nie 
zawierają nieprawidłowości.

Przewodniczący Rady poinformował, że również wszyscy radni swoje 
oświadczenia majątkowe złożyli w terminie i nie stwierdził w nich żadnych 
nieprawidłowości.

• pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie poparcia 
inicjatywy i podjęcia uchwały dotyczącej przeciwdziałania wywożeniu 
nieustabilizowanych osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków na 
tereny rolnicze.

Wójt Gminy wyjaśnił, że na naszym terenie nie zaistniały takie przypadki w 
związku z powyższym nie widzi potrzeby podejmowania uchwały w tym temacie.
Radni zaakceptowali sugestię Wójta.

• pismo Biura Poselskiego Posła Wojciecha Pichety zapraszające do 
współpracy za pośrednictwem Biura w Myszkowie

• pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego informujące o odpowiedzi 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zapytanie w sprawie 
terminu złożenia przez Przewodniczącego Rady Gminy oświadczenia o 
działalności gospodarczej małżonka,

• Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - przedstawił pismo RIO 
przekazujące odpis orzeczenia w sprawie naruszenia przez Niego 
dyscypliny finansów publicznych . Pismo zostanie umieszczone w aktach 



osobowych Wójta Gminy,
• Przewodniczący Rady przedstawił pismo mieszkańców dotyczące zmiany 

nazwy ulicy Świerczewskiego i zmiany napisu na pomniku w Rynku.
Ustalono,  że pismo to omówione zostanie na posiedzeniach komisji i 
komisje wypracują stanowisko w tym temacie.

• Pani Maria Stępień - Dyrektor Zespołu Szkół w Przyrowie - złożyła na ręce 
Wójta Certyfikat, który jest podziękowaniem dla gminy Przyrów za czynny 
udział w VI edycji Kampanii Społecznej "Zachowaj trzeźwy umysł 2007"

ad . 17 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował 
           zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął VII sesję Rady Gminy
w Przyrowie.

Przewodniczący 
  RADY GMINY

             (-) Rajmund Michalik


