
        PROTOKÓŁ Nr XI/08
sesji Rady Gminy w Przyrowie

           odbytej w dniu 29 marca 2008 roku

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 11-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 - mgr inż. Ewelina Sikora-Migalska
Radny Rady Powiatu w Częstochowie Pan Tadeusz Ciastko oraz mieszkańcy 
gminy zgodnie z załączoną listą obecności.

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załą -
            czeniu).
Uwag w tym względzie nie zgłoszono. Za jego przyjęciem radni głosowali 
jednomyślnie.

ad . 3 . Do Protokółu poprzedniej, X 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 :
– 21 i 22 lutego odbywał się w gminie Kłomnice i Mykanów Konwent Wójtów i 

Burmistrzów, a dotyczył kwestii zarządzania w sytuacjach kryzysowych, spraw 
oświetlenia ulicznego i innych spraw bieżących między innymi organizowania 
Euro 2012 na stadionie śląskim, bowiem w Konwencie uczestniczył senator 
Antoni Piechniczek,

– 23 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP w Zarębicach,
– 25 lutego prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP na którym dokonano podziału 

środków na sprzęt przeciwpożarowy,
– 26 lutego w Urzędzie Miasta Częstochowy odbył się Konwent Wójtów 

subregionu północnego, podpisane zostało porozumienie w sprawie podziału 
środków tzw. "bez konkursowych" z Regionalnego Programu Operacyjnego, 
100% samorządów je podpisało i zostało ono przesłane do Urzędu 
Marszałkowskiego, 

– 1 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Przyrów,
– 1 marca na sali sportowej odbywał się turniej piłki nożnej,
– 3 marca Wójt wykonał uchwałę dotyczącą zakupu gruntów od Pana 

Rutkowskiego,
– 6 i 7 marca odbył się wyjazd seminaryjny z Partnerstwa Północnej Jury tj. z 

LEADERA + (w którym funkcjonujemy) na Słowację,
– 8 marca odbył się w sali sportowej międzygminny turniej piłki nożnej,



– 9 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Wola 
Mokrzeska,

– 9 marca w Kochcicach odbyła się prezentacja potraw wielkanocnych, 
uczestniczyły  w nim także między innymi Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w 
Przyrowie,

– 13 marca odebraliśmy protokólarnie dokumentację na przebudowę ul. Św. Anny, 
przy odbiorze uczestniczył przedstawiciel Wojewódzkiego Zarządu Dróg Pan
inspektor Dróżdżyński. Po tym odbiorze Wójt wystąpił do Marszałka o 
umieszczenie w planie robót na rok 2008 tego odcinka drogi,

– 14 marca odbył się wyjazd dla rolników na targi AgroTech do Kielc - 
uczestniczyło w nim ponad 20 rolników,

– 15 marca odbyły się zebrania w jednostce OSP Staropole i Zalesice,
– przygotowywane są wnioski do PROW-u, 
– była ekipa telewizyjna, która nakręcała program na temat gminy Przyrów (było to 

związane z wyborem Wójta Roku), program wyemitowany zostanie dziś o 18,45 
w programie III - audycja "Sprawy i ludzie",

– 27 marca odbędzie się w sali konferencyjnej szkolenie w temacie tworzenia grup 
producenckich, organizowane dla rolników przez Krajową Radę Spółdzielczą.

ad . 5 .   Interpelacje i wnioski zgłosili :

Radny Rady Powiatu Pan Ciastko udzielił odpowiedzi na wnioski zgłoszone na 
poprzednich sesjach i tak :
- uszkodzona barierka przy moście na Smykowie zostanie wymieniona,
- zgłoszone do wycięcia topole zostaną usunięte.
– radny Boborowski - zwracając się do Pana Ciastko - wskazał, że nadal nie jest 

przestrzegany zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych na drodze na 
Dąbek w związku z czym wnosi o ustawienie tak znaku zakazu,
kolejna sprawa, którą poruszył dotyczyła wycięcia topoli przy drodze Pniaki - 
Jaźwiny

– radny Kolan wnosi o dokończenie wycinki krzewów na dalszym odcinku drogi 
Zalesice - Lipnik oraz wykonanie łatowania tej drogi na całym odcinku aż do 
Częstochoowy,

– radny Nowak zgłosił, że zapadła się studzienka ściekowa na ul. Cmentarnej 
naprzeciwko cmentarza ,
ponadto wskazał, że przy wykonywaniu remontu drogi Przyrów - Wiercica, 
podczas łatowania dziur usypany został na jezdni "garb" który stanowi 
zagrożenie,
następnie poinformował, że naprzeciwko remizy w Staropolu zapadł się 
hydrant .

W odniesieniu do zgłoszenia w sprawie hydrantu Wójt Gminy poinformował, że 
Kierownik GZK wraca jutro z urlopu i zostanie mu zlecone wykonanie przeglądu 
hydrantów.
– radna Miedzińska - zwracając się do radnego powiatowego - podziękowała za 

interwencje w wyniku której został wyczyszczony rów w Sierakowie,
następnie zapytała czy powiat nadzorował remont drogi na odcinku od Julianki 
do Janowa ponieważ na niedawno zrobionym odcinku drogi już był konieczny i 
wykonywany jest  remont, jej zdaniem jest to marnotrawienie publicznych 
pieniędzy i winny być wyciągnięte konsekwencje w stosunku do winnych 
zaniedbań,
zwracając się do Wójta Gminy radna Miedzińska poprosiła o skierowanie 
kogoś do solidnego przykręcenia pleksy na przystanku w Sierakowie, bo 



podczas wiatru odrywają się kolejne elementy.
Wójt odpowiedział,  że zostanie to zrobione.

– radny Radło - zwracając się do radnego powiatowego - zgłosił konieczność 
ścinki poboczy przy drodze do Bolesławowa,
natomiast zwracając się do Wójta Gminy zgłosił konieczność dziurowania drogi 
w Bolesławowie

– radny Boborowski - zwracając się do Wójta Gminy - wskazał, że w 2007 roku 
we wrześniu zgłaszał konieczność powieszenia koło szkoły w Woli Mokrzeskiej 
tablicy z nazwą ul. Słoneczna, dotychczas nie zostało to wykonane

Wójt odpowiedział, że tablica zostanie zamówiona i powieszona.
Następnie Wójt Gminy zwracając się do radnego powiatowego wskazał, że 7 
marca w wodzie z wodociągu w Woli Mokrzeskiej pojawił się jakiś tłuszcz, zapytał 
czy może Panu Ciastko coś jest wiadomo o przyczynie takiego stanu rzeczy, czy 
może prowadzony był jakiś remont ujęcia ?
Radny Ciastko odpowiedział, że nic w tej kwestii nie jest mu wiadome.
Wobec tego, że radni nie zgłaszali już żadnych uwag i pytań do Pana Ciastko 
wobec czego (tłumacząc się pilnymi sprawami zawodowymi), ten złożywszy 
życzenia wielkanocne wszystkim obecnym opuścił obrady sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że radny Hyla usprawiedliwiając swą 
nieobecność w obradach, poprosił również  o przekazanie obecnym życzeń 
świątecznych co też Przewodniczący Rady uczynił.
Innych wniosków i interpelacji nie zgłoszono.

ad . 6 . Pani Wierciochowicz - na prośbę Przewodniczącego Rady -
            omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 2007 rok.
Uwag w tym względzie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
powyższy projekt uchwały.
Uchwała Nr 57/XI/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15
radnych - podjęta została jednomyślnie.

ad . 7 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił
            projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 2007 rok.
Uwag w tym względzie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
powyższy projekt uchwały.
Uchwała Nr 58/XI/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

ad . 8 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt uchwały
             w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Zalesicach. Wskazał, że wniesienie pod obrady sesji tego 
projektu uchwały jest konsekwencją podjętej na poprzedniej sesji uchwały o 
zamiarze likwidacji tej szkoły. Wymagana do podjęcia takiej uchwały opinia 
Kuratora Oświaty jest pozytywna.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uczestniczący w obradach Dyrektor szkoły w Zalesicach w swej wypowiedzi 
życzył by funkcjonowanie szkoły w nowych strukturach powiodło się.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w tym 
zakresie.



Uchwała Nr 59/XI/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

ad . 9 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt uchwały
            w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu "Turystyczna 
dolina Wiercicy". Projekt ten realizowany będzie w ramach środków z Programu 
Rozwoju Subregionu Północnego wspólnie z gminami Janów, Olsztyn, Dąbrowa 
Zielona. W budżecie zabezpieczamy 8.000,- zł na przygotowanie dokumentacji 
technicznej tego zadania. Każda gmina płaci za swój odcinek . Realizacja 
przewidywana jest na lata 2009 - 2010. Gminą wiodącą jest gmina Janów. Dla 
naszej gminy przewidywane jest z tej puli środków ok. 210 tys. zł. W ramach tego 
zadania zbudowana zostanie ścieżka rowerowa przebiegająca przez : Sygontka - 
Zalesice - Przyrów - Aleksandrówka - Knieja - Wola Mokrzeska - przez Stawki i z 
powrotem do Zalesic.
Uwag w tym temacie nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 60/XI/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15
radnych - podjęta została jednomyślnie.

ad . 10 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt
              uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Częstochowskiego na remont drogi powiatowej DP 08424 i DP 08423. Wójt 
wskazał, że jak co roku powiat zwraca się o dofinansowanie planowanych przez 
nich remontów dróg. Myśmy na początku roku wystosowali pismo jakie mamy 
potrzeby remontów. W odpowiedzi Powiatowy Zarząd  Dróg podał (spisane 
porozumienie), że na naszym terenie planują remont drogi od "Brzózek" w 
kierunku Wiercica (położenie nakładki) na odcinku ok. 500 - 700 m, oraz 
rozpoczęcie remontu - budowy chodników na ul. Zarębskiej odcinek ok. 250 m.
- radny Hamerla zapytał czy coś się zmieniło w sprawie opłat (haracz) za
  urządzenia położone w pasie drogowym ?
Wójt odpowiedział, że - ponieważ teraz dla większej ilości gmin zaczęło to również 
być problemem - odbyła się rozmowa z wicestarostą Krakowianem w tej kwestii. 
Przedstawione przez gminy argumenty przekonały Pana wicestarostę i obiecał, że 
postara się o wprowadzenie zmian w obowiązującej Uchwale tak by samorządy 
ponosiły mniejsze opłaty.
Do omawianego projektu Uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały  w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego.
Uchwała Nr 61/XI/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

ad . 11 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt
              Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Przyrów prowadzenia zadania z 
zakresu właściwości województwa "Opracowanie dokumentacji przebudowy 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 793 (ul. Św. Anny i ul. Częstochowskiej)    z 
drogą gminną oraz budowy ciągu rowerowo - pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 793 w Przyrowie". Na bazie takiego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim 
my wzięlibyśmy na siebie zorganizowanie wykonania robót, a Urząd 
Marszałkowski by to finansował, a to z tego względu, że jako gmina jesteśmy w 
stanie szybciej uporać się  z procedurami w tym zakresie.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.



Uchwała Nr 62/XI/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15
radnych - podjęta została jednomyślnie.

ad . 12 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt
              uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu 
"Budowa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych". Wójt poinformował, że ten 
projekt również realizowany będzie z pieniędzy subregionalnych. Gminą wiodącą 
projektu jest gmina Konopiska. Polegać to będzie na budowie w poszczególnych 
gminach punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych, z których odpady będą 
zbierane i wywożone na wysypisko spełniające warunki do składowania takich 
odpadów. Wstępnie na terenie naszej gminy lokalizacje tego punktu planujemy na 
terenie oczyszczalni ścieków.
Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały.
Uchwała Nr 63/XI/08 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 przystąpienia do realizacji wspólnego projektu "E - 
Powiat Częstochowski". Projekt ten również będzie realizowany z pieniędzy 
subregionalnych. Polegał będzie na budowie powiązań teleinformatycznych. 
Wiodącą jednostka tego projektu będzie powiat częstochowski, a uczestnikami 16 
urzędów gmin. Każdy z urzędów zostanie wyposażony w skrzynkę informatyczną. 
Udział Gminy w realizacji projektu wyniesie 1/17 wkładu własnego beneficjenta.
Uwag w tym zakresie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 64/XI/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

ad . 14 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego rady - omówił projekt uchwały
              w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. Wskazał przy tym na 
możliwe zagrożenia w uzyskaniu planowanych dochodów między innymi ze 
sprzedaży mienia, wielkość środków unijnych też uzależniona będzie od  tego ile 
nam uda się ich pozyskać. Trudności w realizacji budżetu mogą się pojawić także 
w dziale finansowania oświaty bowiem jeśli uchwalona zostanie proponowana 
skala podwyżek to zabraknie nam zaplanowanych środków.
Ponieważ wcześniej na posiedzeniach Komisji budżet był już bardzo szczegółowo 
omawiany i analizowany to uwag w tym względzie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 65/XI/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 
pełnego składu Rady - podjęta została jednomyślnie.

ad . 15 .  Komunikaty i wolne wnioski :

Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które w ostatnim czasie wpłynęły do 
biura Rady Gminy, i tak :
1) 14 marca br. wpłynęło Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie sprawozdania z
     wykonania budżetu gminy za 2007 rok.
    Ustalono, że kopie tego sprawozdania przekazane zostaną przewodniczącym



    poszczególnych Komisji Rady Gminy.
2) GSK Commercial Sp. z o.o. z Warszawy nadesłała pismo - materiał promocyjny
    leku - zachęcający do podjęcia partnerskiej współpracy na rzecz zapobiegania
    rakowi szyjki macicy.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

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

Protokółowała: Teresa Dymczyk

Przewodniczący Rady Gminy
                                                                        (-) Rajmund Michalik


