
PROTOKÓŁ Nr XII/08
        sesji Rady Gminy w Przyrowie
 odbytej w dniu 30 kwietnia 2008 roku

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 10-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.

Radni nieobecni :

- Mirosław Hamerla
- Robert Skalski

Radni usprawiedliwili swą nieobecność u Przewodniczącego Rady.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli :
Wójt Gminy - mgr inż. Robert Nowak
Sekretarz Gminy - Elżbieta Deska
Skarbnik Gminy - mgr inż. Ewelina Sikora-Migalska
Kierownik GOPS - mgr Iwona Kremblewska
Radny Rady Powiatu w Częstochowie Pan Roman Hyla

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załą -
            czeniu). Wójt Gminy wniósł o wprowadzenie do porządku obrad jeszcze 
trzech dodatkowych punktów, i tak :
-  jako punkt 15 - Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
   częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
   przestrzennego gminy Przyrów uchwalonego Uchwałą Nr 207/XXIX/02 Rady
   Gminy w Przyrowie z dnia 5 czerwca 2002 roku,
-  jako punkt 16 - Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
   częściowej  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   na terenie Gminy Przyrów - sołectwo Sieraków zatwierdzonego Uchwałą
   Nr 163/XXVII/06 Rady Gminy  Przyrów z dnia 26 października 2006 roku,
-  jako punkt 17 - Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania
   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie
   gminy Przyrów - sołectwo Kopaniny
Za przyjęciem zaproponowanych zmian Radni opowiedzieli się jednomyślnie.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
porządek obrad uwzględniający przyjęte zmiany.
Za jego przyjęciem Radni głosowali jednomyślnie.

ad . 3 . Do Protokółu poprzedniej - XI 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 marca odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Gmin Jurajskich. Udzielono 

na nim absolutorium dla obecnego Zarządu, podjęto uchwały budżetowe. 



Wstępnie również zgłosił Wójt Gminę Przyrów jako gospodarza Zlotu Młodzieży 
Gmin Jurajskich w roku przyszłym. Odbywało by się to w ramach obchodów 640 
lecia alokacji Przyrowa. Jako przedstawiciele Związku uczestniczyli także w 
Targach Turystycznych w Kaliningradzie,

– 28 marca odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Partnerstwo 
Północnej Jury. Również na tym Zgromadzeniu udzielone zostało absolutorium. 
Wójt przypomniał, że pan Robert Deska jest wiceprezesem tego 
stowarzyszenia. Wójt ocenił również, że bardo dobrze, się stało, że 
zafunkcjonowaliśmy w tym Stowarzyszeniu, ponieważ nawet pieniądze na 
odnowę wsi, teraz na poziomie 500 tys. zł na sołectwo, w ramach osi III, to 
drugie tyle będzie można uzyskać w ramach LEADER +,

– 24 kwietnia Wójt został powołany w skład Zespołu Samorządowego, który 
funkcjonuje przy Sejmie RP. To powołanie jest związane z uzyskaniem tytułu 
Wójta Roku 2007. Zespół opiniuje i przygotowuje zmiany zarówno w zakresie 
dokończenia reformy samorządowej jak i innym kwestii związanych z ordynacją 
wyborczą, z kompetencjami i pieniędzmi dla gmin,

– 26 kwietnia zaaplikowanych zostało 600 litrów preparatu na oczyszczalni 
ścieków, który ma zapobiec wydzielającemu się fetorowi,

– w piątek (25.04) Wójt był w Katowicach złożyć 2 wnioski w ramach "Odnowy 
Małej Wsi" (deptak w Juliance i plac zabaw w Woli Mokrzeskiej). Wnioski zostały 
zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski i niedługo powinno nadejść w tym 
temacie konkretne pismo i będzie można przystąpić do ich realizacji,

– w temacie FOGR - mieliśmy złożone 3 wnioski - 2 już napewno zostały 
zaakceptowane dobrze, 3 jest na liście rezerwowej z dużą szansą na 
zaakceptowanie,

– w związku z podpisaną umową  z gminą Zawalską od 14 do 18 maja będziemy 
gościć przedstawicieli tejże gminy. Na terenie naszej gminy przebywać będą w 
dniu 15 maja br.,

–  korzystając z okazji, że w sesji uczestniczy pan Hyla Wójt ponowił prośbę 
dotycząca podjęcia interwencji w sprawie ponoszenia przez nas opłat za 
urządzenia znajdujące się w pasie drogowym (tj. by Rada Powiatu ponownie 
rozważyła przyjęte przez nią zapisy w uchwale i dokonała zmniejszenia 
wysokości tych opłat),

– z Panem Kierownikiem Klimasem ustalony został zakres robót na drogach: 
będzie robiona (również w ramach naszego wkładu własnego) część nakładki na 
drodze na odcinku Brzózki - Wiercica, rozpoczęcie budowy chodników na ulicy 
Zarębskiej - około 150 metrów,

– udało nam się nawiązać kontakt z właścicielem budynku w Zalesicach i o 13,40 
mamy dokonać zakupu tego budynku - podpisany zostanie akt notarialny .

ad . 5 .  Interpelacje i wnioski zgłosili :

– radny Radło Euzebiusz zgłosił potrzebę nawiezienia frezu na wyrwę  w jezdni, 
która powstała po pracach wodociągowych (koło Pani Podsiedlik),
– radny Nowak Władysław zgłosił, że koło przystanku w Staropolu również jest 

wyrwa w jezdni.
Wójt odpowiedział, że zgłosi to i przy okazji dziurowania pozostałych dróg 
zostanie to wykonane.
– radna Miedzińska poruszyła sprawę parkingu w rynku w Przyrowie - 

zaproponowała, by ustawić znak informujący jak należy parkować, bo 
samochody parkują wzdłuż i niewiele samochodów może zaparkować.
Wójt odpowiedział, że nie ma takiej możliwości bo jest to parking wzdłużny i tak 



właśnie należy parkować,
– radna   Miedzińska dodała ponadto, że wiele osób, w tym również samochody 

dostawcze parkują na chodnikach
Wójt poinformował, że  w tej sprawie zostały wysłane (już dwukrotnie) pisma do 
właścicieli sklepów, by pouczali dostawców o zakazie parkowania na chodnikach
– radna Miedzińska następnie zgłosiła konieczność nawiezienia szlaki i zrobienia 

odwodnienia na przystanku w Sierakowie, a także wstawienia wybitych szyb. 
Ponadto pragnie uzyskać odpowiedź, kto dokonał odbioru drogi Julianka 
Sieraków, bo do dziś nie zostały wykonane pobocza . Jeśli to nie zostanie 
wyjaśnione mieszkańcy będą podejmować interwencje w tej sprawie,
– radna Wierciochowicz Barbara zgłosiła konieczność nawiezienia szlaki na drogę 

Knieja - Kopaniny.
Wójt odpowiedział, że ta droga jest wstępnie zaakceptowana do realizacji w 
ramach FOGR, realizacja planowana jest na odcinku 1100 metrów. Na odcinku 
gdzie to nie będzie robione zostanie nawieziona szlaka,
– radna Alicja Bożek również zgłosiła potrzebę nawiezienia szlaki na boczną 

uliczkę w Juliance (koło p. Poltachy i p. Mizgały),
– radny Krzysztof Boborowski po raz kolejny zaapelował by podjąć działania aby 

samochody ciężarowe wożące tłuczeń do budowy dróg poscaleniowych nie 
korzystały z drogi  Wola Mokrzeska - Dąbek.
Radny Rady Powiatu odpowiedział, że niezwłocznie podejmie interwencję w tej 
sprawie.

ad . 6 . Sprawozdanie opisowo - analityczne z wykonania budżetu gminy za 2007
            rok (w załączeniu) przewodniczący stałych komisji Rady Gminy otrzymali w 
materiałach sesyjnych. Przedstawiane i omawiane szczegółowo było na 
posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Przewodniczący Rady poprosił o 
zgłaszanie pytań i ewentualnych uwag odnośnie sporządzenia sprawozdania i 
danych nim objętych.
Nie zgłoszono żadnych uwag i pytań w tym temacie.
W związku z tym Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących 
poszczególnych Komisji Rady Gminy o przedstawienie, wypracowanych podczas 
obytych przed sesją posiedzeń, opinii na temat realizacji zadań gospodarczych i 
budżetu gminy za rok 2007.
Wszystkie Komisje wydały pozytywną opinię o realizacji budżetu i zadań z niego 
wynikających i opowiedziały się za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy z 
tego tytułu.
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z treścią wniosku Komisji Rewizyjnej w 
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Przyrowie. Po czym odczytał 
Uchwałę Nr4100/VI/36/2008 z dnia 04 kwietnia VI Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przyrów.
Wydana opinia jest pozytywna.
Następnie - na prośbę Przewodniczącego Rady - Skarbnik Gminy odczytała 
Uchwałę Nr 4100/VI/35/2008 z dnia 04 kwietnia 2008 roku VI Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o 
przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 
2007 rok. Skład Orzekający wydał opinię pozytywną.
W odniesieniu do przedstawionych :
- wniosku Komisji Rewizyjnej oraz 
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej radni nie zgłosili uwag.



ad . 7 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w sprawie udzielenia
             absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 66/XII/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności
13 radnych - podjęta została jednomyślnie.

ad . 8 . Ponieważ Sprawozdanie z realizacji "Programu gospodarowania
            mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003-2007" zostało radnym 
przesłane w materiałach sesyjnych i omawiane było w trakcie odbytych przed 
sesją posiedzeń Komisji, Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie 
ewentualnych uwag i pytań w tym temacie.
Radni nie zgłosili żadnych uwag. Sprawozdanie przyjęte zostało jednomyślnie.

ad . 9 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt uchwały
            w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008-2012.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 67/XII/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 10 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt
              uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości :
Przyrów i Aleksandrówka. 
Uwag w tym względzie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 68/XII/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 11 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt
              uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Pomoc ta ma zostać 
udzielona w formie dotacji celowej dla miasta Częstochowy z przeznaczeniem za 
zakup pojazdu specjalnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
Uwag w tym względzie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 69/XII/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 12 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt
              uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w 
placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę   Przyrów. Do podjęcia tej 
uchwały obliguje nas ustawa o systemie oświaty. Wójt wskazał także, że w 
stosunku do pierwotnie przesłanego radnym w materiałach sesyjnych projektu 
następuje zmiana w § 4 polegająca na wprowadzeniu opłaty za podwieczorek w 
kwocie 0,80 groszy.
Przewodniczący Rady zaproponował zmianę zapisu w § 2 pkt 2 ust 2 z obecnego 
proponowanego zapisu :"emeryci i renciści, byli pracownicy danej placówki" na
następujący : "emeryci i renciści będący byłymi pracownikami placówek 
oświatowych".



Radna Miedzińska przedstawiła wniosek Komisji Oświaty dotyczący dopisania w 
§ 4 punktu 2 , w brzmieniu : " osoby, o których mowa  w § 2 ust. 2 ponoszą opłatę 
w wysokości: 1,00 zł. za 1 śniadanie, 2,80 zł. za 1 obiad, 0,80 zł za podwieczorek 
oraz opłatę stałą za świadczenia przekraczające podstawę programową w tym za 
przygotowanie posiłków  w wysokości 20 zł. miesięcznie.
Radny Kolan poinformował, że Komisja Rolnictwa także przychyla się do tego 
wniosku Komisji Oświaty.
Pozostałe Komisje Rady również poparły ten wniosek.
Wójt Gminy zaproponował - w związku ze zgłoszonymi wnioskami i uwagami - 
przyjęcie następującego brzmienia § 4 : " Osoby wymienione w § 2 wnoszą opłatę 
za posiłki w wysokości : 1,00 zł za jedno śniadanie, 2,80 zł za jeden obiad, 0,80 zł 
za podwieczorek oraz opłatę stałą za świadczenia przekraczające podstawę 
programową, w tym za przygotowanie posiłków w wysokości 20 zł miesięcznie".
Taki zapis uwzględni zgłoszone przez Komisje wnioski i da pełną przejrzystość 
zasad i wysokości opłat.

Za przyjęciem zaproponowanych zmian zapisów radni opowiedzieli się 
jednomyślnie.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały ( uwzględniający przyjęte zmiany) w tej sprawie.
Uchwała Nr 70/XII/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 13 . Skarbnik Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt
               uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Uwag w tym zakresie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 71/XII/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 14 . Wójt - po ostatnich konsultacjach prawnych dotyczących projektu
              uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - wniósł o 
wycofanie tego punktu z porządku obrad dzisiejszej sesji.

ad . 15 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt
              uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Przyrów uchwalonego uchwałą Nr 207/XXIX/02 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 
5 czerwca 2002 roku. Po czym wniósł o uwzględnieniu w omówionej uchwale 
następującego zapisu w § 2 : " Traci moc uchwała Nr 52/VIII/03 Rady Gminy w 
Przyrowie z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmian w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy", a pozostałym paragrafom wnioskuje nadać nową, kolejną numerację.
Uwag i sprzeciwu do wypowiedzi Wójta nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały ( z uwzględnieniem Wniosków Wójta Gminy) w tej sprawie.
Uchwała Nr 72/XII/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 16 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt
              uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany 



miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów 
- sołectwo Sieraków zatwierdzonego uchwałą nr 163/XXVII/06 Rady Gminy 
Przyrów z dnia 26 października 2006 roku.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 73/XII/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 12 
głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.

ad . 17 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt
              uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Przyrów - sołectwo
Kopaniny.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Uchwała Nr 74/XII/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 18 .   Komunikaty i wolne wnioski :

Przewodniczący Rady odczytał pismo Pana Gerarda Góreckiego 
dotyczące zmiany napisu na pomniku w Rynku w Przyrowie - po dyskusji w tym 
temacie ustalono, że Pani sołtys przeprowadzi wśród mieszkańców ankietę czy 
pozostali mieszkańcy (oprócz tych którzy podpisali pismo z sierpnia 2007 roku w 
tej sprawie) chcą zmiany napisu na tablicy tego pomnika.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Związku Nauczycielstwa 
Polskiego informujące, że ZNP wszedł w spór zbiorowy i domaga się zwiększenia 
nakładów na oświatę oraz utrzymania dotychczasowych praw i przywilejów oraz 
uprawnień emerytalnych nauczycieli.
Wójt Gminy poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyły się w tej sprawie 
mediacje, których wynikiem było podpisanie protokółu rozbieżności. My nie 
zdecydujemy się na podpisanie takiego porozumienia, bo brakło by nam 120 tys.zł
na skutki jego zawarcia.

 Radna Miedzińska zaprosiła obecnych do udziału w organizowanym w 
Sierakowie festynie organizowanym w dniu 15 czerwca br. o godz. 15.

Radny Kolan zaprosił obecnych do udziału w festynie organizowanym 
przez OSP Zalesice w dniu 2 maja br. 

ad . 19 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował
              zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XII sesję Rady Gminy 
w Przyrowie.

Protokółowała :


