
          PROTOKÓŁ Nr XIII/08
sesji Rady Gminy w Przyrowie

           odbytej w dniu 30 maja 2008 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 13 radnych, co
stanowi 87 % składu Rady.

Radni nieobecni:

- Deska Józef
- Kolan Ryszard

Radni nie usprawiedliwili przyczyn swej nieobecności.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli :
Wójt Gminy - mgr inż. Robert Nowak
Skarbnik Gminy - mgr inż. Ewelina Sikora-Migalska
Sekretarz Gminy - Elżbieta Deska

ad . 2.  Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad ( w załą -
            czeniu). 
Do porządku obrad uwag nie zgłoszono, a za jego przyjęciem radni głosowali 
jednomyślnie.

ad . 3.  Skarbnik Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt 
             uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 71/XII/08 z dnia 30 kwietnia 2008 
roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Zmiana, wynikająca z 
zastrzeżeń RIO, polega na wykreśleniu z § 2 zapisu o zmniejszeniu rezerwy 
budżetowej, gdyż zmianę tą można wprowadzić Zarządzeniem Wójta.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 75/XIII/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 4.   Skarbnik Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt
             uchwały w sprawie zmian   w uchwale budżetowej nr 65/XI/2008 z dnia 
19 marca 2008. W związku ze zmianą dotyczącą zadania inwestycyjnego 
(wycena budowy boiska) zachodzi konieczność dokonania zmian w załącznikach 
nr 8, 9, 10 uchwały budżetowej.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 76/XIII/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednomyślnie.

ad . 5.  Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt uchwały
             w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżki godzin zajęć 



nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i 
przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Przyrów. Poinformował, 
że konieczność podjęcia tej uchwały jest wynikiem ostatniej wizytacji Pani Kurator, 
podczas której wynikło, że taka uchwała winna być już wcześniej podjęta. Do jej 
podjęcia  wymagane były uzgodnienia z Kuratorium Oświaty i Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Kuratorium Oświaty pozytywnie zaopiniowało nasz 
projekt natomiast w wyniku prowadzonych konsultacji ze ZNP podpisany został 
protokół rozbieżności,  bo ZNP nie wszystkie zapisy akceptował (16 godzinny 
tygodniowy wymiar zajęć) , a my z kolei nie mogliśmy się zgodzić na propozycję 
ZNP.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 77/XIII/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.
Wójt poinformował, że planujemy by od września br. ( w związku z prośbami 
rodziców ) przedszkole czynne było do godziny 16-tej.

ad . 6.  Przewodniczący Rady przedstawił radnym - nadesłane przez Samorzą-
            dowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie - dwa zażalenia Państwa 
Emilii i Józefa Malinowskich  zam. Rudniki (jedno z dnia 07.02.2008 r., drugie z 
dnia 06 maja 2008 roku) na nie załatwienie w terminie przez Wójta Gminy ich 
sprawy.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Wójta o udzielenie wyjaśnień w tej 
sprawie.
Wójt Gminy udzielając wyjaśnień (kolejno, według zarzutów stawianych w 
zażaleniu) zapoznawał Radę z korespondencją jaka kierowana była z Urzędu do 
Państwa Malinowskich, przedstawiał obowiązujące przepisy prawne w tym 
względzie, a także wyjaśnił, że sprzedaż nieruchomości prowadzona była nie 
przez Wójta Gminy lecz przez Sąd Rejonowy w Myszkowie, a Urząd Gminy z tego 
tytułu otrzymał kwotę 323.494, 10 złotych. Wójt Gminy nie mógł tylko 
poinformować radnych o wysokości zadłużenia Państwa Malinowskich, gdyż dane 
te objęte są tajemnicą skarbową (art. 293 i 294 Ordynacji Podatkowej).

Radni - wobec przedstawionej dokumentacji i na podstawie udzielonych 
przez Wójta Gminy wyjaśnień - uznali zażalenia Państwa Malinowskich za 
nieuzasadnione i postanowili w drodze uchwały o uznaniu skargi za bezzasadną.
Zobowiązano Wójta Gminy do poinformowania Państwa Malinowskich o stanie 
zadłużenia z tytułu podatków na rzecz Gminy Przyrów.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej 
sprawie.
Uchwała Nr 78/XIII/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

ad . 7.   Komunikaty i wolne wnioski :

Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które w okresie międzysesyjnym 
wpłynęły do biura Rady, i tak :
― zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody stwierdzające nieważność uchwały Nr 70/XII/08 Rady Gminy w 
Przyrowie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze 
stołówek zorganizowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Przyrów.



Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - wyjaśnił, że zdaniem organu 
nadzoru przyjęcie regulacji w tej sprawie leży nie w gestii Rady Gminy lecz 
Wójta Gminy. Wobec czego te same zapisy przyjęte zostaną w Zarządzeniu 
Wójta Gminy w tym zakresie.

― zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody stwierdzające nieważność uchwały Nr 67/XII/08 Rady Gminy w 
Przyrowie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008 - 
2012.
Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - poinformował, że (wobec 
wielu niedociągnięć z naszej strony wskazanych przez organ nadzoru) na 
kolejną sesję przygotowany zostanie nowy projekt uchwały w tej sprawie.

― apel uczniów Gimnazjum w Przyrowie o zwiększenie zainteresowania 
problemami ekologicznymi gminy i rozważeniem zawartych w apelu propozycji 
przy działaniach podejmowanych przez Radę , a związanych z ochroną 
środowiska.

― Wójt Gminy poinformował, że od 3 dni trwa na terenie gminy dziurowanie dróg,
― Wójt Gminy poinformował także, że dziś zostanie wysłany wniosek - udało nam 

się przygotować pełną dokumentację - o dofinansowanie renowacji Kościółka 
Świętego Mikołaja. Będzie ona przebiegała w 2 etapach : I - remont dachu, 
wymiana stolarki i osuszenie budynku, II etap - zbicie tynku i zabezpieczenie 
kamienia przed lasowaniem.

― Wójt poinformował i jednocześnie zaprosił obecnych do udziału w 
organizowanych jutro (31.05.2008 r.) I "Wierzbinkach" organizowanych po 
zakończeniu sadzenia wierzby, rozpoczęcie imprezy nastąpi w Rynku o 
godzinie 14 - tej.

ad . 8. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował
            zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XIII sesję Rady Gminy
w Przyrowie.

Protokółowała : Przewodniczący
 RADY GMINY

            (-) Rajmund Michalik

 


