
PROTOKÓŁ Nr XVIII/09
     sesji Rady Gminy w Przyrowie
odbytej w dniu 16 lutego 2009 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
Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora-Migalska
Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska
Kierownik GZK – Mirosław Czarnecki
Radca prawny– mgr Marcin Surowiec
oraz mieszkańcy zgodnie z listą obecności.

Ad . 2 . Przewodniczący Rady – zanim odczytał proponowany porządek obrad -
             zaproponował zmianę w stosunku do przekazanego radnym porządku 
obrad polegającą na zamianie kolejności omawiania punktów 6 z19 i jako pierwszy 
omówienie punktu 19 tj. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy 
sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców.
Radni jednomyślnie zaakceptowali proponowaną zmianę.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił proponowany 
porządek obrad (w załączeniu).
Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie.

Ad . 3 . Do Protokółu poprzedniej – XVII 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 :
−8 stycznia odbyła się msza za pomordowanych i złożenie kwiatów pod 
pomnikiem ,
−9 stycznia odbyło się w Mykanowie spotkanie noworoczne, na którym Wójt 
Gminy dziękował przedstawicielom gmin za udzielona pomoc dla mieszkańców 
poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej i gradobicia,
−17 – 18 stycznia na hali sportowej odbywał się turniej piłkarski seniorów,
−21 stycznia Wójt uczestniczył w spotkaniu, które organizował Caritas, dla osób 
które pomagały w akcji pomocy dla ofiar gradobicia,
−23 stycznia odbyło się posiedzenie Klubu Wójtów i Burmistrzów, na którym 
omawiane były sprawy bieżące, między innymi sprawy oświetlenia ulicznego (o 
czym szerzej opowie na koniec swego wystąpienia),
−24 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Wiercica,
−27 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, na którym m. in. uchwalony został plan pracy na rok 2009,
−10 lutego wszyscy Wójtowie i burmistrzowie uczestniczyli w Regionalnej Izbie 



Obrachunkowej w naradzie z Prezesem RIO,
−11 stycznia na hali sportowej miał miejsce przegląd grup kolędniczych „Herody 
2009”, gdzie uczestniczyło 5 grup, w tym 3 z terenu naszej gminy. Wygrała grupa 
kolędnicza z Sygontki i oni w najbliższy weekend jadą do Bukowiny Tatrzańskiej 
reprezentować naszą gminę,
−15 lutego odbyło się 10-lecie zespołu „Przyrowskie nutki”, na którym gościliśmy 
przedstawicieli Starostwa, Regionalnego Ośrodka Kultury i Rady Krajowej Kół 
Gospodyń Wiejskich,
−kończymy projektowanie kanalizacji do Wiercicy, będziemy występować o 
pozwolenie na budowę. Wójt chciałby również zgłosić ten projekt do konkursu w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
−wystąpiliśmy o pozwolenie na budowę oświetlenia ulicznego Wola Mokrzeska, 
Smyków,
−czekamy na ogłoszenie konkursu by móc zgłosić inwestycję budowy wodociągu 
w Smykowie,
−trwają rozmowy z ENION - em w sprawie konserwacji oświetlenia ulicznego.
Na naradzie w RIO Prezes powiedział, że gminom nie wolno płacić za 
konserwację nie swojego majątku. W związku z tym Wójt wystąpił (po rozmowie z 
dyrektorem oddziału p. Wierzbickim) do oddziału z zapytaniem ile by kosztowało 
odkupienie od nich obwodów oświetleniowych znajdujących się na terenie naszej 
gminy. Jeżeli to będzie cena wyliczona na bazie wartości księgowej, to będą to 
nieduże pieniądze. Nabycie tych obwodów pozwoliłoby nam finansować remonty i 
modernizację oświetlenia,
−odbyło się zebranie wiejskie w Wiercicy poświęcone planowi zagospodarowania 
przestrzennego. W tej chwili urbaniści kończą przygotowanie projektu, czekamy 
jeszcze na niektóre uzgodnienia, po czym będziemy robić tzw. „wyłożenie „.

Ad . 5 .   Interpelacje i wnioski radnych – nie zgłoszono.

Ad . 6 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt
             uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaży lokalu mieszkalnego i sprzedaży ułamkowej części gruntu związanego 
z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę. 
Wskazał między innymi, że od kilku miesięcy trwały przygotowania do 
umożliwienia wykupu mieszkań w blokach przy ul. Zarębskiej przez aktualnych 
najemców. Rozpoczęto też porządkowanie kwestii zarządzania tą nieruchomością 
między innymi poprzez powołanie wspólnoty mieszkaniowej. Odbyło się kilka 
spotkań zarówno z właścicielami, którzy wykupili te mieszkania wcześniej jak i z 
lokatorami, na których między innymi oferowana była możliwość sprzedaży. 
Istniejący aktualnie stan rzeczy nie służy dobrze nikomu, nieruchomość jest 
niedoinwestowana. Aktualnie sporządzona została inwentaryzacja tej 
nieruchomości i sporządzona wycena lokali. W wyniku inwentaryzacji ujawniły się 
pewne rozbieżności w powierzchniach zajmowanych lokali (zarówno właścicieli jak 
i lokatorów) w związku z czym przed przekazaniem pełnej dokumentacji obiektu 
powołanej wspólnocie gmina zobowiązała się do sprostowania zawartych 
wcześniej aktów notarialnych. Nadmienił, że lokatorzy – w myśl przepisów – mają 
prawo wystąpić o zwrot zawyżonych opłat (jeśli powierzchnia lokalu w wyniku 
aktualnych pomiarów) za 3 lata wstecz. Dzisiaj , stosownie do wcześniejszej 
obietnicy złożonej najemcom, Wójt będzie wnioskował do Rady Gminy o 
zastosowanie 70 % bonifikaty przy zakupie mieszkań, co dla budżetu gminy 
przełoży się na uszczuplenie wartości dochodu gminy o ok. 500 tys. zł.. Następnie 
Wójt poinformował , że po zastosowaniu wnioskowanej bonifikaty ceny lokali 



przeznaczonych do sprzedaży kształtują się następująco : najtańsze mieszkanie 
o pow. 49,67 m² -11.360,13, najdroższe o pow. 73,07 m² – 17.547,- złotych.
Po wypowiedzi Wójta Gminy Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym 
temacie, proponując by jako pierwsi głos zabrali przybyli na obrady mieszkańcy 
bloków przy ulicy Zarębskiej.
− Pani Jolanta Wojciechowska wyraziła opinię, że mieszkania , które są w bardzo 
złym stanie technicznym (praktycznie bez żadnych remontów przez szereg lat) 
zostały wycenione zbyt wysoko
Wójt Gminy w odniesieniu do tej  wypowiedzi wskazał, że to gmina zleciła wycenę 
ponosząc jej koszty i przy sprzedaży będzie opierać się na tej wycenie.
–Pani Dziurkowska Maria też wyraziła opinię, że wycena jest wysoka, zwłaszcza, 
że (mimo iż Rada podjęła wcześniej uchwałę w tej sprawie) nie przeprowadzano 
remontów tych budynków, głównie chodzi o dachy, które przeciekają niszcząc 
przez to mieszkania, ale nie wykonano też ocieplenia tych budynków, czy 
chociażby napraw elewacji (odpadające tynki). Dlatego też , skoro teraz wspólnota 
sama będzie zmuszona przeprowadzić niezbędne remonty, uważa, iż cena 
mieszkań proponowanych do sprzedaży powinna zostać obniżona. Dla 
porównania podała również ceny lokali sprzedawanych w Częstochowie, gdzie 
cena za metr kształtowała się w granicach 100 – 150 zł.
–Pan Ryszard Sobański (lokal wykupił w 2001 roku) opowiada się za 
zastosowaniem bonifikaty przy zakupie i proponowaną przez Wójta uważa za 
adekwatną, a to również z tego względu, że we wcześniej obowiązującej w tym 
temacie uchwały bonifikata kształtowała się na tym poziomie, chociaż on przy 
zakupie swego lokalu stracił jej  10%, bo nie zaistniał warunek równoczesnego 
wykupu. Tak skorzystał jedynie z 60 % bonifikaty. Uważa, że najmniejsze 
mieszkanie winno kosztować w granicach 8 – 9 tys. zł. plus koszty notarialne, co 
da kwotę około 10 tys. zł. Zgłosił także wniosek, by Wójt za zgodą Rady Gminy 
część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży tych mieszkań przeznaczył na 
odbudowę istniejącej infrastruktury w blokach przy ul. Zarębskiej.
–Pani Maria Dziurkowska poparła wniosek złożony przez Pana Sobańskiego
Wójt w nawiązaniu do zgłoszonego wniosku poinformował, że po sprzedaży 
mieszkań gmina nie będzie miała żadnego tytułu prawnego, a tym samym i 
możliwości by przeznaczać jakiekolwiek środki na remont tych bloków.
       Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła wniosek Komisji o 
zwiększenie wysokości zaplanowanej bonifikaty o 5 % tj. na 75 % warunkując to 
jednocześnie wykupem wszystkich lokali w terminie 3 miesięcy.
Za wnioskiem Komisji Radni opowiedzieli się jednomyślnie.

–Pan Sobański zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego, czy jeśli wszyscy 
lokatorzy dokonają wykupu mieszkań, to on będzie mógł ubiegać się o zwrot 10% 
kwoty zakupu swego mieszkania ?

–Radca prawny odpowiedział, że nie ma aktualnie takiej możliwości prawnej, a 
obowiązujące w momencie zakupu mieszkania przepisy straciły moc 
obowiązującą.

Radny Michalik zgłosił wniosek o ustalenie 75 % bonifikaty, bez zapisu 
o warunku łącznego wykupu wszystkich mieszkań.
Również wniosek radnego Michalika zyskał jednomyślną akceptację.

Wójt Gminy wniósł o przyjęcie w Protokóle sesji zapisu, że udzielenie 
bonifikaty przy sprzedaży mieszkań znosi wszystkie wzajemne roszczenia 
wynikające z umów najmu na szczeblu gmina – mieszkańcy.
Nikt ponadto nie wyraził chęci zabrania głosu w dyskusji.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i podał pod głosowanie 



projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 106/XVIII/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.
Pani Jolanta Wojciechowska – w imieniu obecnych na sesji lokatorów mieszkań – 
podziękowała radnym za zrozumienie interesów mieszkańców i uchwalenie 75 % 
bonifikaty.

Ad . 7 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – mówiła projekt 
             uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. Wskazała, że proponowane w 
projekcie uchwały zapisy służą uporządkowaniu spraw formalnych.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym zakresie.
Uchwała Nr 107/XVIII/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 8 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt 
             uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Przedstawiła 
zakres zmian wynikających ze złożenia przez GZK w zakresie dotacji 
przedmiotowej (przejęcie obsługi mieszkaniowej przez wspólnotę) oraz zakres 
zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym względzie.
Uchwała Nr 108/XVIII/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 9 . Sekretarz Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt 
             uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady 
wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w 
oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do 
wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych. Poinformowała, że projekt tej 
uchwały został uzgodniony ze ZNP.
Wójt Gminy – odniesieniu do zapisu o średnim wynagrodzeniu) wskazał, że może 
w styczniu lub w lutym roku przyszłego zaistnieć konieczność przeznaczenia 
wyższych (o ok. 40 tys.) środków na wynagrodzenia nauczycieli.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym względzie.
Uchwała Nr 109/XVIII/09 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 zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Zarębice 
– Stanisławów. Podjęcie takiej uchwały jest wymagane by móc wystąpić z 
wnioskiem w ramach projektu Dużej Odnowy Wsi.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym względzie.
Uchwała Nr 110/XVIII/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) w obecności 15 



radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 11 . Kierownik Referatu Rolnictwa – na prośbę Przewodniczącego Rady - 
               omówił projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za
usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym względzie.
Uchwała Nr 111/XVIII/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 12 . Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego – na prośbę
              Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Wniosek o zatwierdzenie tych taryf skierowany został do Rady Gminy 20 stycznia 
br.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym względzie.
Uchwała Nr 112/XVIII/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 13 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawił i omówił
               sprawozdanie z realizacji „Programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy w latach 2008 – 2013”.
Uwag w tym temacie nie zgłoszono.
Powyższe sprawozdanie (w załączeniu) przyjęte zostało do akceptującej 
wiadomości.

Ad . 14 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt
               uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 82/XIV/08 Rady Gminy w 
Przyrowie z dnia 07 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008-2013.
W odniesieniu do proponowanych do uchwalenia zapisów w tym projekcie 
uchwały uwag n ie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym względzie.
Uchwała Nr 113/XVIII/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 15 . Zarówno Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
              Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Przyrów za rok 
2008 jak i projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 zostały radnym przekazane 
w materiałach sesyjnych. Wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zaproponował realizację  tego punktu porządku obrad poprzez zadawanie pytań i 
zgłaszanie uwag w tym zakresie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Za przyjęciem do akceptującej wiadomości Informacji z Programu (w załączeniu) 
radni opowiedzieli się jednomyślnie.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 



projekt uchwały w tym względzie.
Uchwała Nr 114/XVIII/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 16 . Również Informacja o realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
               Narkomanii dla gminy Przyrów za rok 2008  i projekt Uchwały w sprawie 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 zostały radnym 
przekazane w materiałach sesyjnych więc Przewodniczący Rady zaproponował 
sposób realizacji tego punktu identycznie jak punkt poprzedzający.
Radni bez uwag, jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem przedstawionej 
informacji (w załączeniu).
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym względzie.
Uchwała Nr 115/XVIII/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 17 . Pani Halina Pęczkowska – na prośbę Przewodniczącego Rady –omówiła
               projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 2008 rok.
Uwag w tym względzie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 116/XVIII/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 18 . Pani Halina Pęczkowska – na prośbę Przewodniczącego Rady –omówiła
               projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za rok 2008.
Uwag w tym względzie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 117/XVIII/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 19 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt 
               uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 64/XI/08 z 19 marca 2008 r. w
sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu „E - Powiat Częstochowski”
Uwag w tym zakresie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 118/XVIII/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 20 . Przewodniczący Rady poprosił, by Przewodniczący poszczególnych
               Komisji Rady przedstawili przygotowane na posiedzeniach Plany Pracy 
Komisji na rok 2009.
͠Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – przedstawiła Plan Pracy Komisji oraz 
Harmonogram zaplanowanych do przeprowadzenia kontroli – radni nie zgłosili 
uwag i jednomyślnie opowiedzieli się za ich zatwierdzeniem,
͠Przewodniczący Komisji Rolnictwa przedstawił proponowany plan pracy Komisji, 
szczególny nacisk kładąc na zaplanowane na dzień 26 czerwca br. posiedzenie 
Komisji – radni nie mieli uwag do proponowanego planu i jednomyślnie 



opowiedzieli się za jego przyjęciem,
͠Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła Plan pracy komisji – uwag do niego 
nie zgłoszono – za przyjęciem radni opowiedzieli się jednomyślnie,
͠Przewodniczący Komisji Zdrowia przedstawił Plan pracy Komisji – radni nie zgłosili 
uwag – jednomyślnie opowiedzieli się za jego przyjęciem.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Plan Pracy Rady Gminy na 2009 rok ( w 
załączeniu).
Nie zgłoszono do niego uwag.
Za przyjęciem radni opowiedzieli się jednomyślnie.

Ad . 20 . Komunikaty i wolne wnioski :

Wójt poinformował, że 16 marca br oprócz uroczystej sesji o godzinie 11 
konieczne będzie chyba również odbycie wcześniej np. o godz 9 części sesji 
roboczej ponieważ do rozpatrzenia będzie kilka uchwał.
Ponadto Wójt Gminy - w związku z 640 rocznicą alokacji Przyrowa – ma zapytanie 
i prosi Radę o opinię na temat propozycji uhonorowania tej rocznicy. Są 3 
propozycje :

–podjęcie jakiejś uroczystej uchwały,

–przystąpienie do stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego (Wójt 
przedstawił pismo stowarzyszenia nadesłane z ofertą przystąpienia), składka 
roczna dla członków stowarzyszenia wynosi 1 tys. zł.

–plac rynku nazwać imieniem Króla Kazimierza Wielkiego
Przewodniczący Rady zaproponował, by połączyć 2 propozycje tzn. przygotować 
uroczystą uchwałę (wyrażenie wdzięczności dla patrona) i nadać nazwę placowi 
rynku.
Radni jednomyślnie zaakceptowali takie rozwiązanie. Nie wyrazili natomiast woli 
przystąpienia do stowarzyszenia.
Następnie Wójt poinformował, że przygotowane zostały na tę sesję materiały 
promocyjne w postaci : długopisów, smyczy, statuetek, filmu o gminie,torby 
ekologiczne z nadrukiem o gminie, planujemy także wydanie folderu 
reklamowego. Na sesję zaproszono ponad 100 gości.
Dla dalszego uczczenia tej rocznicy odbędzie się kilka imprez plenerowych :

–przegląd orkiestr dętych (9 lub16 mają)

–XXX Zlot Młodzieży Gmin Jurajskich( 30 lub 31 maja)

–4 lipca (sobota) kolejne spotkanie z cyklu „Z daleka i bliska”,  w niedzielę festyn

–dożynki – być może powiatowe

– w grudniu planujemy zorganizować na hali sportowej Przegląd stołów wigilijnych 
.
Poinformował także, że wystąpił do Ministra Rolnictwa z wnioskami o nadanie 
odznaki honorowej „Zasłużony dla rolnictwa”
Wystąpiliśmy również do Marszałka Województwa o nadanie złotej odznaki „Za 
zasługi dla Województwa Śląskiego” dla zespołu „Przyrowskie nutki”.
Następnie Wójt odczytał pismo samorządu Gminy Mykanów z podziękowaniem za 
udzielone wsparcie finansowe dla osób poszkodowanych w wyniku klęski 
żywiołowej.
Przewodniczący Rady  odczytał pisma, które wpłynęły do biura Rady :

–pismo Wicewojewody Śląskiego dotyczące włączenia się gmin w proces 



repatriacji Polaków zamieszkałych na wschodnich terenach b. ZSRR – Rada póki 
co nie widzi możliwości stworzenia warunków do przyjęcia na terenie naszej gminy 
repatriantów ze wschodu

–pismo Sejmiku Województwa Śląskiego z apelem o włączenie się w organizację 
obchodów Roku Korfantego w związku z przyjętą przez Sejmik uchwała w sprawie 
ogłoszenia roku 2009 Rokiem Wojciecha Korfantego.
Radny Kolan zapytał czy przewidywane jest zorganizowanie jakichś szkoleń dla 
rolników ?
Przewodniczący Rady odpowiedział, że wzorem roku 2008 szkolenia takie 
zostaną zorganizowane jak już będzie pełna wiedza w temacie wypełniania 
wniosków (omówienie aktualnych zmian) o dotacje przez rolników.
Radna Miedzińska poprosiła by Wójt zlecił Kierownikowi GZK oprawienie szyb w 
przystanku w Sierakowie.

Ad . 22 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował 
               zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XVIII sesję Rady 
Gminy w Przyrowie.

Protokółowała :


