
  PROTOKÓŁ Nr XIX/09 
      sesji Rady Gminy w Przyrowie 
 odbytej w dniu 16 marca 2009 roku 
 
 Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 9,30 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 inŜ. Robert Nowak 
Skarbnik Gminy – mgr inŜ. Ewelina Sikora-Migalska oraz 
zaproszeni goście I mieszkańcy gminy zgodnie z załączonymi listami obecności. 
 
ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załą - 
            czeniu). Zaproponował by realizację punktu 8 przenieść na przedostatni – 10 
– punkt porządku obrad i nadać mu następujące brzmienie :”Uroczysta część sesji z 
okazji 640 rocznicy nadania przywileju lokacyjnego dla miasta Przyrowa – podjęcie 
Uchwały w sprawie nadania nazwy króla Kazimierza III Wielkiego placowi 
połoŜonemu w Przyrowie (płyta Rynku). Za zaproponowaną zmianą radni 
opowiedzieli się jednogłośnie. 
Wobec powyŜszego Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek 
obrad z uwzględnieniem przyjętej zmiany. 
Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie. 
 
Ad . 3 .  Do Protokółu poprzedniej – XVIII – 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 bieŜących wydarzeniach zaistniałych w okresie od ostatniej 
sesji, i tak : 

− 18 lutego – odbyło się I posiedzenie Rady w Partnerstwie Północnej Jury, 
której jesteśmy członkiem, 

− 20 lutego odbyło się w Częstochowie szkolenie na temat szkód łowieckich , w 
którym uczestniczyło kilka osób z terenu naszej gminy, 

− 20 i21 lutego grupa herodów z Sygontki-Julianki uczestniczyła w przeglądzie 
takich grup kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej, 

− 24 lutego w Urzędzie odbyło się Walne Zgromadzenie Spółek Wodnych, 
− 24 lutego odbyła się narada sołtysów związana z roznoszeniem nakazów 

podatkowych,  
− odbywały się zebrania sprawozdawcze w OSP, jeszcze zostało tylko do 

obsłuŜenia zebranie w OSP Wola Mokrzeska, którego termin jest ustalony na 
dzień 28 marca br., 

− przez cały miesiąc trwały prace związane z przygotowaniem dzisiejszej 
uroczystości, 

− ukazała się lista rankingowa w działaniu 8.2 (złoŜone nasze wnioski o boiska 
szkolne) – uzyskaliśmy ok. 91 % moŜliwych do uzyskania punktów. Wniosek 
jednak jest dopiero na 36 miejscu co równa się praktycznie zerowym szansom 



na pozyskanie środków na jego realizację, 
− mamy do rozstrzygnięcia przetarg na termomodernizację szkoły (wymiana 

stolarki) – wpłynęło bardzo wiele ofert, 
− ogłoszony został przetarg na termomodernizację budynku Urzędu Gminy, 
− jest juŜ uzgodniona kwestia poszerzenia drogi w Bolesławowie (nie ma 

konieczności ogłaszania II przetargu), 
− w połowie kwietnia ma być ogłoszony konkurs, z którego moglibyśmy 

finansować budowę wodociągu w Smykowie I kanalizacji w Wiercicy – nie 
naleŜy jednak oczekiwać by inwestycje te mogły rozpocząć się (ze względu na 
niezbędne do spełnienia wymogi I procedury) jeszcze w tym roku. 

 
Ad . 5 .   Interpelacje I wnioski : 
 
 Nie zgłoszono. 
 
Ad . 6 .  Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt  
             uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok. Wskazała, Ŝe my 
uchwaliliśmy budŜet w miesiącu grudniu, a budŜet Państwa uchwalony został w 
miesiącu marcu I ostateczne wskaźniki otrzymaliśmy niedawno. Następnie 
przedstawiła zakres proponowanych zmian w uchwale budŜetowej. 
Uwag w tym zakresie nie zgłoszono. 
Wobec powyŜszego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały. 
Uchwała Nr 119/XIX/09 w powy Ŝszej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych - podj ęta została jednogło śnie. 
 
Ad . 7 .  Przewodniczący Rady przedstawił – wypracowany po konsultacjach z 
             radnymi – projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości  diet dla radnych. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyŜszego Przewodniczący Rady przedstawił I poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały. 
Uchwała Nr 120/XIX/09 w powy Ŝszej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych - podj ęta została jednogło śnie. 
 
Ad . 8 .  Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
             w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Zarębice. Wskazał, Ŝe 
jest to to samo opracowanie jakie zostało przyjęte na poprzedniej sesji, jednak z 
wyłączeniem miejscowości Stanisławów.  
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Wobec powyŜszego Przewodniczący Rady przedstawił I poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały. 
Uchwała Nr 121/XIX/09 w powy Ŝszej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 
radnych - podj ęta została jednogło śnie. 
 
Ad . 9 .   Komunikaty i wolne wnioski : 
 
Wójt Gminy przedstawił i omówił pismo skierowane do wiadomości Rady Gminy 
dotyczące odrolnienia gruntu i zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Przyrów przeznaczenia działki nr 145/7 widniejącej w rejestrze gruntów 
rolnych w jednostce ewidencyjnej 240414_2 Przyrów, obręb nr 0013 Wola 
Mokrzeska, Nr jednostki rejestrowej G.204, mapa 3, identyfikator działki 
240414_2.0013.145/7 o powierzchni 3380 m², rodzaj i klasa uŜytku RV – skierowane 



przez Państwa Kamilę i Piotra Szmukier zam. w Dąbrowie Górniczej. 
 
Ad . 10 ,  Uroczysta część sesji z okazji 640 rocznicy nadania przywileju lokacyjnego 
               dla miasta Przyrowa zorganizowana została na hali sportowej przy 
Zespole Szkół w Przyrowie. 
Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji i rozpoczęła się jej część uroczysta. 
Przewodniczący Rady przywitał wszystkich uczestników sesji i poinformował, Ŝe z 
okazji dzisiejszej uroczystości wyłoŜona została Kronika Gminy więc goście mogą 
dokonywać w niej wpisów w trakcie trwania obrad sesji. 
Następnie Przewodniczący Rady poprosi Wójta Gminy o zabranie głosu. 
 Wójt Gminy – imiennie – przywitał przybyłych na dzisiejsze obrady gości i 
podziękował im za przyjęcie zaproszenia i uczestnictwo w uroczystości. 
 Przewodniczący Rady poprosił następnie zespół młodzieŜy z Zespołu 
Szkół w Przyrowie o zaprezentowanie przygotowanej inscenizacji prezentującej rys 
historyczny.  Po występie złoŜył zarówno młodzieŜy jak i nauczycielom 
podziękowania za przygotowanie spektaklu. 
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe Wójt Gminy wystąpił do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o nadanie honorowej odznaki „ZasłuŜony dla 
rolnictwa”. Pan Minister nadał odznaki dla następujących osób : Bruzda Zuzanna, 
Ciepiela Władysław, Deska Józef, Frukacz Marek, Hamerla Mirosław, Kolan Ryszard, 
Lamch Ryszard, Radło Euzebiusz, Sikora Zenon, Sowiński Ryszard, Wroński Marek, 
Zymła Stanisław, śmuda Ewa. Poprosił, by po wyczytaniu odznaczeni wystąpili w 
kolejności wyczytywania, a następnie poprosił Podsekretarza Stanu Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Artura Ławniczaka o wręczenie przyznanych 
odznaczeń. Po wręczeniu odznaczeń Pani Zuzanna Bruzda – w imieniu własnym i 
pozostałych odznaczonych osób – podziękowała za ich przyznanie. 
 Przewodniczący Rady udzielił głosu Prezesowi Oddziału Regionalnego 
Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie Panu Krzysztofowi 
Zbrojkiewiczowi, który wręczył Wójtowi Gminy przyznany Brązowy KrzyŜ za zasługi 
dla WOPR. 
 Następnie głos – za  zgodą Przewodniczącego Rady – zabrał 
przedstawiciel Klubu Turystyki Rowerowej przy Zespole Szkół w Przyrowie Pan 
Zbigniew Machura – wręczył przyznaną Wójtowi Gminy honorową odznakę 
„Szlakiem wsi dawnych miast”. 
Po czym kolejno głos zabierali zaproszeni goście. W swoich wypowiedziach 
dziękowali za zaproszenie na uroczystość i składali gratulacje z tego tytułu. Wręczali 
takŜe pamiątkowe dyplomy, statuetki i listy gratulacyjne. 
 Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawił 
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy króla Kazimierza III 
Wielkiego placowi połoŜonemu w Przyrowie (płyta Rynku). Z kolei Przewodniczący 
Rady przedstawił projekt uchwały w tej sprawie i poddał go pod głosowanie. 
Uchwała Nr 122/XIX/09 w powy Ŝszej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści – 15 
radnych – podj ęta została jednomy ślnie.     
Następnie Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi Gminy, a ten najpierw 
podziękował wszystkim za wzięcie udziału w uroczystościach, a następnie 
przedstawił najbliŜsze plany inwestycyjne, które korzystnie wpłyną na dalszy rozwój  
gospodarczy gminy. Po czym poinformował, Ŝe w związku z dzisiejszą uroczystością 
przygotowany został film o gminie, który chcieliśmy zaprezentować obecnym i 
poprosił o jego projekcję. 
Po projekcji filmu kolejnym punktem sesji był występ zespołu pieśni i tańca 
„Przyrowskie nutki”. Przed nim jednak nastąpiła prezentacja zespołu i jego dorobku. 
 



Ad . 11 . Po występie Przewodniczący Rady podziękował zespołowi za występ, a 
               wszystkim obecnym obecnym za przybycie i uczestnictwo w obradach i 
zamknął XIX sesję Rady Gminy w Przyrowie. 
 
 
 
 
 
      
 
 


