
      PROTOKÓŁ Nr XXII/09
sesji Rady Gminy w Przyrowie

             odbytej w dniu 09 lipca 2009 roku

Nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 8,30 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 inż. Robert Nowak
Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora-Migalska
Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska
Radca prawny – mgr Marcin Surowiec

Ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad
            obejmujący :
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
4.Interpelacje i wnioski radnych
5.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla 
sołectwa Przyrów.
6.Komunikaty i wolne wnioski
7.Zakończenie obrad.
W odniesieniu do przedstawionego porządku obrad Wójt wniósł o wprowadzenie 
jeszcze 2 punktów, i tak :

–jako punkt 6 podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

–jako punkt 8 podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości dla sołectwa Zarębice.
Za propozycją zgłoszoną przez Wójta radni opowiedzieli się jednomyślnie.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek 
obrad uwzględniający przyjęte zmiany.
Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie.

Ad . 3 . Wójt Gminy przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, w której
             poinformował o bieżących wydarzeniach zaistniałych w okresie od 
ostatniej sesji, i tak :

–przygotowujemy do PROW-u wniosek w sprawie dofinansowania budowy 
wodociągu w Smykowie i budowy kanalizacji sanitarnej w Wiercicy. Odbyły się też 
zebrania wiejskie w tych miejscowościach. Na zebraniach rozdane zostały do 
podpisania umowy. Na dzień dzisiejszy – w Smykowie - na 35 projektowanych 
przykanalików w terminie złożono 25 umów. Wczoraj dotarły 2 kolejne, ale już dziś 
jest poprawiony kosztorys i niestety, zgodnie z tym co było mówione na zebraniu, 
te osoby, jeśli dalej będą zainteresowane przyłączem będą musiały zapłacić jego 
koszt w 100 %. W Wiercicy na 85 projektowanych przyłączy, spłynęło dotychczas 
75 umów,



–idą inwestycje planowane inwestycje : remont ulicy Lelowskiej, Zarębskiej, 
termomodernizacja szkoły, remont budynku Urzędu, budowa ze środków FOGR 
drogi w Bolesławowie,

–w sobotę odbył się koncert w ramach spotkań „Z daleka i bliska”, a w niedzielę 
uroczyste obchody 640 rocznicy alokacji Przyrowa,

–przez tydzień gościliśmy także delegację z Ukrainy 

ad . 4 . Interpelacje i wnioski radnych

Nie zgłoszono.

Ad . 5 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt 
             uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla 
sołectwa Przyrów. Poinformował, że ponieważ trwa procedura rozpatrywania 
wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w działaniu Odnowa 
Wsi – siostry Dominikanki złożyły wniosek na kwotę  ok 1,1 mln zł. Wniosek jest 
do poprawy ponieważ wg.  Urzędu Marszałkowskiego nazwa załączonego Planu 
Odnowy miejscowości : Przyrów i Aleksandrówka winna być zmieniona i plan ten 
powinien mieć nazwę Planu Odnowy Miejscowości dla sołectwa Przyrów. Druga 
zmiana w tym planie to kwestia dopisania na str. 8 zdania o treści „ Teren 
zabytkowego zespołu Klasztorno – Kościelnego w Aleksandrówce jest obszarem o 
szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjającym 
nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy 
funkcjonalno – przestrzenne. Zmian należy też dokonać się w zakresie terminu 
obowiązywania tego Planu i obejmuje on lata 2009 – 2016.
Do udzielonych wyjaśnień i projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 132/XXII/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

Ad . 6 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt 
             uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok informując, że 
dotyczą one zwiększenia przychodów budżetu z wolnych środków z 
przeznaczeniem na wydatki w działach administracji publicznej i różnych 
rozliczeniach.
Do udzielonych wyjaśnień i projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 133/XXII/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została – 
w obecności 15 radnych – jednomyślnie.

Ad . 7 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt 
             uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla 
sołectwa Zarębice. Tutaj zmiana polega w zasadzie tylko na dopisaniu na stronie 
12 następującego zdania :”Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa oraz 
kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb 
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na 
ich położenie i cechy funkcjonalno - przestrzenne, poprzez budowę chodników i 
oświetlenia ulicznego.”
Do udzielonych wyjaśnień i projektu uchwały uwag nie zgłoszono.



Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 134/XXII/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

Ad . 8 . Wójt Gminy poinformował, że powstał pomysł by złożyć wspólny wniosek
            4 powiatów (miasto Częstochowa, powiat częstochowski, kłobucki i 
myszkowski)w ramach działania 2.1 – infrastruktura społeczeństwa 
informatycznego – na zbudowanie sieci szkieletowej światłowodu. Koszt naszego 
udziału w tym projekcie wyniósł by 128 tys. zł, które wydatkowane byłyby w 
okresie 3 lat : 2010 – 2012 .Uchwała w tej sprawie przygotowana zostanie na 
kolejną sesję. 

Ad . 9 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował
             zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XXII sesję Rady Gminy 
w Przyrowie. 

Protokółowała :   
    


