
    PROTOKÓŁ Nr XXIII/09      
           sesji Rady Gminy w Przyrowie      
           odbytej w dniu 28 wrze śnia 2009 roku 

 
 
 

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 13-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 inŜ. Robert Nowak 

Skarbnik Gminy – mgr inŜ. Ewelina Sikora – Migalska            
Sekretarz Gminy – ElŜbieta Deska                                                                      
Kierownik GZK – Mirosław Czarnecki oraz zaproszeni do udziału w obradach Radni 
Rady Powiatu w Częstochowie : Henryk Kasiura, Tadeusz Ciastko, Roman Hyla 

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek  obrad (w 

            załączeniu). Uwag nie wniesiono. 

Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie. 

 
Ad . 3 .  Do Protokółów poprzednich – XXI i XXII sesji Rady Gminy – uwag nie      
     zgłoszono. 

Za ich 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 : 

− złoŜyliśmy wniosek w ramach podstawowych usług na 3 inwestycje : budowa 
wodociągu w Smykowie, budowa kanalizacji do Wiercicy i modernizacji 
oczyszczalni ścieków 

− kończymy remont obiektu szkoły - po odbiorach są instalacja c.o. i okna, kończy 
się wykonywanie elewacji, odbiór planowany jest na przyszły tydzień. Dyrektor z 
własnych środków maluje dach, 

− na terenie Urzędu zakończono grubsze remonty, trwają jeszcze pracy przy 
odgromieniu i budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 

− rozstrzygnięty został przetarg na dowóz uczniów do szkół - obydwie trasy wygrał 
PKS Myszków, 

− nasza delegacja w dniach 18 - 24 sierpnia br. brała udział w Święcie 
Niepodległości Ukrainy, wspólnie z zespołem "Przyrowskie nutki", 

− odbyły się doŜynki powiatowe w Blachowni, reprezentowało nas sołectwo 
Sygontka, 

− 6 września br. odbyły się doŜynki gminne, 
− odbyły się zebrania sołeckie - odbyły się szkolenia związane z funduszem 

sołeckim i statutami sołectw, które dziś mają zostać uchwalone, 
− trwają prace przy kościółku Św. Mikołaja - dogadana jest kwestia zrobienia dachu 



, mają to robić górale z Bukowiny, zabezpieczone są pieniądze na wymianę 
stolarki, zostanie część pieniędzy i w tej chwili Wójt pomaga księdzu prowadzić 
postępowanie w sprawie skucia tynku i zakonserwowania kamieni, 

− trwają prace przy oświetleniu w  Zalesicach na ul. Kolejowej, 
− odbyły się powiatowe zawody OSP - reprezentowało nas OSP Przyrów , zajęła 9 

miejsce 
 
Ad . 5 .  Interpelacje i wnioski radnych : 

 
− radny Rady Powiatu w Częstochowie Pan Tadeusz Ciastko poinformował, Ŝe do 

planu budŜetu Powiatowego Zarządu Dróg  na rok 2010 zgłosił do realizacji 3 
rzeczy z terenu naszej gminy tj. : droga powiatowa 1096 S od bloków przy ul. 
Zarębskiej w kierunku Stanisławowa, droga powiatowa 1095 S pomiędzy 
Przyrowem, a Wiercicą (przebudowa i remont), droga powiatowa 1096 S od 
Stanisławowa do Bolesławowa, 

− radny Rady Powiatu w Częstochowie Pan Henryk Kasiura poinformował, Ŝe :    
1)  w przyszłym tygodniu rozpocznie się kładzenie nakładki bitumicznej na ulicy 

     Zarębskiej w Przyrowie 
2)  Wójt Gminy Przyrów zabiega o remont drogi Drochlin - Przyrów - powiat  
     zamierza zlecić opracowanie dokumentacji technicznej na budowę tej drogi, 
3)  odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia - ustalono, Ŝe 5 mln zł 
     przeznaczone zostanie na aktywne formy zwalczania bezrobocia 

− radny Władysław Nowak - od roku zgłasza problem dziury powstałej na ul. 
Cmentarnej (koło cmentarza) na skutek zapadnięcia się studzienki ściekowej, 

− zgłasza konieczność podjęcia działań zmierzających do ustawienia w Staropolu, 
na skrzyŜowaniu znaku ograniczenia  prędkości do 40 km/h na drodze Staropole-
Sieraków-Przyrów, wnioskuje teŜ o spowodowanie zwiększenia częstotliwości 
kontroli przez patrole policyjne na tejŜe drodze, lub chociaŜby ustawienie znaków 
tzw. sierŜantów 

− radny Deska Józef - odnosząc się do wypowiedzi Pana Kasiury - stwierdził, Ŝe 
projekt na drogę Drochlin - Przyrów miał być zlecony juŜ w roku ubiegłym, a teraz 
znów zostanie przesunięty, więc czy w ogóle droga ta doczeka się realizacji, 
pomimo tego, Ŝe my jako Rada deklarowaliśmy wyłoŜenie określonej kwoty   na 
ten cel ? 

− radny Radło Euzebiusz informuje, Ŝe na drodze w Bolesławowie - na drodze 
powiatowej - ustawiono znak z pierwszeństwem przejazdu dla pojazdów z drogi 
gminnej, co naleŜałoby zmienić, naleŜy takŜe ustawić nowe znaki tzw. sierŜanty 

− radny Ryszard Kolan zapytał czy będzie wykonane dziurowanie drogi na odcinku 
Zalesice - Lipnik ?, zapytał równieŜ dlaczego tak się dzieje, Ŝe corocznie pewien 
odcinek przy drodze Lipnik-śuraw przy wykaszaniu poboczy pozostaje 
niewykoszony ?  

− radna BoŜena Miedzińska zgłosiła wniosek o uzupełnienie "sierŜantów" na 
zakręcie w Sierakowie (jadąc od strony Julianki) 

Pan Kasiura odpowiedział, Ŝe : jutro zajmie się sprawą zapadającej się studzienki na 
ulicy Cmentarnej, rozpozna teŜ sprawę znaku ograniczenia prędkości w Staropolu, ale 
poinformował, Ŝe wprowadzanie znaków wymaga dokonania uzgodnień. 
Odnośnie drogi Drochlin - Przyrów  - to duŜa inwestycja i wymaga znacznych nakładów, 
a po stronie Lelowa nie ma zaangaŜowania i zgody wójta na tą inwestycję. 
Co do oznakowania w Bolesławowie i złego oznakowania, to zgłosi tę sprawę.  
Odpowiadają radnemu Kolanowi Pan Kasiura poinformował, Ŝe dziurowanie drogi 
Zalesice - Lipnik będzie robione, natomiast w kwestii niewykaszania pewnego odcinka 



przy tej drodze stwierdził, Ŝe pewnie w tym miejscu przebiega granica 2 Rejonów Dróg i 
dlatego jest to "pas ziemi niczyjej". 
 Wójt Gminy odnosząc się do wypowiedzi w sprawie remontu drogi Przyrów - 
Drochlin wskazał, Ŝe według jego wiedzy projekt nie został jeszcze zlecony, główną 
przeszkodą w tym są - zlecone przez Zarząd Powiatowy  Dróg, a nie wykonane przez  
Wydział Geodezji określenie stanu własności gruntu pod budowę tej drogi.  
Wójta niepokoi fakt, Ŝe - Rada przeznaczyła na ten cel w roku bieŜącym 60 tys. zł. na 
ten projekt - okazuje się, Ŝe jest koniec września i projekt jest w ogóle nie zlecony. 
Pojutrze mija termin zgłaszania do "Schetynówki" i pierwotnie Wójt myślał, Ŝe w tym 
roku uda się tę drogę  zgłosić. W tej chwili, dzisiaj, przesuwamy pieniądze, bo mamy 
aneks do wykonania tego projektu do czerwca 2010 roku. Wójta niepokoi jednak to, Ŝe 
jeŜeli prowadzi On rozmowy z kierownictwem Zarządu Dróg Powiatowych i oni 
wypowiadają się w tym tonie, Ŝe nie wiadomo, czy warto w ogóle to projektować, bo jest 
6 innych dróg, które do "Schetynówki" trzeba zgłosić. Wiadomo , Ŝe jutro lub pojutrze 
zostaną zgłoszone 2 drogi, a w przyszłym roku się Program kończy, czyli będzie moŜna 
zgłosić tylko 2 drogi. Pozostaje decyzja, które to będą drogi. śeby więc nie stało się tak, 
Ŝe nasza droga nie zostanie uwzględniona, bowiem jak chyba  Pana Starosta Kasiura 
sobie przypomina, przy podziale środków subregionalnych myśmy odstąpili od pewnych 
rzeczy w zamian za to, Ŝe właśnie ta droga zostanie zgłoszona do "Schetynówki". W tej 
chwili nasuwa się wniosek, Ŝe działania Zarządu idą jednak w kierunku "na 
przeczekanie". 
 Następnie Wójt poinformował, Ŝe dziś uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim 
w spotkaniu w sprawie scalania . Sytuacja wygląda tak, Ŝe VAT od scalania stał się 
kosztem niekwalifikowanym, i w związku z tym pod znakiem zapytania stanęło scalanie 
naszego obiektu Wiercica, który Starostwo złoŜyło. Wniosek jest juŜ poprawiony i z tego 
co Pan Dyrektor Motłoch powiedział w ciągu 2 tygodni będą wystawiane decyzje na 
scalanie. Pozostaje do zapłacenia kwestia VAT. Na bazie kosztorysów inwestorskich 
jest to kwota 217 tys.500 zł. To spotkanie zostało zorganizowane głównie po to by 
określić jakie będą moŜliwości sfinansowania VAT z FOGR - u. Zostały złoŜone 
następujące propozycje : Ŝeby sfinansować wspólnie tzn. Marszałek, Starostwo i 
Gminy: 70 % Urząd Marszałkowski w ramach FOGR-u, 20 % gminy, 10 % Starostwo i 
Ŝeby Starostwo z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska sfinansowało VAT na 
rowach ok. 45 tys. zł. 
Nie podpisanie przez powiat takiej umowy spowoduje, Ŝe wnioski w sprawie scalenia 
nie przejdą i pieniądze przepadną. Prosi więc Pana Starostę o wnikliwe 
przeanalizowanie tego problemu i poparcie go w trakcie posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
Ad . 6 .  Sprawozdanie opisowo-analityczne z wykonania budŜetu gminy Przyrów za  
      I półrocze 2009 roku zostało radnym przekazane w materiałach sesyjnych. 
Wobec powyŜszego Przewodniczący Rady Gminy poprosił, by Skarbnik Gminy 
przedstawiła nadesłaną przez RIO opinię w tym temacie, a następnie zaproponował by 
radni zgłaszali zapytania i ewentualne uwagi w tym temacie. 

Skarbnik Gminy zapoznała z Uchwałą Nr 4100/VI/115/2009 VI Składu Orzekającego 
RIO w Katowicach z dnia 3 września br. W sprawie opinii o przedłoŜonej przez Wójta 
Gminy Przyrów informacji o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 2009 roku . 
Nadesłana opinia jest pozytywna.  

Radni nie zgłosili w tym temacie pytań i uwag. 

Za pozytywną oceną realizacji budŜetu Rada opowiedziała się jednomyślnie. 

 
Ad . 7 .  Kierownik GZK przedstawił informację dotyczącą porządku i czystości na   
     terenie gminy Przyrów.  



- radna Miedzińska zapytała czy akcja sprawdzania, czy wszyscy właściciele 
  nieruchomości mają podpisane z firmami wywozowymi umowy na odbiór 
  nieczystości, będzie  kontynuowana ? 
Kierownik GZK odpowiedział, Ŝe tak. 
- radny Radło zasugerował by negocjować z tymi firmami moŜliwość zawarcia umów o 
   odbieranie odpadów w okresach raz na 2-3 miesiące (chodzi o ludzi starszych i 
   samotnych) 
Kierownik GZK wyjaśnił, Ŝe takich odgórnych zapisów firmy przyjąć nie chcą. MoŜna 
indywidualnie negocjować warunki bezpośrednio przy zawieraniu umów. 
 Do przedstawionej informacji uwag nie zgłoszono. 
Została przyjęta jednomyślnie. 
 
Ad . 8 .  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 
             pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie remontu 
nawierzchni bitumicznych w technologii nakładek bitumicznych i chodnika na drodze 
powiatowej 1096 S Przyrów-Stanisławów (ul. Zarębska) na długości około 360 mb. 
 Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 135/XXIII/09 w powy Ŝszej sprawie (w zał ączeniu) - w obecno ści 15 
radnych - podj ęta została jednomy ślnie. 
 
Ad . 9 .  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody 
             na udzielenie poŜyczki Stowarzyszeniu Partnerstwo Północnej Jury w Janowie. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 136/XXIII/09 w powy Ŝszej sprawie (w zał ączeniu) - w obecno ści 15 
radnych - podj ęta została jednomy ślnie. 
 
Ad . 10 .  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w 
               budŜecie gminy na 2009 rok.  
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 137/XXIII/09 w powy Ŝszej sprawie (w zał ączeniu) - w obecno ści 15 
radnych - podj ęta została jednomy ślnie. 
   
Ad . 11 .  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
               realizacji projektu "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu 
Północnego E-region częstochowski" oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego 
przedsięwzięcia . 
     Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 138/XXIII/09 w powy Ŝszej sprawie (w zał ączeniu) - w obecno ści 15 
radnych - podj ęta została jednomy ślnie. 
 
Ad . 12 .  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia  
     Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Przyrów z organizacjami 
pozarządowymi w roku 2010. 
     Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 139/XXIII/09 w powy Ŝszej sprawie (w zał ączeniu) - w obecno ści 15 
radnych - podj ęta została jednomy ślnie. 
 
Ad . 13 .  Przewodniczący Rady przedstawi projekt uchwały w sprawie określenia 
               wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 
opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie 
gminy Przyrów. 



     Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 140/XXIII/09 w powy Ŝszej sprawie (w zał ączeniu) - w obecno ści 15 
radnych - podj ęta została jednomy ślnie. 
 
Ad . 14 .  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 
               upowaŜnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Przyrowie do wydawania decyzji administracyjnych. 
     Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 141/XXIII/09 w powy Ŝszej sprawie (w zał ączeniu) - w obecno ści 15 
radnych - podj ęta została jednomy ślnie. 
 
Ad. 15 .  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
              Nr 15/II/02 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Przyrów. 
    Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 142/XXIII/09 w powy Ŝszej sprawie (w zał ączeniu) - w obecno ści 15 
radnych - podj ęta została jednomy ślnie. 
 
Ad . 16 .Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
              do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Przyrów. 
    Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 143/XXIII/09 w powy Ŝszej sprawie (w zał ączeniu) - w obecno ści 15 
radnych - podj ęta została jednomy ślnie. 
 
Ad . 17 .  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
              do zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Przyrów. 
     Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 144/XXIII/09 w powy Ŝszej sprawie (w zał ączeniu) - w obecno ści 15 
radnych - podj ęta została jednomy ślnie. 
 
Ad . 18 .Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania statutu 
              jednostkom pomocniczym - sołectwom połoŜonym na terenie gminy Przyrów. 
    Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 145/XXIII/09 w powy Ŝszej sprawie (w zał ączeniu) - w obecno ści 15 
radnych - podj ęta została jednomy ślnie. 
 
Ad . 19 .  Komunikaty i wolne wnioski : 
 
Przewodniczący Rady przedstawił informację, która wpłynęła do biura Rady,  o  
oświadczeniach majątkowych złoŜonych przez   Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy 
oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Wszystkie te oświadczenia złoŜone 
zostały w ustawowym terminie i nie stwierdzono w nich Ŝadnych nieprawidłowości. 
- radna Miedzińska poruszyła 2 sprawy : 
   1) domu zgłoszonego do rozbiórki oraz 
   2) by zmobilizować właścicieli działek niezabudowanych (zarówno prywatnych jak i 
      gminnych) do wykaszania terenu działek przy drodze 
Wójt odpowiedział, Ŝe w ubiegłym tygodniu był w Urzędzie powiatowy inspektor nadzoru 
i rozmawiał z nim w sprawie nakazów rozbiórek. W rozmowie inspektor nadzoru 
poinformował, Ŝe w chwili obecnej nie jest to takie proste, bowiem Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru uchyla wydane decyzje na rozbiórkę, bo w myśl obowiązujących 



przepisów nikogo nie moŜna zmusić do rozbiórki jego obiektu. Wymagać moŜna jedynie 
by nie stwarzały one zagroŜenia lub by zostały oznakowane, Ŝe zagraŜają 
bezpieczeństwu. 
 Dyrektor Zespołu Szkół w Przyrowie Pani Maria Stępień poinformowała, Ŝe 
organizowany jest Jubileusz 60 - lecia Szkoły Podstawowej w Przyrowie i 10 - lecia 
Gimnazjum. Przedstawiła program obchodów i serdecznie zaprosiła obecnych do 
udziału w tym uroczystym jubileuszu. 
- radny Michalik wnosi o podjęcie oficjalnych wystąpień do instytucji nadzorujących i 
wykonujących regulacje rzeki, bo wały są przemoknięte i moŜe dojść do duŜego 
zagroŜenia. 
 Wójt - w ubiegłą środę przedstawiciele WZIR-u, wspólnie z przedstawicielem 
naszego Urzędu dokonali eksperymentu tzn. zostało opuszczone piętrzenie na jazie w 
Kniei Ŝeby sprawdzić jakie to będzie miało oddziaływanie na poziom rzeki tutaj - w 
Przyrowie - pod mostem. Okazało się, Ŝe po kilkugodzinnym otwarciu jazu tutaj poziom 
wody nie spadł. Podejrzewamy więc, Ŝe gdzieś na odcinku przed jazem jest jakaś 
mulda, albo zastoisko zarośli, które trzyma ten poziom. Dzisiaj Wójt otrzymał  taką 
informację, Ŝe WZIR ma podobno wygospodarować pieniądze na wyczyszczenie ok. 
600 m rzeki, zaczynając od strony Kniei co powinno rozwiązać ten problem. 
 
Ad . 20 .  Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował 
               zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XXIII sesję Rady Gminy 
w Przyrowie. 
 
 
 
 
      Przewodniczący Rady Gminy 
            (-) Rajmund Michalik 
  

 
 

              

 

 

 

                 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


