
PROTOKÓŁ Nr XXV/09
                              sesji Rady Gminy w Przyrowie  

odbytej w dniu 29 grudnia 2009 roku

Ad.1.  Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 13.30 otworzył Przewodniczący Rady 
Gminy Rajmund Michalik, witając przybyłych i stwierdzając prawomocność obrad.

Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93 
% składu Rady.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli :

Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak

Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora – Migalska 
Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska

oraz zaproszeni goście: Radny Powiatu Częstochowskiego Pan Roman Hyla, były 
Komendant Komisariatu Policji w Koniecpolu Pan Dariusz Koćwin i obecny Komendant 
Komisariatu Policji w Koniecpolu Pan Tomasz Górka.

Ad .2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu). 
Uwag nie zgłoszono.

Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie.

Ad .3 . Do Protokołu poprzedniej  –  XXIV sesji Rady Gminy – uwag nie wniesiono.

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:

-  5 listopada odbyło się w Starostwie Powiatowym w Częstochowie spotkanie w sprawie 
scalania na Wiercicy; 

-  09 listopada odbyło się Forum Sołtysów Województwa Śląskiego, na którym 
dyskutowane były kwestie programu rozwoju obszarów wiejskich oraz rozstrzygnięcia 
konkursów, które Marszałek ogłasza co roku. W forum tym z terenu naszej gminy wzięło 
udział pięciu sołtysów oraz delegacja KGW w Sygontce, która otrzymała wyróżnienie za 
Obrzędową Izbę Pamięci;

- 10 listopada odbyły się uroczyste obchody 10-lecia Zarządu Powiatowego Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Kłomnicach;

- 11 listopada odbyła się w kościele akademia z okazji Święta Niepodległości, po której 
zostały złożone kwiaty pod pomnikami;

- 16 listopada została podpisana umowa na budowę wodociągu w Smykowie , termin 
wykonania inwestycji jest do końca czerwca 2010 roku. Na styczeń planowane jest też 
zebranie wiejskie celem aneksowania umów z mieszkańcami na przyłącza wodociągowe;

- 20 listopada mieliśmy odbiór dachu na kościółku św. Mikołaja;



-  17 listopada odbyło się w Urzędzie spotkanie podsumowujące projekt PKL, który 
prowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach funduszy z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu przeszkolonych zostało czternaście osób, 
które uzyskały dodatkowe kwalifikacje zawodowe;  

- 1 i 2 grudnia odbywało się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia;

- 8 grudnia na zaproszenie Starosty uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym wspólnego 
projektu budowy punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych;

- 11 grudnia odbyło się spotkanie z Panią Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Katowicach wszystkich Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, ponieważ 
nowa ustawa o finansach publicznych, która obowiązywać będzie od 1 stycznia, 
przyporządkowuje Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska pod Marszałka 
Województwa Śląskiego;

- 20 grudnia odbyła się w Przyrowie regionalna impreza organizowana wspólnie z 
Regionalnym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych pt. „Stoły Wigilijne”;

- odbył się przetarg na budowę chodników w miejscowości Zarębice;

- został ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy szkolnej, składanie ofert jest do 7 
stycznia;

- odbył się również odbiór oświetlenia w miejscowości Wola Mokrzeska;

- 23 grudnia został zawieziony wniosek na likwidację wysypiska śmieci, zostanie on teraz 
poddany ocenie formalnej i merytorycznej;

- planowane jest przeniesienie gabinetu rehabilitacyjnego do pomieszczeń przy ośrodku 
zdrowia.

Wójt poprosił o usprawiedliwienie nieobecności na sesji Radnego K. Boborowskiego oraz 
Radnych Powiatowych: Pana Henryka Kasiury i Pana Tadeusza Ciastko.

Następnie podziękował Panu Dariuszowi Koćwinowi – ustępującemu Komendantowi 
Komisariatu Policji w Koniecpolu – za wieloletnią współpracę. 

Pan Dariusz Koćwin zabrał głos, podziękował również za współpracę i przedstawił 
nowego Komendanta Pana Tomasza Górkę, który powitał wszystkich i krótko opowiedział 
o swojej dotychczasowej pracy w policji oraz planach związanych z funkcją Komendanta 
Komisariatu w Koniecpolu. 

Ad. 5.   Radni nie zgłosili żadnych interpelacji i wniosków.

Ad. 6.   Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
148/XXIV/09 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie określenia 
podatku od nieruchomości na 2010 rok.

Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Gminy.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 152/XXV/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 14 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad. 7. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania dotacji z budżetu gminy dla przedszkoli i szkół niepublicznych, w których 
realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.



Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Gminy. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 153/XXV/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 14 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad.8.  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie likwidacji rachunku 
dochodów własnych przy Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie.

Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Gminy. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 154/XXV/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 14 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad.9. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2009 rok 
Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Gminy. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 155/XXV/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 14 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad.10. Pani Sekretarz Gminy omówiła raport o stanie oświaty w Gminie za rok szkolny

  2008/2009. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy przedstawiając plan wydatków na placówki publiczne i 
niepubliczne z terenu Gminy. 

Raport został przyjęty jednomyślnie.

Ad.11. Przewodniczący Rady odczytał pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej wraz z 
załączonymi Uchwałami VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 14 

grudnia 2009 roku.

Ad.12.   Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował 
   zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XXV sesję Rady Gminy 

w Przyrowie.

Protokółowała:

Dorota Wojciechowska 


