
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/10
      sesji Rady Gminy w Przyrowie
odbytej w dniu 28 kwietnia 2010 roku

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 14-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
Sekretarz Gminy - Elżbieta Deska

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad ( w
            załączeniu). 
Wójt Gminy wniósł o wprowadzenie do porządku obrad, jako punkt 12 sprawę
Podjęcia Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie "Porozumienia o 
współdziałaniu przy realizacji inwestycji Słoneczna Gmina ".

Radni jednomyślnie opowiedzieli się za poszerzeniem porządku obrad.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porzadek obrad 
uwzględniający zaproponowaną poprawkę.
Za przyjęciem porządku obrad radni głosowali jednomyślnie.

ad . 3 . Do Protokółu poprzedniej - XXVII 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 :

– 16 marca odbyło się walne zgromadzenie partnerstwa północnej jury - 
stowarzyszenia, do którego należymy jako gmina,

– 17 marca w Urzędzie Gminy w Przyrowie odbyło się spotkanie z radą sołecką 
sołectwa Przyrów, na którym omawiane były bieżące sprawy związane w z 
funkcjonowaniem sołectwa,

– 18-20 marca brałem udział w Konwencie  Wójtów w Szczyrku na zaproszenie 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,

– 30 marca OSP Przyrów odbywało zebranie sprawozdawcze
– 23 marzec odbyło się zebranie wiejskie w Zarębicach,
– również 23 marca odbyło się walne zgromadzenie Związków Gmin Jurajskich, 

do którego również gmina należy, ale niestety z uwagi na inne obowiązki nikt z 
naszych przedstawicieli nie brał w tym udziału.

– 24 marca w Opolu podpisałem akt notarialny z zakresu nieruchomości rolnych, 
przejęliśmy tą działkę za rzeką , na której było kiedyś targowisko,

– 29 marca na terenie naszego Zespołu Szkół odbyło się z kolei Walne 
Zgromadzenie stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Przyrów.

– 12 kwietnia uczestniczyłem w spotkaniu w Wojewódzkim Banku Ochrony 
Środowiska dotyczącym spraw związanych z finansowaniem przez WFOŚ , tych 



naszych trzech inwestycji ekologicznych to znaczy budowy wodociągu, termo-
modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji do Wiercicy.  Tam 
musiałem parę rzeczy wyjaśnić między innymi to, dlaczego wychodzi nam dość 
drogo przykanalik  w Wiercicy na bazie kosztorysu inwestorskiego, i w tej chwili 
tam poprawiamy dokumenty i będziemy czekać na podpisanie umowy.

– 20 kwietnia tutaj gościliśmy delegacje samorządowców z Powiatu Kaliskiego, 
było to 9 wójtów i starosta Kaliski, którzy się zapoznali z funkcjonowaniem  i 
pomysłami na terenie naszej Gminy,

– 23 kwietnia odbyła się konferencja” Rok pieszego w Katowicach” organizowana 
przez Komendę Wojewódzką Policji i Zarząd Dróg Wojewódzkich, w którym 
również uczestniczyłem.

– 24 kwietnia odbywała się pielgrzymka strażaków na Jasną Górę, która odbywa 
się raz na 5 lat.

– 26 kwietnia odbyło się spotkanie z prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach, wójtów, starostów, burmistrzów i prezydentów na, którym również 
omawialiśmy kwestie związane z nową ustawą o finansach publicznych i jak 
również Regionalna Izba Obrachunkowa przedstawiła nam takie najbardziej 
powtarzające się błędy i usterki, które wyłapują podczas kontroli i muszę 
powiedzieć, że zwłaszcza jeśli chodzi o tą ustawę o finansach publicznych, no 
to już kształtowanie budżetu na rok 2011 i kolejne 3 lata trzeba będzie się 
bardzo mocno zastanowić bo będzie inaczej liczony wskaźnik zadłużenia na 
szczęście na ten moment mamy tak zwaną nadwyżkę operacyjną, to znaczy 
mamy więcej dochodów własnych niż wydajemy na wydatki bieżące, ale są już 
Gminy nawet na terenie naszego powiatu, które mają sytuacje odwrotną i tutaj 
trzeba będzie dosyć mądrze konstruować wydatki bieżący jak również 
dysponować i kierować sprzedażą mienia.

– 27 kwietnia odbyło się spotkanie w sprawie kolektorów słonecznych w 
Koniecpolu,

– poza tym jeśli chodzi o kwestie bieżące to w tej chwili trwają pracę na ulicy 
Szkolnej, które się zbliżają do zakończenia,

– jeśli chodzi o  inwestycje, to również wodociąg w Smykowie jest na dość daleko 
zaawansowanym poziomie jeśli chodzi o budowę, 

– dzisiaj też było spotkanie w sprawie doprojektowywania dodatkowych przyłączy, 
ponieważ są osoby chętne, które nie były objęte projektem z różnych powodów 
miedzy innymi dlatego, że się zmienił właściciel i będziemy próbowali 
doprojektować jeszcze 4 przyłącza żeby te osoby dodatkowe włączyć jak 
również wykonać zobowiązania wynikające z umowy bo mamy zaplanowane 34 
przyłącza a na dzisiaj mamy podpisane 29 umów, 

– jesteśmy w trakcie rozstrzygania przetargu na modernizację oczyszczalni 
ścieków, tutaj była tylko jedna oferta. W tej chwili Pani Marysia ją sprawdza czy 
nie ma w niej błędów, z tego co dzisiaj z nią rozmawiałem wynika że wszystko 
jest w porządku w związku z tym ten przetarg będzie dość szybko rozstrzygnięty 

–  5 czy 6 maja mamy dzień przyjmowania ofert na kanalizację do Wiercicy i tu 
już widać po zainteresowaniu, pytaniach, e-mailach, telefonach, że będzie 
bardzo duże zainteresowanie i tych ofert powinno być więcej, 

– trwają również pracę na budowie chodników w Zarebicach. Tam jest to 
zaawansowane, myślę że gdzieś na poziomie 20% sukcesywnie tamte prace są 
wykonywane, 

– poza tym Telekomunikacja Polska na ulicy Szkolnej i w Zarębicach w tej chwili 
zabudowuje kanalizację pod przyszłe światłowody i szybki dostęp do Internetu, 
ponieważ jesteśmy jedną z 68 Gmin na terenie Polski, gdzie w ramach takiego 
projektu informatycznego” Likwidacja białych plam” zostaliśmy objęci tym 



projektem i Telekomunikacja wykona sieć światłowodową do każdej 
nieruchomości na terenie Gminy. Będzie to dawało możliwości po pierwsze 
wyboru i konkurencji pomiędzy dostawcami Internetu a po drugie również 
będzie to już bardzo szybki Internet. To się dzieje bez udziału finansowego 
Gminy. Co prawda pewne odcinki które były zmodernizowane niedawno, ale te 
odcinki będą dopiero projektowane jak również kwestia wyprzedzającego 
położenia kabli również na Wiercicy żeby przed odtwarzaniem nakładki a 
budową kanalizacji te przewody położyć, 

– trwają pracę również nad tymi projektami, które robimy wspólnie z innymi 
Gminami, 

– jutro jest spotkanie w Urzędzie Miasta gdzie będziemy podpisywać kolejne 
porozumienie w sprawie subregionu północnego, które będzie dostosowywać 
do istniejącego stanu.

ad . 5 . Interpelacje i wnioski radnych :

- radny Deska zapytał co z realizacją środków z funduszu sołeckiego ?
Wójt odpowiedział, że są uruchomione, a nawet niektóre sołectwa już je w całości 
wykorzystały. Wszystkie kwestie z tym związane należy uzgadniać i realizować w 
porozumieniu z Panią Skarbnik.
- radny Nowak zapytał co z dziurowaniem dróg Wiercica-Staropole)?
Wójt odpowiedział, że część z tego została wykonana przed Świętami, a reszta 
realizowana będzie sukcesywnie.
- radny Wiśniewski zgłosił, że na ul. Cmentarnej zapadnięte są 2 studzienki
  kanalizacyjne i stanowią zagrożenie w ruchu drogowym
Wójt odpowiedział, że wystąpimy z pismem w tej sprawie.

ad . 6 . Sprawozdanie opisowo - analityczne z wykonania budżetu gminy za 2009
            rok (w załączeniu) przewodniczący stałych komisji Rady Gminy otrzymali w 
materiałach sesyjnych. Przedstawiane i omawiane szczegółowo było na 
posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Przewodniczący Rady poprosił o 
zgłaszanie pytań i ewentualnych uwag odnośnie sporządzenia sprawozdania i 
danych w nim zawartych.
Nie zgłoszono żadnych uwag i pytań w tym temacie.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących 
poszczególnych Komisji Rady Gminy o przedstawienie, wypracowanych podczas 
obytych przed sesją posiedzeń, opinii na temat realizacji zadań gospodarczych i 
budżetu gminy za rok 2009.
Wszystkie Komisje Rady Gminy wydały pozytywną opinię o realizacji budżetu i zadań 
z niego wynikających i wnioskowały o  udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tego 
tytułu.
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z treścią wniosku Komisji Rewizyjnej w 
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Przyrowie. Po czym odczytał 
Uchwałę Nr 4100/VII/34/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 roku VII Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przyrów.
Wydana opinia jest pozytywna.
Następnie  Przewodniczącego Rady odczytał Uchwałę Nr 4100/VII/20/2010 z dnia 06 
kwietnia 2010 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów 



sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok. Skład Orzekający wydał opinię 
pozytywną.
W odniesieniu do przedstawionych :
- wniosku Komisji Rewizyjnej oraz 
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej radni nie zgłosili uwag.

ad . 7 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w sprawie udzielenia
             absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 168/XXVIII/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności
pełnego składu Rady Gminy - podjęta została jednomyślnie.

ad . 8 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany
            Uchwały nr 159/XXVI/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku.
Wójt Gminy - w zastępstwie Pani Skarbnik, która ze w zględu na udział w szkoleniu 
w Szczyrku nie mogła wziąć udziału w sesji - omówił projejkt uchwały, wskazując, że 
głównie chodzi tutaj o skrócenie okresu spłaty pożyczki z 3 do 2 lat.

Do projektu Uchwały Uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 169/XXVIII/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności
15 radnych - podjęta została jednomyślnie.

ad . 9 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w
            budżecie gminy na 2010 rok.
Szczegóły projektu uchwały omówił Wójt Gminy.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 170/XXVIII/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności
15 radnych - podjęta została jednomyślnie.

ad . 10 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągniecia 
              pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "Modernizacja
              przestrzeni publicznej celem zaspokajania potrzeb społecznych 
mieszkańców wsi Zarębice", finansowanej z srodków Unii Europejskiej.
Wójt Gminy -na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt tej uchwały.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 171/XXVIII/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności
15 radnych - podjęta została jednomyślnie.

ad . 11 . Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
              w Przyrowie za 2009 rok zostało radnym przekazane w materiałach 
sesyjnych. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zaproponował jego 
rozpatrzenie poprzez zgłaszanie do Kierownika GOPS pytań i uwag do  treści w nim 
zawartych.

Uwag i pytań nie zgłoszono.
Sprawozdanie przyjęte zostało do akceptującej wiadomości jednomyślnie.

ad . 12 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
              zgody na zawarcie  "Porozumienia o współdziałaniu przy realizacji inwestycji 
Słoneczna Gmina".
Wójt Gminy poinformował, że przygotowywany jest projekt  na montaż kolektorów i 
podpisanie takiego porozumienia jest niezbędne, będzie stanowić załącznik do 
wniosku. Gminą wiodącą w projekcie będzie gmina Koniecpol, pozozstałe 4 gminy 
będą partnerami. Za przygotowanie wniosku płacą wszyscy udziałowcy po 1/4. 



Kwota jest rozłożona w ten sposób, że każda gmina w tej chwili płaci po 9 tysięcy 
złotych, natomiast jeśli dostaniemy to finansowanie, czyli wniosek zostanie 
rozpatrzony pozytywnie tzreba będzie dopłacić dodatkowo jeszcze po 7 tysięcy 
złotych. Wartość wniosku globalnie ma wynieść 19-20 milionów złotych. Planowane 
sfinansowanie powinno wynieść około 85 %, a fizyczna realizacja wniosku dla 
mieszkańców ma nastąpić w 2011 roku.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 172/XXVIII/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności
15 radnych - podjęta została jednomyślnie.

ad . 13 .  Komunikaty i wolne wnioski :

- radna Miedzińska Bożena zaprosiła obecnych o wzięcia udziału w uroczystej
  biesiadzie z okazji 10-lecia Świetlicy Wiejskiej w Sierakowie, która odbędzie się w
  Sierakowie w dniu 19 czerwca br..

ad . 14 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował
              zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XXVIII sesję Rady Gminy
w Przyrowie.

Protokółowała :


