
PROTOKÓŁ Nr XXXI/10
    sesji Rady Gminy w Przyrowie

    odbytej w dniu 04 października 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
Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora-Migalska
oraz zaproszeni goście – Radni Rady Powiatu Częstochowskiego – Pan Henryk 
Kasiura i Pan Tadeusz Ciastko

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w
            załączeniu).
Wójt Gminy wniósł o wycofanie punktu 8 proponowanego porządku obrad i w to 
miejsce wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2010 rok, a jako punkt 9 zaproponował wprowadzenie projektu uchwały w sprawie 
szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi 
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów 
prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego.

Za przyjęciem proponowanych zmian radni opowiedzieli się jednomyślnie.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek 
obrad uwzględniający zaakceptowane zmiany i poddał go pod głosowanie.
Za jego przyjęciem radni opowiedzieli się jednomyślnie.

Ad . 3 . Do Protokółu poprzednich – XXIX i XXX sesji Rady Gminy – uwag nie 
             wniesiono.
Za ich 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:

– 22 sierpnia – w gminie Poczesna odbyły się dożynki powiatowe, naszą gminę 
reprezentowały Panie z KGW z Przyrowa,

– 24 sierpnia – nastąpił odbiór prac związanych z modernizacją przestrzeni 
publicznej w Zarębicach, czyli budowy chodników i placu zabaw,

– 26 sierpnia – spotkanie robocze z dyrektorami szkół przed rozpoczęciem roku 
szkolnego związane zarówno z dowozem uczniów do szkół jak i z doborem 
kadr i organizacją pracy szkół,

– 27 sierpnia – odbyła się niecodzienna uroczystość – mieszkanka naszej 
gminy Pani Marianna Gromczyk z Sygontki obchodziła bowiem 103 rocznicę 
urodzin,

– w dniach 27 do 31 sierpnia gościliśmy delegację z Ukrainy, z gminy Zawalja 
powiatu Śniatyńskiego,

– 29 sierpnia – odbyły się dożynki gminne, uczestniczyła w nich także delegacja 
z Ukrainy,



– od 1 września rozpoczął się w ramach projektu unijnego cykl warsztatów z 
kuchni tradycyjnej, a dzisiaj nastąpi otwarcie wystawy „Przyrów dawniej i 
dziś”,

– 3 września odbył się w Porębie Konwent Wójtów, w którym Wójt uczestniczył, 
Konwent był poświęcony sprawom związanym z ochroną środowiska,

– 18 września odbyły się w Borowie (gm. Mykanów) zawody powiatowe OSP,
– zakończyły się prace nad termomodernizacją przedszkola,
– trwają prace na wysypisku śmieci związane z jego rekultywacją, ich odbiór 

przewidziany jest na środę,
– trwają prace na oczyszczalni ścieków związane z modernizacją 

oczyszczalni,wyczyszczony został1 z dwóch stawów, drugi jest aktualnie 
czyszczony, tak że nie ma żadnych zagrożeń jeśli chodzi o termin wykonania 
całości zadania,

– dodatkowo : pewne wcześniej zakończone prace zaczęliśmy rozliczać tzn. 
złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o środki za I etap budowy 
wodociągu w Smykowie, również rozpoczęły się kwestie dotyczące 
współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i uruchomieniem środków 
na inwestycję dotyczącą oczyszczalni i kanalizacji do Wiercicy,

– sprawa Rządowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych – zgłosiliśmy w 
tym roku ul. Nową w Przyrowie z uwagi na największe możliwości pozyskania 
pieniędzy na to zadanie,

– na ukończeniu są prace przy gabinecie rehabilitacyjnym w Ośrodku Zdrowia,
– dziś mija termin zgłaszania komitetów wyborczych, do 22 października jest 

termin zgłaszania kandydatów na radnych, do 27 na Wójta, do 29 do 
obwodowych komisji wyborczych,

– po dzisiejszym spotkaniu u Pana Starosty okazuje się, że wejście na roboty 
scaleniowe w Wiercicy nie będzie możliwe, w związku z czym środki na ten 
cel z tegorocznego budżetu zostaną zapisane w projekcie budżetu na 2011 
rok.

Ad . 5 .  Interpelacje i wnioski radnych :

Radny Powiatu Częstochowskiego Pan Tadeusz Ciastko podziękował radnym 
za współpracę w mijającej kadencji.

– radny Boborowski – zwrócił się z pytaniem do Wójta – co dalej w sprawie 
przewodu przerwanego na ul. Głównej podczas prac przy wodociągu ?
Wójt odpowiedział, że dzwonił do inspektora nadzoru w tej sprawie, ustalono, 
że on da zlecenie usunięcia tej awarii do firmy która oświetlenie wykonywała

– radna Miedzińska – 1) wnioskuje aby przedłużyć rów w Sierakowie 
(wykopany wcześniej, około 5 lat wstecz, do połowy Sierakowa) aż do rowu 
melioracyjnego, 2) wnioskuje o utwardzenie poboczy przy drodze od Julianki 
do Sierakowa, 3) zwróciła się do Wójta aby pilotował sprawę projektu 
oświetlenia ulicznego w Sierakowie, chodzi o zapewnienie ustawienia słupa 
oświetleniowego na zakręcie (4 posesje w ogóle nie oświetlone), 
Wójt odpowiedział, że ta kwestia wymaga uzgodnienia z Zarządem Dróg 
Powiatowych

– radny Kolan wnioskuje – po raz kolejny – o wykonanie dziurowania drogi przy 
ul. Sosnowej w Zalesicach (skręt do Żurawia),

– radny Nowak wnioskuje – po prawej stronie drogi między Staropolem a 
Sierakowem - o dokonanie  obcięcia gałęzi lub wycięcie w całości drzew 
znacznie utrudniających widoczność i przejazd większych pojazdów



Radny Powiatu Częstochowskiego Pan Kasiura przedstawił przebieg przygotowań 
założeń do projektu budżetu powiatu. W budżecie nadal jest podtrzymana sprawa 
dokumentacji technicznej drogi Przyrów – Drochlin. Następnie odniósł się do 
wniosków radnej Miedzińskiej informując, że zgłosi je do realizacji. Odnośnie 
wniosku radnego Nowaka, Pan Kasiura odpowiedział, że wycinka była już zlecana, 
ale widocznie została wykonana nie należycie, więc zgłosi powyższy wniosek do 
realizacji. Zgłosi również do realizacji wniosek radnego Kolana.
Następnie Pan Kasiura podziękował za współpracę w mijającej kadencji.

Ad . 6 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt
             uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 187/XXXI/10 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 określenia podatku od nieruchomości na 2011 rok. Wskazał, że w 
projekcie uchwały zaproponowany jest stosunkowo niewielki wzrost stawek 
podatkowych, a w trakcie omawiania projektu na posiedzeniach Komisji Rady nie 
zgłoszono innych propozycji.
Uwag i wniosków w odniesieniu do projektu uchwały nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 188/XXXI/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została – 
w obecności 15 radnych – jednomyślnie.

Ad . 8 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały
             w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Poinformował, że projekty 
dotyczące inwestycji sieciowych zostały zrealizowane, zawarto też umowę na 
budowę kanalizacji sanitarnej do Wiercicy, inwestycja ta będzie zakończona do 
końca września 2011 roku. Można więc przygotować kolejny projekt na budowę 
kanalizacji sanitarnej w Zalesicach. Proponuje więc wprowadzenie kwoty 80 tys. zł. 
do wieloletniego programu inwestycyjnego na zaprojektowanie tego zadania.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 189/XXXI/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została – 
w obecności 15 radnych – jednomyślnie.

Ad . 9 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały
             w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku 
publicznego – zapisy uchwały są  dostosowaniem się do przepisów i wymogów 
nowej ustawy o działalności pożytku publicznego.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 190/XXXI/10 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została – 
w obecności 15 radnych – jednomyślnie.



Ad . 10 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawiła
               opinię RIO na temat wykonania budżetu gminy na I półrocze 2010 roku – 
wydana opinia jest pozytywna.
W związku  z powyższym Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących Komisji 
Rady Gminy o zgłaszanie uwag odnośnie przedstawionego sprawozdania z 
wykonania budżetu (w załączeniu). Uwag nie zgłoszono.
Wszystkie Komisje, a tym samym wszyscy radni jednomyślnie opowiedzieli się za 
pozytywną oceną wykonania zadań i realizacji budżetu gminy za I półrocze 2010 
roku.

Ad . 11 .  Komunikaty i wolne wnioski :

Przewodniczący Rady poinformował, że zakończone zostały przy modernizacji 
ogrzewania i wykonaniu elewacji na budynku Ośrodka Zdrowia.
Od 1 listopada br. w Ośrodku Zdrowia zacznie funkcjonować poradnia 
rehabilitacyjna, która dotychczas miała siedzibę w budynku Urzędu Gminy.

Kolejną kwestią, którą Przewodniczący przedstawił, to podjęcie od 4 września 
wspólnych z Urzędem Gminy i mieszkańcami działań dotyczących zbyt wysokiego 
piętrzenia wody na rzece Wiercicy, zarówno  na jazie Babie jak i na jazie Knieja. 
Aktualnie, choć powoli, ale poziom wody zaczyna opadać.

– radny Wiśniewski podziękował radnym za zorganizowanie składki, za 
pieniądze z niej uzyskane zakupione zostały stroje sportowe.

– Radna Miedzińska zgłosiła, że w Sierakowie brakuje 1 hydrantu, wcześniej w 
wyniku wypadku został on uszkodzony, a następnie zdemontowany 

– Pan Kasiura poinformował, że rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie 
przejazdu za Knieją do miejscowości Smyków, poinformował także, że na 
początku listopada rozpoczynają się prace przy remoncie drogi powiatowej na 
odcinku ponad     4 km, od kaplicy w Olbrachcicach, aż do połowy 
miejscowości Luborcza

– Wójt Gminy – zwracając się do Pana Starosty Kasiury _ zaapelował, by ta 
planowana przebudowa przejazdu rozpoczęła się od Woli Mokrzeskiej co 
pozwoli by już cały odcinek drogi Mstów-Jaźwiny był w całości 
zmodernizowany, zadeklarował jednocześnie partycypację w kosztach tego 
przedsięwzięcia ze strony gminy,

– kolejny komunikat Wójta dotyczył przekazania mieszkańcom informacji 
mieszkańcom, że jeśli ktoś ma eternit do utylizacji, to należy  ten fakt 
zgłaszać w Referacie Rolnictwa Urzędu Gminy, istnieje bowiem możliwość 
żeby to zostało nieodpłatnie odebrane i zutylizowane. 

Następnie Wójt zaprosił obecnych – po  zakończeniu obrad – na otwarcie wystawy 
pod nazwą „Przyrów dawniej - Przyrów dziś”.

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

Protokółowała:


