
PROTOKÓŁ Nr XX/2013
sesji Rady Gminy w Przyrowie

        odbytej w dniu 22 lipca 2013 roku

Nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Przyrowie o godzinie 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

ad . 2 .Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu).
            Wójt Gminy – w ramach autopoprawki -  poprosił o zdjęcie z porządku obrad punktu 
4 tj. podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, gdyż w chwili obecnej nie ma 
potrzeby jej podejmowania.
Radni jednomyślnie zaakceptowali wniosek Wójta i opowiedzieli się za przyjęciem porządku 
obrad uwzględniającym zgłoszony wniosek. Wobec tego zmianie ulegnie również numeracja 
poszczególnych punktów porządku obrad.

ad . 3 .Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt Uchwały w
            sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Przyrów. Jednakże zanim przystąpił do omawiania projektu uchwały przedstawił, co się 
wydarzyło w czasie od ostatniej sesji w zakresie zbiórki odpadów, omówił przebieg 
podpisania umów po odbytym przetargu - pomimo, że przetarg został rozstrzygnięty i żaden 
protest nie wpłynął, to firmy, które w kolejności go wygrały nie podpisały umowy na odbiór 
odpadów. W związku z powyższym podjęto decyzję o podpisaniu na okres przejściowy 2 
miesięcy tj. do czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia kolejnego przetargu, umowy na odbiór 
odpadów z firmą SITA, która dotychczas na terenie gminy miała najwięcej klientów. W środę 
chcemy ogłosić przetarg (już bez udziału członków konsorcjum), którego rozstrzygnięcie – 
wyłoniona firma – obowiązywać będzie do końca 2014 roku.
Wójt poinformował także, że przygotowany został już punkt selektywnej zbiórki odpadów, 
który jest zlokalizowany w pobliżu oczyszczalni ścieków.
Następnie Wójt przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyrów, szczególną uwagę zwracając na 
zapisy Rozdziału 3 § 8 pkt 5 i § 9. Dodał, że proponowane w Regulaminie zapisy wstępnie 
zostały uzgodnione z SANEPID-em.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
           Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym zakresie.

Uchwała Nr 133/XX/2013 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 
15 radnych – podj ęta została jednomy ślnie.

ad . 4 .Komunikaty i wolne wnioski :

Wójt Gminy poinformował o następujących sprawach :



� Dyrektor Zespołu Szkół w Przyrowie złożyła rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora i
zamierza odejść na emeryturę. W związku  z powyższym rozpisany został konkurs na
stanowisko dyrektora. Termin składania ofert już upłynął. 29 lipca odbędzie się
posiedzenie komisji konkursowej i rozpatrzenie ofert. Wpłynęła 1 oferta,

� otrzymaliśmy pismo od Pani dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
zawiadamiające o przyznaniu Panu Dariuszowi Grabowskiemu (Dyrektor GOK) 
Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i zawierające prośbę o wręczenie 
tej odznaki podczas dożynek gminnych,

� podpisaliśmy umowę na dofinansowanie z Funduszu Rekultywacji Dróg Polnych 
drogipolnej w Bolesławowie. Dzisiaj rozpoczęła się budowa tej drogi,

�  Wójt spotkał się z Dyrektorem Wydziału Infrastruktury PKP i Prezesem firmy, która
 wykonywała na zlecenie PKP remont torów na odcinku Julianka-Koniecpol i
wynegocjował, że w związku ze zniszczeniami dróg w trakcie prowadzonego remontu 
w zamian otrzymamy 5 tys. ton tłucznia, który posłuży do remontu dróg 
gminnych.Potrzeby w tym zakresie można zgłaszać bezpośrednio do Wójta lub do 
Kierownika GZK,

� jesteśmy po otwarciu ofert na położenie nakładki na ul. Zielonej w Przyrowie,
� podpisaliśmy umowę z Europejskim Funduszem Wspomagania Wsi na pożyczkę 

(400tys.zł.), która przeznaczona zostanie na budowę drogi polnej w Zarębicach
� została nam przesłana informacja o zwrocie pieniędzy ok. 15-17 tys. zł. za wniosek 

boiskosportowe, ul. Zielona i Brzózki, gdyż Urząd Marszałkowski  uznał, że część 
wykonanych prac nie stanowi kosztu kwalifikowanego,

� trwają prace na Woli Mokrzeskiej przy zagospodarowaniu terenu przy stawie
� w Sygontce jesteśmy po odbiorze zakresu głównego termomodernizacji świetlicy 

wiejskiej,ale są jeszcze do wykonania drobne prace wykończeniowe i konieczność 
uzupełnieniadokumentacji,

� został złożony wniosek i przygotowana dokumentacja na termomodernizację świetlicy 
wiejskiej w Sierakowie – jest szansa, że zadanie zyska akceptację i będzie mogło 
zostać zrealizowane w przyszłym roku,

� mamy  kłopoty finansowe wynikające głównie z obcięcia subwencji oświatowej i 
subwencji wyrównawczej, słaba jest też realizacja dochodów ze sprzedaży mienia,

� ogłoszone zostały przetargi na dowóz uczniów do szkół, zakup pieca c.o. w 
Sygontce, zakup energii. Chcemy ogłosić przetarg na zbiórkę odpadów.

- radna Magiera zgłosiła, że w Sierakowie w miejscu gdzie skręca się do Sygontki jest 
  wyrwany znak drogowy,

- radna Ślęzak zapytała czy jest już jakaś odpowiedź w sprawie utwardzenia poboczy przy
  ul. Głównej ? Wójt odpowiedział, że nie.
  Następnie radna zgłosiła konieczność naprawy nawierzchni ul. Stawowej w Smykowie.
  Wójt odpowiedział, że w tej sprawie byli u Niego mieszkańcy Smykowa. W związku z tym, 
że będziemy mieli  tłuczeń od PKP, to można będzie nim utwardzić nawierzchnię, po 
uprzednim wykorytowaniu tej drogi 

Przewodniczący Rady zapoznał z pismem Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie 
dotyczącym dodatkowej rekrutacji do projektu konkursowego pn. „Biznesmen-
Bizneswomen”. Do pisma dołączone są ulotki informacyjne, które radni mogą 
rozpropagować wśród mieszkańców.

ad . 5 .Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował zebranym
             za uczestnictwo w obradach i zamknął XX sesję Rady Gminy w Przyrowie.



Protokółowała :




