
PROTOKÓŁ Nr VI/07
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 28 kwietnia 2007 roku

Sesje Rady Gminy w Przyrowie o godz. 11-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 - Ewa Kozioł
Radca prawny - mgr Jadwiga Bus
oraz zaproszeni do udziału w obradach radni Rady Powiatu w Częstochowie
Pan Henryk Kasiura i Pan Tadeusz Ciastko.

ad . 2 . Przewodniczący rady przedstawił proponowany porządek obrad ( w
            załączeniu). Uwag w tym względzie nie zgłoszono.  Proponowany 
porządek obrad przyjęty został jednomyślnie.

ad . 3 . Do Protokółu poprzedniej, V sesji Rady Gminy, uwag nie zgłoszono.
            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,  tak :
-  złożyliśmy już kompletny wniosek o płatność jeśli chodzi o inwestycję
   przebudowa  płyty rynku. Wniosek nasz został zatwierdzony do wypłaty i w tej
   chwili oczekujemy na zwrot kwoty 450 tysięcy złotych jako udziału sektorowego
   Programu Operacyjnego  w tej inwestycji,
-  odbyły się 2 ostatnie zebrania wiejskie w Woli Mokrzeskiej i Stanisławowie. 
   W Woli Mokrzeskiej sołtysem pozostała Pani Małgorzata Różycka, natomiast w
   Stanisławowie wybrano nowego sołtysa, którym został Pan Deska Józef,
-  ostatnie dni bardzo mocno pochłania nam kwestia podziału pieniędzy z nowego
   Regionalnego Programu Operacyjnego tak zwanych pieniędzy na subregiony.
   Przygotowaliśmy tam jako gmina Przyrów 3 inwestycje : 1) termo modernizacja
   Zespołu Szkół w Przyrowie (wspólny projekt z gminą Koniecpol i gminą Dąbrowa
   Zielona) - koszt po naszej stronie to blisko milion złotych ,
   2) turystyczna dolina Wiercicy (wspólny projekt gmin : Janów, Dąbrowa Zielona,
   Olsztyn, Przyrów) w tym projekcie dofinansowanie po naszej stronie byłoby na
   kwotę około 250 ty. zł.,
   3) rekultywacja wysypiska gminnego - koszt po naszej stronie 246 tys. zł.
Te 2 pierwsze projekty mają duże szanse powodzenia w uzyskaniu ich 
finansowania.
- wczoraj złożone zostały 2 wnioski do konkursu Odnowa wsi, który robiony jest
  przez Urząd Marszałkowski - dotyczą miejscowości Sieraków (remont świetlicy
  wiejskiej i zagospodarowania terenu wokół na kwotę 41 tys. zł. ) oraz 2 wniosek



   (bo można było złożyć tylko2) na plac zabaw przy ul. Lelowskiej w Przyrowie na
   kwotę ok. 25 tys. zł.. Jest szansa, że obydwa wnioski znajdą dofinansowanie
   ponieważ Sejmik Samorządowy dołożył dodatkowe pieniądze na ten cel.,
- jest również taki apel : aby radni się zastanowili by rozważyć udział w konkursie
  "Ładna wieś" z tym, że w tym konkursie nie mogą zostać już zgłoszeni laureaci
   poprzednich edycji konkursu,
-  zaczynamy prace nad planowanym na 20 maja uroczystym otwarciem rynku. 
   Chcemy to zrobić z rozmachem.,
-  Wójt ma informację (na razie taka nieoficjalną), że z trzech wniosków złożonych
   do FOGR jeden został już zakwalifikowany (w Sierakowie 1100 metrów).
   Pozostałe dwa są w rezerwie i w zależności czy województwo uzyska
   dodatkowe pieniądze z Ministerstwa Rolnictwa będzie możliwa również ich
   realizacja.

ad . 5 . Interpelacje i wnioski zgłosili :

- radny Wiśniewski zapytał czy kwestia ustawienia znaków na drodze od
  Częstochowy w kierunku Janowa została zgłoszona do Zarządu Dróg ?
Wójt odpowiedział, że rozmawiał w tej sprawie z Panią inspektor  Drożdżyńską, 
która zajmuje się akurat tą drogą. Odpowiedziała, że zgłosi tę sprawę do Inżynierii 
Ruchu, która się tym właśnie zajmuje.
- radna Wiśniewska zapytała czy (na prośbę niektórych mieszkańców) można by
   wystąpić z pismem do Dyrektora Rejonowego Urzędu Poczty z prośbą by Urząd
   Pocztowy w Przyrowie był czynny od godziny 8, a nie jak dotychczas od 9.
   Poruszyła jeszcze sprawę zabrania opakowań plastikowych przez firmę
  "Strach". Rozmawiała w tej sprawie na początku kwietnia, miały być zabrane, a
   do tej pory nic sie w tym względzie nie dzieje.
Wójt odpowiedział, że przeprowadzi rozmowy z firmą "Strach" oraz wystąpi z 
pismem do Dyrektora Rejonowego Urzędu Poczty.
- radny Władysław Nowak zapytał czy byłoby możliwe na drodze od Staropola
  do torów zebranie skarpy po obydwu stronach drogi
Wójt odpowiedział, że pisał o tym w piśmie do Zarządu Dróg.
-  radny Nowak wskazując, że w planach ujęte jest położenie 300 m nakładki na tej
   drodze (między torami a Sierakowem) za konieczne uznał uzupełnienie pobocza
   przy tej drodze, na odcinku który wcześniej był robiony.
Radny Kasiura zanotował zgłoszona interpelację.
-  radny Boborowski - zwrócił się do radnego Ciastko - poinformował, że trzeba
   coś zrobić z poboczem przy drodze będącej w utrzymaniu powiatu w Smykowie,
   bo właściciel istniejącego tam sklepu zlecił utwardzenie terenu wokół i pobocza
   grysem i teraz pobocze jest wyżej niż  jezdnia i w czasie deszczu i roztopów
   spływająca woda zalewa sąsiadujące podwórka woda .
-  radna Miedzińska zwróciła się do Wójta z pytaniem czy można zmusić kogoś do
   do rozbiórki albo zaopiekowania się niezamieszkałą posesją ?
Wójt odpowiedział, że jako gmina możemy wystąpić do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego żeby zainteresował się sprawą i wydał nakaz rozbiórki.
     Wójt w tym momencie zwrócił się do Pana Kasiury jako w-ce starosty  by 
interweniował w sprawie wyegzekwowania wykonania wydanej j  decyzji 
dotyczącej rozbiórki ruin młyna w Zalesicach.
-  radny Kolan - odnośnie odcinka drogi powiatowej od Zalesic w kierunku
   Żurawia - żeby oczyścić rowy z zarastających je krzewów.
Radny Kasiura zanotował zgłoszona interpelację.
-  radny Hamerla zapytał czy i gdzie można utylizować worki po nawozach ?



Wójt odpowiedział, że obowiązek składowania i utylizacji ciąży na podmiocie, który 
nawozy czy środki ochrony roślin sprzedał.
-  radny Hamerla poprosił o interwencję w sprawie rozbiórki budynku w Zarębicach
   u Desków i zapytał czy nawieziona będzie szlaka na poprawę nawierzchni
   dróg polnych
-  radny Skalski poinformował o konieczności poprawienia złego stanu nawierzchni
   ul. Fabrycznej w Sygontce.
Wójt odpowiedział, że (tak jak omawiał w informacji z działalności międzysesyjnej) 
że remonty dróg polnych robione będą w zależności od ilości środków na ten cel.


