
PROTOKÓŁ  Nr VIII/07
         sesji Rady Gminy w Przyrowie

              odbytej w dniu 27 października 2007 roku

Sesją Rady Gminy w Przyrowie o godz. 9-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
Skarbnik Gminy - mgr Ewelina Sikora-Migalska
Sekretarz Gminy - Elżbieta Deska
Radca prawny - mgr Jadwiga Bus
oraz Radny Rady Powiatu w Częstochowie Pan Roman Hyla

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załą-
            czeniu). Wójt Gminy wniósł o wprowadzenie jako punkt 9 porządku obrad
uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę 
obliczenia podatku rolnego na 2008 rok.
Za wprowadzeniem tego punktu radni opowiedzieli się jednomyślnie.
Za przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem powyższej zmiany radni 
głosowali jednomyślnie.

ad . 3 . Do Protokółu poprzedniej, VII 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, i tak : 

• 8 października odbyło się w Katowicach spotkanie Prezydentów, 
Burmistrzów i Wójtów z Prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej 
dotyczące całokształtu współpracy. Omówiono także kwestie podpisywania 
umów na modernizację oświetlenia ulicznego z zakładem energetycznym. 
Stanowisko RIO w tym względzie jest jednoznaczne - nie wolno nam 
podpisywać takich umów,

• 11 października odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie z przedstawicielem 
Zarządu Dróg i z projektantami na temat przebudowy zakrętu na ul. 
Częstochowskiej (koło Urzędu). Przedstawiony przez projektantów projekt 
przebudowy został skrytykowany przez Zarząd Dróg. Zarząd w tej chwili 
daje wytyczne jak ich zdaniem ta przebudowa winna wyglądać. 
Przebudowa najprawdopodobniej zakończy się tylko złagodzeniem łuku 
drogi i poprawieniem tym samym widoczności,

• 15 października odbyło się spotkanie z nauczycielami zorganizowane przez 
ZNP z okazji Dnia Edukacji,

• 18 października odbyło się zebranie w Woli Mokrzeskiej na wniosek 
Caritasu. Podpisano ok. 58 umów pomiędzy poszkodowanymi w wyniku 



gradobicia a Caritasem , na pomoc w zakresie zakupu materiałów,
• 18 października odbyło się szkolenie dla rolników zorganizowane przez 

Śląską Izbę Rolniczą i Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i gminę 
Przyrów w zakresie chowu bydła. Szkolenie finansowane było ze środków 
Unii Europejskiej,

• 23 października Wójt wspólnie z p. Szymonik był w Katowicach w celu 
rozliczenia projektów realizowanych w ramach Programu "Odnowy wsi". 
Rozliczono 2 projekty : 1) remont świetlicy i zagospodarowanie terenu 
wokół w Sierakowie, 2) plac zabaw przy ulicy Lelowskiej w Przyrowie. 
Obydwa rozliczenia zostały przyjęte. Prace zostały w całości przez nas 
zapłacone i teraz czekamy na refundację,

• 24 października odbyło się kolejne spotkanie w sprawie czyszczenia rzeki 
Wiercicy na odcinku Przyrów - Knieja. W spotkaniu uczestniczył tylko 
dyrektor WZIR, Wójt Gminy, pani sołtys i zainteresowani mieszkańcy. Na 
spotkanie nie dojechał nikt ze Związku Wędkarskiego, który - taka była 
interpretacja - przyblokował roboty. Później okazało się, że Związek nie 
napisał, że nie wolno wykonywać prac, tylko napisał do WZIR-u, że jest 
okres ochronny na pstrąga. Na spotkaniu ustalono, że prace będą 
wykonywane : zostanie dokonane czyszczenie dna i wykaszanie brzegów,

• trwa odbudowa jazu na rzece Wiercicy - do końca roku ma zostać 
wykonany,

• wykonaliśmy drogi ze środków funduszu rekultywacji dróg polnych : w 
Sierakowie odcinek  1170 m i drugą kończymy w Sygontce dł. 670 m. 
Obydwie drogi wykonywał Gminny Zakład Komunalny. Z zysku jakie zakład 
wypracuje na tych drogach wykonana zostanie droga w Zalesicach ul. 
Kolejowa o długości ok. 400 m,
Wójt odniósł się w tym momencie jeszcze do wykonanego odcinka drogi w 
Sierakowie - wyjaśnił, że uwagi odnośnie tej drogi typu "droga do nikąd" są 
nieuzasadnione ponieważ droga ta została wykonana jako dojazd do 
działek, które gmina zamierza przez to korzystniej sprzedać,

• jest wykonywane ogrodzenie koło pomnika pomordowanych w Przyrowie.

ad . 5 . Interpelacje i wnioski zgłosili :

-  radna Bożena Miedzińska zaproponowała by każda świetlica z terenu gminy
   przedstawiała na sesji raz w roku sprawozdanie ze swej działalności (rzeczowe
   i finansowe).
Wójt - taką informację, ale tylko jeśli chodzi o udział gminy, my możemy dać. 
Natomiast jeśli taką świetlicę prowadzi straż, czy koło gospodyń wiejskich to są to 
organizacje, które mają własne Komisje Rewizyjne i my my nie możemy od nich 
żądać takich sprawozdań.
-  radna Barbara Wierciochowicz podziękowała radnym za dokonane przez nich
   wpłaty na zakup ogrodzenia przy pomniku pomordowanych.
-  radny Ryszard  Kolan zwrócił się do radnego Rady Powiatu - na wiosnę był
   złożony wniosek o odchwaszczenie drogi powiatowej na odcinku Zalesice -
   Lipnik - nadal nic nie zostało zrobione.
Przewodniczący Rady poinformował, że na poprzedniej sesji wniosek ten został 
przekazany obecnym wówczas Radnym Rady Powiatu.

Radny Powiatu Pan Hyla zanotował zgłoszony wniosek i zobowiązał się 
do jego zgłoszenia.



ad . 6 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt uchwały
            w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych.
Uwag w tym względzie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały.
Uchwała Nr 39/VIII/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 7 . Skarbnik Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt
            uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok przedstawiając 
zakres zmian.
Uwag i pytań w tym względzie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 40/VIII/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 8 . Skarbnik Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt
            uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2008 rok 
przedstawiając aktualnie proponowane stawki, stawki poprzednio obowiązujące 
oraz wysokość stawek maksymalnych określonych rozporządzeniem.
Uwag i pytań w tym zakresie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały  w powyższej sprawie.
Uchwała Nr 41/VIII/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 9 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady  - omówił projekt
            uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego 
podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008 rok.
Uwag i pytań w tym zakresie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 42/VIII/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 14 
głosami, 1 radny (radny Kolan) wstrzymał się od głosowania.

ad . 10. Komunikaty i wolne wnioski :

• radny Rady Powiatu Pan Hyla przeprosił za nieobecności na poprzednich 
sesjach rady gminy. Następnie poprosił o zgłaszanie - jeśli takie są potrzeby 
- wniosków wiążących się z zabezpieczeniem środków w budżecie 
powiatowym.

Wójt poinformował, że na poprzedniej sesji wnioski - zarówno w formie ustnej jak i 
na piśmie - zostały przekazane obecnym wówczas radnym powiatowym. Dla 
przypomnienia wskazał jakich spraw dotyczyły. Poprosił przy tym, aby radni poparli 
zgłoszone wnioski w momencie konstruowania i uchwalania budżetu Rady 
Powiatu,

• Przewodniczący Rady zapoznał z pismem Wojewody Śląskiego 
zawierającym informację o złożonych przez Wójta Gminy i 
Przewodniczącego Rady Gminy oświadczeniach majątkowych - 
oświadczenia złożono w terminie i nie zawierają nieprawidłowości,

• kolejne pismo dotyczyło oświadczeń lustracyjnych. O jego przedstawienie i 



omówienie stanu prawnego Przewodniczący Rady poprosił radcę prawnego 
Pani Bus poinformowała, że w związku ze zmianą ustawy o lustracji należy 
powtórnie złożyć oświadczenia lustracyjne w związku ze zmianą druku tych 
oświadczeń. Właściwe organy mają obowiązek do dnia 14 grudnia 
powiadomić osoby lustrowane o konieczności złożenia ponownie 
oświadczeń lustracyjnych.

• Wójt Gminy - odnośnie pisma w sprawie napisu na pomniku 
przedstawianego na poprzedniej sesji - poinformował, że w marcu 2009 
roku będzie 640 rocznica alokacji Przyrowa. Powołany zostanie Komitet 
Obchodów tych uroczystości i przy tej okazji wypracowana została by 
formuła napisu i w trakcie obchodów nastąpiło by ponowne odsłonięcie tej 
tablicy.

Radni zaakceptowali propozycję Wójta.
• radna Miedzińska poinformowała, że do Komisji Oświaty wpłynęło pismo 

ZNP w sprawie podwyżek płac
Wójt - informując, że pismo tej samej treści wpłynęło także do Urzędu - 
poinformował, że pismo to należy potraktować jako wniosek do przyszłorocznego 
budżetu. Rozpatrywane więc będzie przy konstruowaniu budżetu na rok przyszły.

ad . 11. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował 
             zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął VIII sesję Rady Gminy 
w Przyrowie.

Protokółowała:                                              PRZEWODNICZĄCY
       RADY GMINY
  (-) Rajmund Michalik


