
              PROTOKÓŁ Nr IX/07
    sesji Rady Gminy w Przyrowie

                odbytej w dniu 29 grudnia 2007 roku

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 10-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 inż. Ewelina Sikora-Migalska
Sekretarz Gminy - Elżbieta Deska
Dyrektor Zespołu Szkół w Przyrowie - mgr Maria Stępień oraz Radni Rady 
Powiatu w Częstochowie : Hyla Roman, Ciastko Tadeusz, Kasiura Henryk 
zaproszeni do udziału w obradach.

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załą-
            czeniu). Wójt Gminy wniósł o wprowadzenie jako punkt 9 porządku obrad
uchwały w sprawie zwolnienia z opłat przedsiębiorców z byłej ulicy 
Świerczewskiego w Przyrowie oraz jako punkt 12 podjęcie uchwały w sprawie 
podjęcia współpracy z Zawalską gminą Sniatyńskiego powiatu Iwano 
Frankowskiego województwa na Ukrainie i gminą Przyrów powiatu 
częstochowskiego w Polsce.
Za wprowadzeniem tych punktów do porządku obrad radni opowiedzieli się 
jednomyślnie.
Poddany pod głosowanie porządek obrad uwzględniający powyższe zmiany 
również został przez radnych przyjęty jednomyślnie.

ad . 3 . Do Protokółu poprzedniej VIII 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 :
− 29 października były podpisane akty notarialne sprzedaży 2 działek na 

Sygontce,
− 30 października odbywały się w Katowicach Targi Funduszy Europejskich, 

uczestniczyliśmy w nich w dość licznej grupie. Można się tam było wiele 
dowiedzieć na temat finansowania różnych zadań przy pomocy środków z Unii 
Europejskiej,

− 31 października odbył się odbiór drogi w Sygontce (przez wapiennik), prace 
były współfinansowane przez FOGR,

− 7 listopada odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy która zaproponowała 
nam pakiet usług dotyczący opracowania dokumentacji (studium wykonalności, 
kosztorysy itp.) pod wnioski unijne. Taki pakiet miałby kosztować ok 2 tys. zł. 
miesięcznie. Po analizie naszej sytuacji Wójt uznał, że nie byłoby to dla nas 
korzystne, ponieważ wiele rzeczy mamy już opracowane i dlatego korzystniej 



cenowo będzie nam zlecać poszczególne rzeczy do wykonania według 
bieżących potrzeb,

− 13 listopada odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, było to 
posiedzenie statutowe połączone ze szkoleniem,

− 15 listopada odbyło się zebranie w Woli Mokrzeskiej dotyczące spraw 
związanych z usuwaniem skutków gradobicia,

− 16 listopada odbył się Konwent Wójtów w Skoczowie i tam po raz kolejny był 
poruszany między innymi problem ENIONU i próby wymuszania przez ENION 
podpisania umowy na eksploatację oświetlenia. Została złożona skarga do 
Urzędu Regulacji Energetyki, w której zarzucamy firmie działania 
monopolistyczne zmuszające nas do pewnych rzeczy. RIO również 
wystosowało takie pismo do URE i dopiero po uzyskaniu odpowiedzi podjęte 
zostaną przez Urzędy decyzje w kwestii oświetlenia. W tym miejscu Wójt 
zaznaczył, że jeśli będą zgłaszane jakieś interpelacje w kwestii oświetlenia to 
są one z góry skazane na niepowodzenie ponieważ nie mamy podpisanej z 
ENIONEM umowy,

− rozmawiamy dalej z firmą która nam opracowuje plany przestrzennego 
zagospodarowania na temat możliwości podjęcia zmian w studium i dokonania 
kilkunastu miejscowych planów, bo są takie wnioski od mieszkańców, są też 
takie sytuacje jeśli chodzi o tereny gminy. Jednakże na ten moment kwota 
zaproponowana przez firmę za te prace jest zbyt wysoka więc się z tymi 
działaniami wstrzymujemy,

− 23 listopada odbyło się spotkanie z Radą Sołecką  w Przyrowie, takie spotkania 
próbujemy odbywać raz na kwartał, są one poświęcone bieżącym sprawom i 
interwencjom,

− 27 listopada uczestniczył Wójt w spotkaniu Rady Społecznej Śląskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego gdzie został zatwierdzony plan pracy ODR na rok 2008,

− 29 listopada odbyła się sesja Rady Powiatu w Częstochowie,
− 30 listopada  było spotkanie w Urzędzie Gminy Mstów na temat szkód 

łowieckich, tzn. jak należy postępować przy ubieganiu się o odszkodowania za 
szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną,

− w dniach od 6 do10 grudnia Wójt uczestniczył w wyjeździe delegacji powiatu 
Częstochowskiego na Ukrainę, efektem tego wyjazdu jest proponowany projekt 
uchwały o współpracy z Gminą Zawalską,

− 11 grudnia odbyła się w Katowicach konferencja na temat Program Odnowy 
Wsi. Jako gmina zostaliśmy tam poproszenie o przedstawienie prezentacji na 
temat budowy naszego Rynku,

− 12 grudnia odbyło się spotkanie ze ZNP odnośnie uzgodnień w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli,

− 14 grudnia odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Jurajskich, przyjęto 
na nim plan finansowy na rok 2008, ustalono wysokość składek,

− 14 grudnia odbyło się także posiedzenie Zarządu Powiatowego OSP,
− 17 grudnia odbywało się Walne Zgromadzenie Śląskich Izb Rolniczych, ale 

Wójt nie mógł w nim uczestniczyć,
− 19 grudnia odbyło się spisanie aktów notarialnych, sprzedaliśmy 2 działki na 

Woli Mokrzeskiej,
− trwało projektowanie przebudowy ul. Częstochowskiej i Św. Anny, mieliśmy 

podpisane porozumienie z Marszałkiem na sfinansowanie dokumentacji, to się 
nam przedłuża bo po przeprowadzonych na życzenie Zarządy Dróg badaniach 
okazało się że zakres tej przebudowy powinien być znacznie szerszy niż 
zakładano ze względu na złą jakość podbudowy drogi. Powinna ona zostać 
zrobiona w takiej technologi tak jak ulica Świerczewskiego, a co za tym idzie 



koszty tego zadania znacznie wzrosną. Firma projektująca po raz kolejny 
będzie musiała zmienić koncepcję projektu, w tej sprawie podpisano aneks 
obowiązujący do końca 2008,

− do 19kwietnia określony jest termin składania wniosków do RPO na realizację 
inwestycji oświatowych. Chcemy przygotować i złożyć wniosek na budowę 
boiska sportowego wielofunkcyjnego za szkołą w Przyrowie,

− przygotowujemy 3 plany rozwoju miejscowości po to by przygotować się do 
złożenia wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczących 
zarówno odnowy wsi jak i tych działań dotyczących kanalizacji i wodociągów 
(w Smykowie),

− na ujęciu Dąbek zostały zainstalowane odżelaziacze co powinno znacznie 
poprawić jakość wody z tego ujęcia,

− w poniedziałkowej Gazecie Wyborczej ukazał się ranking gmin , uplasowaliśmy 
się na 52 miejscu w Polsce, pozyskujących najwięcej środków z Unii 
Europejskiej na 1 mieszkańca.

ad . 5 . Interpelacje i wnioski zgłosili :

-   radna Miedzińska - w imieniu mieszkańców Sierakowa zwróciła się z prośbą o
    zamontowanie mocniejszej żarówki na słupie oświetleniowym na początku
    Sierakowa od strony lasu,
Wójt w odpowiedzi poinformował, że (tak jak wcześniej mówił w informacji 
międzysesyjnej), że po wyjaśnieniu sytuacji z ENIONEM kwestia oświetlenia 
zostanie rozwiązana kompleksowo.
− radna Miedzińska zapytała dlaczego godziny pracy urzędu pocztowego nie
   zostały zmienione ?
Wójt odpowiedział, że prowadził w tej sprawie rozmowy i Pani Naczelnik wyraziła 
przychylną opinię w tym względzie, ale o ostatecznych ustaleniach poinformuje na 
następnej sesji.

ad . 6 . Sekretarz Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt 
            uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady 
wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w 
oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Przyrów dodatków do 
wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2008 roku 
do 31 grudnia 2008 roku. Przedstawiła kolejne etapy dokonywania uzgodnień ze 
ZNP i omówiła zakres przyjętych zmian w stosunku do aktualnie obowiązujących 
uregulowań.
Uwag w tym względzie nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w tym 
temacie.
Uchwała Nr 43/IX/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została w 
obecności pełnego składu Rady jednomyślnie.

ad . 7 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt uchwały
            w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy
Przyrów z organizacjami pozarządowymi w roku 2008.
Uwag w tym temacie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 44/IX/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została -
w obecności pełnego składu Rady - jednomyślnie.



ad . 8 . Przystępując do realizacji tego punktu porządku obrad Przewodniczący 
             Rady zapoznał z pismem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dotyczące niezwłocznego 
podjęcia działań zmierzających do zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w 
Przyrowie. 
Następnie Wójt Gminy poinformował, że już wcześniej podejmowane były 
działania zmierzające do zmiany nazwy tej ulicy jednakże po przeprowadzonych 
konsultacjach z mieszkańcami tej ulicy, którzy w większości nie zaaprobowali 
konieczności tej zmiany projekt uchwały nie został wniesiony pod obrady sesji.
Głównie chodziło wówczas o koszty związane z wymianą dokumentów i opłaty 
administracyjne przy zmianach w ewidencjach działalności gospodarczej. 
Aktualnie wychodząc temu naprzeciw w kolejnym punkcie porządku obrad - jeśli
Rada podejmie uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy - znajduje się projekt 
uchwały o zwolnieniu z opłat.
Uwag w tym względzie nie zgłoszono a Radni opowiedzieli się za zmianą nazwy.
- radna Miedzińska zaproponowała aby mieszkańcom razem z uchwałą o zmianie
  nazwy ulicy przesłać kserokopię pisma IPN.
Ustalono, że do mieszkańców Urząd Gminy wyśle informację w tej sprawie 
załączając zarówno pismo jak i podjętą uchwałę.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie propozycji nowej 
nazwy ulicy.
Zgłoszono dwie propozycje :
- radna Wierciochowicz zaproponowała nadanie nazwy ul. Janowska
- radna Miedzińska i Wiśniewska zaproponowały by nazwanie ul. Świętego
  Mikołaja
Innych propozycji nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone 
propozycje.
Za nadaniem nazwy ul. Janowska głosowało 3 radnych, natomiast za nadaniem
nazwy ul. Świętego Mikołaja głosowało 12 radnych.
Przewodniczący Rady przedstawił więc i poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Przyrów.
Uchwała Nr 45/IX/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została -
w obecności pełnego składu Rady - jednomyślnie.

ad . 9 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zwolnienia
            z opłat przedsiębiorców z byłej ulicy Świerczewskiego w Przyrowie.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała Nr 46/IX/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została -
w obecności pełnego składu Rady - jednomyślnie.

ad . 10 . Skarbnik Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt 
              uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 41/VIII/07 w sprawie określenia 
podatku od nieruchomości na 2008 rok. Wskazała, że zmiany proponowane w tym 
projekcie uchwały mają charakter porządkowy i przedstawiła zakres tych zmian.
Przewodniczący Rady opuścił w trakcie omawiania przez Panią Skarbnik salę 
obrad oddając tymczasowo dalsze prowadzenie sesji wiceprzewodniczącemu 
Rady Panu Władysławowi Nowakowi.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady przedstawił i poddał pod 
głosowanie projekt tej uchwały.



Uchwała Nr 47/IX/07 w tej sprawie (w załączeniu) podjęta została - w 
obecności pełnego składu Rady - jednomyślnie.

ad . 11 . Skarbnik Gminy - na prośbę wiceprzewodniczącego Rady - omówiła 
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. Przedstawiła 
zakres zmian, które wynikły w wyniku ponadplanowymi dochodami GOPS-u.
W trakcie omawiania przez Panią Skarbnik tego projektu uchwały na salę obrad 
wrócił Przewodniczący Rady i przejął dalsze prowadzenie obrad.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały.
Uchwała Nr 48/IX/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została -
w obecności pełnego składu Rady - jednomyślnie.

ad . 12 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt
              uchwały w sprawie podjęcia współpracy z Zawalską gminą Sniatyńskiego
powiatu Iwano Frankowskiego województwa na Ukrainie i gminą Przyrów powiatu 
częstochowskiego w Polsce.
Następnie - na prośbę Wójta - Pan wicestarosta Henryk Kasiura przedstawił 
przebieg wizyty delegacji samorządu powiatowego (Wójt Gminy Przyrów też w niej 
uczestniczył) na Ukrainie w tej właśnie Zawalskiej gminie. 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 49/IX/07 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została -
w obecności pełnego składu Rady - jednomyślnie.

ad . 13 . Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących poszczególnych
              Komisji Rady o przedstawienie planów pracy na 2008 rok.
− radna Miedzińska Bożena przedstawiła plan pracy Komisji Oświaty - w
   odniesieniu do niego uwag nie zgłoszono i radni jednomyślnie głosowali za jego
   przyjęciem,
− radna Maria Wiśniewska przedstawiła Plan pracy Komisji Rewizyjne - nie
   zgłoszono do niego uwag - za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie,
− radny Krzysztof Boborowski przedstawił Plan pracy Komisji Zdrowia - do planu
   pracy tej komisji uwag nie zgłoszono - za jego przyjęciem radni głosowali
   jednomyślnie,
− radny Ryszard Kolan przedstawił Plan Pracy Komisji Rolnictwa do
  przedstawionego planu pracy uwag nie zgłoszono - został jednogłośnie przyjęty 
Przewodniczący Rady przedstawił Plan Pracy Rady Gminy na 2008 rok. 
Uwag nie zgłoszono. Za jego przyjęciem radni głosowali jednogłośnie.

ad . 14 . Komunikaty i wolne wnioski :

− radny Hamerla podziękował radnych za udział pogrzebie jego ojca
− Radny Rady Powiatu Pan Ciastko poinformował, że zgłoszona została
   kandydatura Wójta Gminy Przyrów do przyznania mu Statuetki Wójta Roku 2008
− Pani Maria Stępień Dyrektor Zespołu Szkół w Przyrowie poinformowała, że
   Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów (jest Prezesem tego
   Stowarzyszenia) wystąpiło o przyznanie Statuetek Starosty Częstochowskiego
   złożyło 2 wnioski dla działaczy samorządowych z terenu gminy . Odczytała treść
   i uzasadnienie dla poniższych wniosków : 
    1) w dziedzinie samorządności dla Pani Bożeny Miedzińskiej



    2) w dziedzinie kultury dla Pana Dariusza Grabowskiego 
− radny powiatu częstochowskiego Pan Roman Hyla zapoznał z treścią
   odpowiedzi Powiatowego Zarządu Dróg na złożoną przez niego interpelację
   dotyczącą usunięcia krzewów przy drodze Żuraw - Zalesice. Poinformował także
   że usunięte zostaną również topole rosnące przy drodze do Bolesławowa
          Wójt zwracając się do radnych powiatowych wskazał, że pilną sprawą 
sprawą jest ścinka poboczy przy drodze Staropole -Wiercica oraz przy drodze do 
Bolesławowa.
Następnie poinformował, że będą organizowane dla dzieci ferie zimowe - pełna 
informacja w tym zakresie jest dostępna w szkole i GOK-u.
− Pan Ciastko odpowiedział, że wykonanie tych poboczy jest wpisane do
   wykonania w zadaniach Zarządu Dróg.
− Pan Kasiura dodał, że wszystkie wnioski i uwagi zgłaszane na sesji są na
   bieżąco przez radnych powiatowych przekazywane i wnioskowane do realizacji.

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

  Protokółowała:
Teresa Dymczyk 

                                                                     


