
            PROTOKÓŁ Nr X/08
    sesji Rady Gminy w Przyrowie
odbytej w dniu 19 lutego 2008 roku

Sesję 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 14 radnych, co 
stanowi 93 % składu Rady.
Radni nieobecni :
- Barbara Wierciochowicz - nieobecność spowodowana chorobą została
  usprawiedliwiona

Spoza Rady w obradach uczestniczyli :

Wójt Gminy - mgr inż. Robert Nowak
Sekretarz Gminy - Elżbieta Deska
Radni Rady Powiatu w Częstochowie :    
Tadeusz Ciastko i Henryk Kasiura , a także przedstawiciele Związku 
Nauczycielstwa Polskiego oraz nauczyciele szkoły podstawowej w Zalesicach 
zgodnie z załączoną listą obecności.

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załą-
            czeniu). 
Wójt Gminy - ze względu na przybyłych gości - wniósł o zmianę kolejności 
realizacji punktu 10 porządku obrad, zaproponował omówienie go jako punkt 6. 
Wniósł także o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 14 "Przedstawienie 
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie 
za rok 2007.
Za zmianami zaproponowanymi przez Wójta radni opowiedzieli się jednomyślnie.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Przedstawił i poddał pod głosowanie 
porządek obrad uwzględniający powyższe zmiany.
Za jego przyjęciem Radni głosowali jednogłośnie.

ad . 3 . Do Protokółu poprzedniej, IX 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 :
–  4 stycznia obradował Klub Wójtów w sprawie Regionalnego Programu

  Operacyjnego dla województwa śląskiego - do 29 lutego ma nastąpić
  podpisanie porozumienia dotyczącego  podziału tak zwanych 
  środków pozakonkursowych. Z tych środków mamy wpisane 3 inwestycje:
  I - termo modernizacja szkoły (ok. mln. zł.), II - rekultywacja wysypiska (ok.
 400 tys. zł.), III - "Turystyczna dolina Wiercicy" (ok. 220 tys. zł)

– 10 stycznia odbyło się - na wniosek Kuratora - zebranie w szkole podstawowej 
w Zalesicach z rodzicami uczniów w temacie postępowania jakie się toczy w
związku z zamiarem likwidacji szkoły,

– 11 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego OSP - dokonywano



  podziału dotacji dla jednostek OSP działających w krajowym systemie
  ratownictwa,

– 11 stycznia kolejne robocze spotkanie w sprawie projektu "Turystyczna dolina 
Wiercicy",

– 18 stycznia spotkanie z ENIONEM w temacie konserwacji oświetlenia 
ulicznego. Nadal jednak funkcjonuje tutaj pat prawny. RIO wyraża opinię, że my 
jako gminy nie możemy płacić za konserwację nie swojego majątku.  W 
czwartek i piątek na kolejnym posiedzeniu Klubu Wójtów RIO ma się 
ostatecznie, jednoznacznie wypowiedzieć w tej sprawie i poradzić jak wybrnąć z 
tego pata,

– od 24 stycznia trwają kontakty z biurem projektowym , które projektuje 
kompleks boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Przyrowie  ponieważ od 
kwietnia do końca maja będzie ogłoszony konkurs przez Marszałka 
Województwa Śląskiego na tzw. infrastrukturę oświatową,

– 2 stycznia odbył się finał konkursu Wójt Roku 2007, którego Wójt został 
zwycięzcą,

– 4 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Klubu Wójtów poświęcone RPO. 
Podczas tego spotkania odbyło się    spotkanie z nowym Wojewodą Śląskim na 
temat funkcjonowania placówki zamiejscowej Śl. UW w Częstochowie,

– 12 lutego odbyło się otwarcie biura poselskiego PO - jest deklaracja ze strony 
biura, że chętnie wezmą udział w posiedzeniach sesji,

– wystosowaliśmy wniosek do WFOŚ o umorzenie części zaciągniętej pożyczki 
na budowę wodociągu w Bolesławowie (określoną część tej pożyczki już 
spłaciliśmy i to właśnie daje nam prawo ubiegania się o umorzenie pozostałej 
części),

– podjęliśmy prace nad zmianą planu przestrzennego zagospodarowania dla 
miejscowości Wiercica, mieszkańcy mogą więc składać wnioski w tym zakresie,

– 16 lutego odbyło się wręczenie Statuetek Starosty Częstochowskiego, 
– dzisiaj rano odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w temacie gradobicia - 

Wojewoda zażądał rozliczenia środków zarówno rządowych jak i tych 
otrzymanych od samorządów. W tym spotkaniu uczestniczył także dyrektor 
Caritasu,

– w najbliższy czwartek odbędzie się w Urzędzie (na wniosek Komisji Rolnictwa) 
spotkanie w sprawie szkód łowieckich,

– 15 marca planujemy wyjazd dla rolników na targi sprzętu rolniczego do Kielc,
– 13 lutego gościliśmy gości z Ukrainy z powiatu Śniatyńskiego. Był wicestarosta 

tego powiatu i wiceprzewodniczący Rady. U nas byli krótko natomiast cały 
tydzień gościli na terenie powiatu częstochowskiego. Pokłosiem tego spotkania 
jest napisanie projektu porozumienia na wymianę młodzieżową w lipcu - 
sierpniu.

ad . 5 .  Interpelacje i wnioski radnych :

-  radny Ryszard Kolan wnioskuje o odtworzenie pasów przeciwpożarowych w
   młodniku w Zalesicach,
– radna Miedzińska wnioskuje o nawiezienie szlaki na drogę przy przystanku koło

działek,
– radny Hamerla zgłosił wniosek do radnych Rady Powiatu o wycięcie 3 topoli koło 

linii wysokiego przed lasem w kierunku Bolesławowa,
– radny Kolan zwracając się również do radnych Rady Powiatu zapytał dlaczego 

tylko na terenie należącym do gminy Przyrów, a nie przy całej długości drogi 
Lipnik - Żuraw wycięte zostały krzewy zarastające pobocza ?



Radny Powiatu pan Kasiura odpowiedział, że wynika to z faktu iż pozostały teren 
należy do innego obwodu drogowego.

–  radny Nowak podziękował Radnym Powiatu za to że wykonane zostało 
oczyszczenie (zebranie) poboczy przy drodze w Staropolu

Radny Powiatu Pan Ciastko zabrał głos w trzech kwestiach :
1) w imieniu Radnego Powiatu Pana Hyli przeprosił za jego nieobecność na sesji
   spowodowaną ważnymi sprawami zawodowymi,
2) poinformował - w odpowiedzi na interpelację radnego Boborowskiego - że przy
    udziale powiatowego Zarządu Dróg udało się dojść do porozumienia z
    wykonawcą drogi Wola Mokrzeska - Dąbek i transport materiałów odbywać się
    będzie drogą przez Milionów, przez las,
    - radny Boborowski poinformował, że samochody nadal jeżdżą jak poprzednio
Radny Ciastko - wobec takich faktów - zobowiązał się, że jeszcze dziś 
przeprowadzi rozmowę w tym temacie i myśli, że to już definitywnie załatwi tę 
sprawę.
3) poinformował, że zgłosił  drogę Staropole Wiercica do programu "Uspokojenie
   ruchu na drogach"
Następnie radny Ciastko tłumacząc się pilnymi sprawami zawodowymi opuścił 
dalszą część obrad.
– radny Boborowski zgłosił konieczność naprawy barierki przy moście w 

Smykowie
Wójt odpowiedział, że już 2 razy zgłaszał w Zarządzie Dróg taką potrzebę, 
ponowi jednak swój wniosek po raz kolejny.

Radny Rady Powiatu Pan Henryk Kasiura w swojej wypowiedzi poruszył 
następujące sprawy :
– szeroko omówił galę wręczenia nagrody Wójt Roku 2007, która odbyła się w 

Nałęczowie 2 lutego. To, że Wójtem Roku został Pan Robert Nowak zasługuje 
tym bardziej na podkreślenie ponieważ po raz pierwszy nagroda taka przypadła 
w udziale wójtowi gminy z powiatu częstochowskiego, oraz to, że zwycięzcą 
został Wójt najmniejszej spośród nominowanych gmin,

– omówił zadania własne powiatu, które będą realizowane na terenie gminy 
Przyrów. Na zadania na drogach dla naszej gminy przydzielono 69.544,63 zł 
(tyle wynika z algorytmu) a w ramach zawartego porozumienia gmina dokłada 
do tych remontów 13.500,- zł.,

– odbyła się gala wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego (VII edycja), z 
tego terenu statuetkę otrzymał Pan Stanisław Bieńkowski z Koniecpola w 
kategorii "Przedsiębiorczość",

– poinformował, że zgłoszone dziś wnioski i interpelacje przekaże do Zarządu 
Dróg,

– poinformował, że sesja Rady Powiatu przyjęła budżet powiatu na 2008 rok,
– poinformował też o planowanych zmianach w działaniach i kompetencjach 

administracji państwowej w przygotowywanym projekcie nowej ustawy 
kompetencyjnej.
Wójt Gminy zasygnalizował, że w sprawie remontu dróg (kwestie wynikające z 
algorytmu i zawartych z gminami porozumień, oraz kolejności prac) należałoby 
się spotkać z Panią Dyrektor Zalewską.
Następnie Wójt zwrócił się do Pana Kasiury z pytaniem - czy w związku z 
podjętymi ustaleniami , że drogę Drochlin-Podlesie-Bolesławów-Przyrów 
zgłaszamy do konkursu, to czy powiat przystąpił do wykonywania dokumentacji 
technicznej na tą drogę ?

Pan Kasiura odpowiedział, że aktualnie nie. W konkursach marcowych 
zgłoszone są 3 zadania. Zadania, na które opracowana już jest 



dokumentacja. Będzie jeszcze rozpisywany konkurs jesienny i może 
wówczas uda się uwzględnić tą drogę.

Wójt wyraził opinię, iż obawia się, że po przyjęciu do realizacji tych 3 zadań może 
się okazać, że ich realizacja pochłonie wszystkie środki i nie będzie można już 
ogłosić kolejnej, jesiennej edycji konkursu dlatego apeluje by już teraz ogłosić 
przetarg na wykonanie dokumentacji.
        Pan Kasiura zobowiązał się, że zgłosi ten wniosek na posiedzeniu Zarządu 
Powiatu.
Innych pytań i uwag do Radnego powiatowego nie zgłoszono.
Pan Kasiura przeprosił, ale ze względu na sprawy zawodowe nie będzie mógł 
wziąć udziału w dalszej części obrad . Podziękował za zaproszenie i opuścił 
obrady sesji.

ad . 6 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany
            Uchwały Nr 16/IV/07 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 20 lutego 2007 roku
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Zalesicach.
Przypomniał następnie, że ten temat był już podejmowany przez radnych w lutym 
2007 roku. Obecnie radni bardzo wnikliwie, po raz kolejny, rozpatrywali na 
posiedzeniach komisji ten temat.
Zaproponował wobec tego by głos zabrali przybyli na obrady goście, 
przedstawiciele ZNP i nauczyciele.

Pani Jadwiga Rezler -  Prezes ZNP - wskazała, że mimo negatywnych 
opinii rodziców uczniów, nauczycieli i ZNP Rada Gminy zamierza podjąć uchwałę 
o zamiarze likwidacji kolejnej już placówki oświatowej na terenie gminy. W dalszej 
części swojej wypowiedzi podkreśliła, że ZNP zawsze popiera wszelkie inicjatywy 
samorządu służące ogólnemu dobru mieszkańców, a podjęcie tej uchwały naruszy 
interesy społeczne kilku grup, a mianowicie :
- uczniowie - będą zmuszani do dojeżdżania do szkoły i przedszkola w Przyrowie,
                      pogorszą się dla nich warunki lokalowe,
                     w szkole w Przyrowie wykładany jest język angielski, a oni
                     dotychczas uczyli się języka niemieckiego,
- rodziców - jeśli powstanie placówka niepubliczna rodzice będą zmuszeni do
                   dopłacania do kształcenia dzieci,
- pracownicy administracji i obsługi - stracą pracę lub będą zarabiać mniej,
- nauczyciele - stracą pracę lub będą zatrudnieni w placówce niepublicznej na
                    nowych, mniej korzystnych warunkach.
Wobec przedstawionych, powyższych argumentów zaapelowała do radnych o 
niepodejmowanie tej uchwały.

Pan Krzysztof Baszczyński - wiceprezes Zarządu Głównego ZNP na 
wstępie swej wypowiedzi wyjaśnił dlaczego Zarząd Główny interesuje się tym
problemem, otóż obawia się, że powstał trend do przekształcania szkół w placówki 
niepubliczne.
Należy przestrzegać przed tego typu praktykami. Zdejmuje się w ten sposób 
odpowiedzialność za sprawy oświaty (wynika to z odgórnej polityki). Zarząd 
rozumie sytuację samorządów, ale obawia się jednocześnie, że może dojść do 
sytuacji, że samorząd nie będzie miał żadnego wpływu na kreowanie wizerunku 
oświaty na swoim terenie. Oświata może podzielić los służby zdrowia.
Wyraził opinię, że należy szukać rozwiązań, które wymuszą na Państwie 
zwiększenie środków na oświatę. Zaapelował o przemyślenie podejmowanych 
działań, tak aby po jakimś czasie nie okazało się, że szkoła dostępna będzie tylko 
dla tych uczniów, których rodziców będzie na to stać.



Wójt Gminy w swej wypowiedzi podkreślił, że cały czas mówi się tylko
zróbmy coś by były większe środki na oświatę i w zasadzie na tym sprawa się 
kończy. Zmuszeni jesteśmy więc sami znaleźć jakieś rozwiązania. Jednym z nich 
było powołanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy, które prowadzi już 
placówkę niepubliczną w w Woli Mokrzeskiej w miejsce zlikwidowanej szkoły. 
Opinie zarówno uczniów, jak i rodziców na temat funkcjonowania tej placówki są 
pozytywne.
Ponieważ Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i utworzone z naszych 
mieszkańców, każdy może do niego przystąpić i mieć wpływ na kształtowanie 
poziomu oświaty (choć nie tylko). Ponadto budynki, w których działają placówki 
niepubliczne nadal stanowią własność gminy, to w przypadku zmiany polityki 
Państwa i pełnego finansowania oświaty zawsze istnieje możliwość odtworzenia 
zlikwidowanych szkół.
Wójt nadmienił także, że odwiedził kilka placówek niepublicznych i miał okazję 
przekonać się, że ich funkcjonowanie jest na wysokim poziomie i uczniowie jeśli 
nie zyskali, to również na pewno nie stracili na tych zmianach.

Więcej chętnych do zabrania głosu w tym temacie nie było.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 50/X/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 14 
radnych - podjęta została 13 głosami "Za", 1 głosie "Przeciw" (radny Kolan).

ad . 7 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustaleniami
            taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono i nikt nie wyraził chęci zabrania głosu w 
dyskusji.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym zakresie.
Uchwała Nr 51/X/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności
14 radnych - podjęta została jednomyślnie.

ad . 8 . Przewodniczący Rady zaproponował, by radni (ponieważ Sprawozdanie z
            realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Przyrów na 2007 rok.
Do przedstawionej Informacji uwag i pytań nie zgłoszono.
Za jej przyjęciem radni głosowali jednomyślnie.

ad . 9 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie Gminnego
            Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 
rok.
Przewodniczący Rady zgłosił sugestię by Komisja d/s Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi sporządziła w oparciu o Harmonogram zadań kwotowy plan 
przewidywanych wydatków.
Radni podzielili sugestię Przewodniczącego.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Uchwała Nr 52/X/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności
14 radnych - podjęta została jednomyślnie.

ad . 10 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie Gminnego
              Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.
Pełnomocnik Wójta d/s Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wyjaśniła, że
konieczność uchwalenia tego Programu wynika ze zmiany przepisów, ponieważ 



dotychczas  program przeciwdziałania narkomanii był częścią składową Programu 
przeciwdziałania alkoholizmowi.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Uchwała Nr 53/X/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności
14 radnych - podjęta została jednomyślnie.

ad . 11 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt
              uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Wskazał, że nabycie tej 
działki to początek pozyskiwania gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego, 
który ujęty jest w planie zagospodarowania przestrzennego. Zakup tej działki 
pozwoli na rozpoczęcie rozmów z ARR, która ma w sąsiedztwie działkę ok 1,5 ha.
Będziemy również prowadzić dalsze rozmowy w sprawie zakupu większego areału 
z właścicielami innych działek.
Koszt zakupu tej działki ustalony został na 9 tys. zł. plus koszty notarialne w 
kwocie ok. 700 - 800 złotych.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 54/X/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności
14 radnych - podjęta została jednomyślnie.

ad . 12 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt
              uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania
wieczystego działki nr 79/1 położonej w Zalesicach oraz prawa własności 
budynków. Proponowana cena zarówno działki jak i budynku jest atrakcyjna, 
chociaż i tak dodatkowo - jeśli Rada oczywiście podejmie tą uchwałę - przed 
przystąpieniem do finalizacji zakupu zlecona zostanie wycena. Zakup tego 
budynku pozwoli na dysponowanie przez gminę wolnymi lokalami socjalnymi.
Zajmowane mieszkania staną się mieszkaniami komunalnymi.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym względzie.
Uchwała Nr 55/X/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności
14 radnych - podjęta została 12 głosami, 2 radnych (R. Skalski i  B. 
Miedzińska) wstrzymali się od głosowania.
Wójt dodatkowo poinformował, że radca prawny dostał polecenie uregulowania 
własności po młynie w Zalesicach.

ad . 13 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt
               uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
Wójt poinformował, że konieczność podjęcia tej uchwały wynika ze zmiany 
przepisów. Jeśli są jeszcze jakieś pytania to Wójt poprosił o ich zadawanie.
Uwag i pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały.
Uchwała Nr 56/X/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 
14 radnych - podjęta została jednomyślnie.

ad . 14 . Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
              za rok 2007 zostało radnych przekazane w materiałach sesyjnych. 
Kierownik GOPS-u - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła zasadnicze 
kwestie w nim zawarte. Szerzej odniosła się do działań podejmowanych w 



związku z usuwaniem skutków gradobicia,  które dotknęło wielu mieszkańców. 
Po czym poprosiła, jeśli jest taka potrzeba, o zadawanie dodatkowych pytań lub 
zgłaszanie uwag w tym temacie.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Za przyjęciem sprawozdania - bez uwag - radni opowiedzieli się jednomyślnie.

ad . 15 . Komunikaty i wolne wnioski :

– radna Miedzińska wnioskuje by prowadzić systematycznie kontrolę wywozu 
odpadów i szamb, co spowoduje zakupienie przez mieszkańców pojemników 
bowiem od ostatniej kontroli nie zamówiono ani jednego kosza na odpady
Wójt odpowiedział, że kontrole zostaną przeprowadzone w okresie wiosennym. 
Dodał również, że chciałby - w końcu marca lub początkiem kwietnia -powtórzyć 
akcję zbiórki odpadów niebezpiecznych. 

Następnie Wójt zasygnalizował wejście w realizację 2 projektów  :
1) pierwszy - wspólny dla wszystkich gmin powiatu - realizowany ze środków
    Urzędu Marszałkowskiego związany z odpadami niebezpiecznymi. W ramach
    tego projektu chcemy zbudować na gminach tzw. PZON-y, czyli Punkty Zbiórki
    Odpadów Niebezpiecznych. Mamy wskazać 6 arów terenu na ten cel. Wstępnie 
    lokalizację takiego punktu Wójt wskazał w okolicy oczyszczalni ścieków,
2) drugi projekt również wspólny dla wszystkich gmin dotyczy - od maja będziemy
    do tego prawnie zobowiązani -  wprowadzenia elektronicznej skrzynki
    podawczej do urzędu i podpisów elektronicznych.
Szerzej o obydwu projektach Wójt wypowie się przy omawianiu projektu budżetu 
na 2008 rok.
Następnie Wójt poinformował o ustaleniach sztabu kryzysowego, w którym dzisiaj 
uczestniczył dotyczących usuwania skutków gradobicia (wypłata wniosków o 
odszkodowania z Caritasu) oraz zbiórki eternitu z tych miejscowości.
-  radny Hamerla zwrócił się do Wójta z zapytaniem czy byłoby możliwe zorganizo-
   wanie zbiórki miękkich plastików (folia po kiszonkach itp.). Wójt odpowiedział, że
rozezna sprawę.
Na obrady przybyli zaproszeni do udziału w sesji Pan Henryk Kolasa - Dyrektor 
Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Częstochowie oraz Pan Józef Milewski Prezes Zarządu Jurajskiego 
Banku Spółdzielczego w Niegowie.
Pan Kolasa - w związku z wygraniem konkursu Wójta Roku 2007 - złożył w 
imieniu własnym oraz w imieniu pracowników AR i MR gratulacje Wójtowi Gminy, 
wręczył list gratulacyjny, kwiaty oraz prezent.
Pan Milewski również - w imieniu własnym i Rady Nadzorczej JBS w Niegowie -
złożył Wójtowi Gminy gratulacje, wręczył kwiaty i upominek.

Następnie Pan Kolasa poinformował, prosząc jednocześnie o 
rozpropagowanie wśród mieszkańców gminy, że w roku bieżącym są znaczne 
zmiany w sporządzaniu wniosków kierowanych do AR i MR o dopłaty 
bezpośrednie. Odbędą się szkolenia w tym zakresie. Termin składania tych 
wniosków upływa 15 maja br.
W uzupełnieniu tej wypowiedzi Pan Michalik poinformował, że w dniu 27 lutego br. 
odbędzie się spotkanie z pracownikami Ośrodka Doradztwa Rolniczego w temacie 
wypełniania tych wniosków.
- radny Kolan zapytał kiedy skończą się ciągle wprowadzane zmiany formularzy
  wniosków i sposobu ich wypełniania, bo jest to dla rolników duża uciążliwość
Pan Kolasa odpowiedział, że Agencja nie jest autorem tych wniosków. Ponadto 
poinformował, że w pozostałych krajach Unii Europejskiej też ciągle wprowadzane 



są jakieś zmiany w tej dziedzinie. Interwencja w tym względzie możliwa jest za 
pośrednictwem Izb Rolniczych.

ad . 15 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował
              zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął X sesję Rady Gminy
w Przyrowie.

  Protokółowała:

Teresa Dymczyk

  

 
 


