
         PROTOKÓŁ Nr XIV/08
sesji Rady Gminy w Przyrowie

              odbytej w dniu 07 lipca 2008 roku

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 14-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 :

- Zofia Pelikan - nie usprawiedliwiła przyczyn swej nieobecności.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli :

Wójt Gminy - mgr inż. Robert Nowak
Skarbnik Gminy - mgr inż. Ewelina Sikora-Migalska
Sekretarz Gminy - Elżbieta Deska
Kierownik  GOPS w Przyrowie - mgr Iwona Kremblewska  oraz zaproszony do 
udziału w obradach radny Sejmiku Województwa Śląskiego - Włodzimierz Skalik.

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załą -
            czeniu).
Do porządku obrad uwag nie zgłoszono, a za jego przyjęciem radni głosowali 
jednomyślnie.

ad . 3 . Do Protokółów poprzednich - XII i XIII sesji Rady Gminy -  uwag nie 
            zgłoszono.
Za ich 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 :
― 31 maja organizowaliśmy wspólnie ze Spółdzielnią Biopaliw PNIAQ pierwsze 

wierzbinki (firma chce wprowadzić corocznie takie obchody z okazji zakończenia 
sadzenia wierzby), przy tej okazji odbyły się również zawody gminne OSP,
― 2 maja złożyliśmy wniosek w ramach infrastruktury ogólno-oświatowej na 

budowę boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Przyrowie,
― 7 maja odbyła się w Lusławicach impreza zorganizowana przez Związek 

Nauczycielstwa Polskiego pod nazwą "Zlot młodych nauczycieli",
― 8 maja reprezentacja gminy uczestniczyła w Zlocie Młodzieży Gmin Jurajskich 

w Łazach . Wójt zasygnalizował, że w przyszłym roku chcemy taki Zlot gościć na 
terenie naszej gminy,
― 9 maja Wójt uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim w naradzie na temat 

oceny oddziaływania na środowisko (jak powinna być przeprowadzana, czy 
dotyczy wszystkich inwestycji),
― 15 maja odbył się festyn kabaretowy w Sierakowie,
― 17 do 18 maja odbyło się szkolenie Powiatowej Rady Zatrudnienia,
― 19 - 20 maja Wójt uczestniczył w zakończeniach roku szkolnego w szkołach na 



terenie gminy,
― 27 maja toczył się dalszy ciąg rozmów z Zarządem Dróg Wojewódzkich w 

temacie przebudowy drogi nr 793 w obrębie ulicy Św. Anny. Zarząd 
Województwa zaakceptował tą inwestycję do realizacji i na ten rok mamy do 
przerobienia kwotę 1 mln 300 tys. zł., a pozostałą kwotę w roku przyszłym. Na 
bazie stosownego porozumienia podmiotem prowadzącym tą inwestycję z 
ramienia Marszałka będzie gmina Przyrów,
― w ostatni piątek  odbyło się spotkanie - w Regionalnym Ośrodku Kultury - 

środowisk samorządowych, biznesu nauki i kultury na temat utworzenia 
metropolii częstochowskiej,
― 3 lipca podpisaliśmy umowy na tzw. "Małą odnowę wsi" (środki z Urzędu 

Marszałkowskiego) dla 2 wsi tj. deptak w Juliance i plac zabaw w Woli 
Mokrzeskiej. Projekty takie są realizowane już 4 rok. Wójt zwracając się do 
radnego Sejmiku Województwa Śląskiego zwrócił się z prośbą o rozważenie 
możliwości zwiększenia dotychczasowej kwoty 20 tys. zł., ponieważ następuje 
ciągły wzrost cen materiałów i coraz mniej udaje się za dotychczasową kwotę 
zrealizować,
― Zespoły ludowe z naszego terenu uczestniczyły w Chorzowie na Ogólnopolskim 

Przeglądzie zdobyły : 3 nagrodę w kategorii Zespoły obrzędowe zdobył zespół 
"Cyganeczki" z Sygontki,  a zespół "Przyrowianki" zdobył 3 nagrodę w kategorii 
zespołów śpiewaczych,
― w piątek odbył się kolejny koncert w ramach międzynarodowych spotkań "Z 

daleka i bliska"  naszymi gośćmi był  zespół dziecięcy z Macedonii,
― w Kazimierzu nad Wisłą zespół z Sygontki uczestniczył w Ogólnopolskim 

Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych,
― w ostatnim tygodniu omawiane były na posiedzeniach komisji Rady materiały 

sesyjne.

ad . 5 . Interpelacje i wnioski zgłosili :

Mimo nieobecności na sesji radnych Rady Powiatu radni ponowili swoje 
interpelacje zgłaszane do nich na poprzednich sesjach (Wójt zobowiązał się do ich 
przesłania), i tak :
- radny Kolan - dokonanie wycinki krzewów na drodze Lipnik-Żuraw (wykonano
  wycinkę tylko na odcinku drogi leżącym na terenie naszej gminy),
-  radny Boborowski zgłosił interpelację, by Starosta wypowiedział się ostatecznie
   w tej kwestii. Wójt poinformował, że zna temat i wyjaśnił iż dotychczas nie ma
   ostatecznej decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
   i Gospodarki Wodnej w sprawie finansowania tych prac w związku z czym
   sprawa nadal pozostaje nierozstrzygnięta,
- radny Nowak zgłosił konieczność wycięcia gałęzi przy drodze Staropole -
  Sieraków,
- radny Hamerla ponowił swój wniosek o wycięcie 3 topoli przy drodze do
  Bolesławowa,
- radny Boborowski po raz kolejny ponowił wniosek o zakaz wjazdu pojazdów
  przewożących tłuczeń na drodze Dąbek

ad , 6 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt uchwały
            w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Dokonanie zmian stało się konieczne w związku : 1) ze zmianami w planowanych 
dochodach i wydatkach w ramach Konkursu Odnowy Wsi, 2) zwiększonym 
zapotrzebowaniem na środki potrzebnych  na zadania drogowe - w związku z tym 



Wójt zaproponował przesunięcie na następny rok realizacji zadania "budowa 
wodociągu w Smykowie", 3) zmianami w klasyfikacji wydatków w oświacie.

Następnie Skarbnik Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady -
szczegółowo przedstawiła jak kwotowo  w poszczególnych działach i paragrafach 
uchwały budżetowej przedstawia się zakres omawianych przez Wójta zmian.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 79/XIV/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została -
w obecności 14 radnych - jednomyślnie.

ad . 7 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt uchwały
            w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego 
przygotowania i realizacji projektu "Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza 
w dolinie rzeki Pilicy i Wiercicy" - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w 
obiektach użyteczności publicznej w gminach Dąbrowa Zielona. Koniecpol i 
Przyrów". Projekt tej uchwały nie obejmuje zmian kwot, a tylko zmianę 
nazewnictwa. Musimy dostosować nazewnictwo do nazewnictwa jakie funkcjonuje 
w porozumieniu subregionalnym, które samorządy z naszego terenu podpisały.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 80/XIV/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 8 . Kierownik GOPS - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt
            uchwały w sprawie realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Przyrowie projektu "Aktywna integracja w Gminie Przyrów", w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. Poinformowała, że GOPS złożył 
wniosek o przyznanie środków na realizację tego projektu na kwotę 36.313 zł, z 
tym, że wkład własny GOPS wyniesie 10,5 tej kwoty. Wstępnie środki te zostały 
już przyznane, konieczne jest tylko podpisanie umowy w tej kwestii.
Środki z tego projektu przeznaczone zostaną dla osób korzystających z pomocy 
społecznej na zawarcie kontraktów socjalnych aktywizujących je do znalezienia 
pracy, a tym samym do samodzielnego egzystowania.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 81/XIV/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 13 
głosami, 1 radny (radna Miedzińska) wstrzymał się od głosowania.

ad . 9 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt uchwały
            w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2013. Ponieważ , w stosunku do 
podjętej wcześniej (30 kwietnia 2008 roku) uchwały w tej sprawie. organ nadzoru 
wykazał szereg uchybień i w konsekwencji wydał rozstrzygnięcie nadzorcze 
stwierdzające jej nieważność , to obecny projekt jest poprawką wskazanych 
niedociągnięć. Wójt przytoczył  zapisy uchybień zawarte w rozstrzygnięciu 
nadzorczym Wojewody i przedstawił obecnie proponowane do przyjęcia 
(skonsultowane z radcą prawnym) zapisy w tych kwestiach.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 



projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 82/XIV/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 10 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
              wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
Wójt Gminy na czas omawiania tego punktu porządku obrad opuścił salę obrad.
Na posiedzeniach Komisji Rady omawiana i dyskutowana była wysokość 
poszczególnych składników wynagrodzenia dla Wójta. Przewodniczący Rady 
przedstawił więc proponowaną wysokość wynagrodzenia i poprosił o  zgłoszenie 
ewentualnych uwag i propozycji w tym zakresie.
Uwag i nowych propozycji nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 83/XIV/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednomyślnie.

ad . 11 . Komunikaty i wolne wnioski :

Nie zgłoszono żadnych wniosków i do biura rady nie wpłynęły pisma, które 
należałoby przedstawić na sesji. Wobec powyższego Przewodniczący Rady 
poprosił o zabranie głosu uczestniczącego w obradach radnego Sejmiku 
Wojewódzkiego.
Pan Skalik podziękował za zaproszenie do udziału w sesji. Podkreślił, że 
możliwość bezpośredniego uczestnictwa w obradach jest dla niego bardzo istotna, 
ponieważ ma możliwość zaznajomienia się z szeregiem problemów i spraw, które 
pojawiają się na forum gminy, a w prawidłowym sprawowaniu przez niego 
mandatu ma to bardzo duże znaczenie. Następnie odnosząc się do zgłoszonych 
pod jego adresem wniosków powiedział, że będzie się starał reprezentować nasze 
interesy. Podda pod dyskusję wniosek Wójta o zwiększenie środków na realizację 
wniosków w ramach "Odnowy wsi". Będzie się teraz jeszcze mocniej angażował w 
działania dotyczące możliwości pomocy w rozwoju terenów wiejskich.

Wójt Gminy zwrócił  się z prośbą do Pana Skalika (utytułowanego pilota 
w lotnictwie precyzyjnym) o wykonanie zdjęć terenu gminy Przyrów "z lotu ptaka".
Wykorzystane by one zostały do zaprezentowania w trakcie obchodów 650 lecia 
alokacji Przyrowa, które to obchody planujemy na marzec 2009 roku.

Pan Skalik obiecał, że z przyjemności spełni tę prośbę i najszybciej jak 
to będzie możliwe wykona takie zdjęcia.

ad . 12 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował
              zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XIV sesję Rady Gminy 
w Przyrowie.

Protokółowała : Przewodniczący
  RADY GMINY

            (-) Rajmund Michalik

                                                                 


