
 
         PROTOKÓŁ Nr XV/08
sesji Rady Gminy w Przyrowie

            odbytej w dniu 29 września 2008 roku

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 12-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
Kierownik GOPS - mgr Iwona Kremblewska oraz
zaproszony do udziału w obradach radny Rady Powiatu w Częstochowie - Pan 
Roman Hyla, radni Rady Powiatu Pan Henryk Kasiura oraz Pan Tadeusz Ciastko 
poprosili o usprawiedliwienie swej nieobecności, która została spowodowana 
koniecznością wyjazdu służbowego.

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załą-
            czeniu). Wójt Gminy wniósł o wprowadzenie do porządku obrad jeszcze 2 
dodatkowych punktów :
- jako punkt 16  - podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za
  usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości,
- jako punkt 17 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
  Gminie Mykanów celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku przejścia
  trąby powietrznej.
Za uwzględnieniem wniosku Wójta radni opowiedzieli się jednomyślnie.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił ponownie porządek obrad 
(z uwzględnieniem przyjętych zmian) i poddał go pod głosowanie.
Za przyjęciem porządku obrad radni głosowali jednomyślnie.

ad . 3 . Do Protokółu poprzedniej - XIV 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 :
– 21 lipca  uczestniczył w spotkaniu Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

planu zagospodarowania przestrzennego,
– 23 lipca odbyło się spotkanie z mieszkańcami bloków przy ul. Zarębskiej,
– 25 lipca z okazji święta policji odbyło się spotkanie w Komendzie Miejskiej Policji 

w Częstochowie,
– 8 sierpnia, wspólnie z projektantem, Wójt uczestniczył w spotkaniu w Zarządzie 

Dróg Wojewódzkich odnośnie remontu drogi 973 w Przyrowie. Jutro odbędzie 
się przetarg na wykonanie tego remontu,
– 11 sierpnia odbył się odbiór deptaka w Juliance,
– 12 sierpnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami sołectw w sprawie 



dożynek,
– 24 sierpnia odbyły się dożynki gminne,
– 8 września odbył się odbiór drogi, dofinansowanej z FOGR-u, w Zarębicach, 
– w rozstrzygnięciu jest przetarg na nakładki w Bolesławowie i w Kniei (jest po 

otwarciu ofert, natomiast nie ma ostatecznego ich sprawdzenia i podpisania 
umowy),
– na takim samym etapie jest przetarg na drogę transportu rolnego Knieja-

Kopaniny,
– dziś nastąpi otwarcie ofert na wykonanie termo modernizacji szkoły, na I etap, to 

znaczy na modernizację kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania. Złożona 
została tylko 1 oferta,
– zamontowany został monitoring w Zespole Szkół w Przyrowie. Na ten cel 

otrzymaliśmy pieniądze ze Śląskiego Kuratorium Oświaty, z budżetu na ten cel 
dołożyliśmy tylko ok. 2.700,- zł
– z dniem 31 sierpnia zakończyła swoją działalność publiczna szkoła podstawowa 

w Zalesicach, od 1 września funkcjonowanie rozpoczęła szkoła niepubliczna w 
Zalesicach. Dokonano wszystkich wymaganych uzgodnień i dopełniono 
wszelkich formalności by szkoła mogła prawnie i sprawnie funkcjonować,
– kwestie związane ze spotkaniami z właścicielami i lokatorami bloków przy ul. 

Zarębskiej w Przyrowie. Odbyło się 1 spotkanie z lokatorami - na tym spotkaniu 
Wójt zaproponował lokatorom wykupienie mieszkań na takich samych 
warunkach jak w stosunku do wcześniej dokonywanych sprzedaży. W wyniku 
tego spotkania  złożonych jest 5 wniosków i rozpocznie się procedura 
szacowania tych mieszkań. Z właścicielami odbyły się 2 spotkania . Głównym 
celem tych spotkań jest sformalizowanie wspólnoty mieszkaniowej tj. powołanie 
zarządu. Uzgodniono również kwestie wpłat na fundusz remontowy i koszty 
administracji. W najbliższych dniach odbędzie się kolejne spotkanie, na którym 
możliwe będzie dokonanie dalszych wiążących ustaleń,
– prowadzimy egzekucję nieruchomości po byłym młynie w Zalesicach. Złożyliśmy 

stosowne wnioski do Urzędu Skarbowego. Nieruchomość wyszacowana została 
na 60 tys. zł. Urząd Skarbowy zwrócił się aktualnie z zapytaniem czy jesteśmy 
zainteresowani skorzystaniem z prawa pierwokupu i zakupieniem tej 
nieruchomości na cele publiczne. Wójt w tym momencie poprosił by radni po 
przemyśleniu tej kwestii wypowiedzieli się przed końcem obrad czy uważają za 
zasadne dokonanie tego zakupu. Odpowiedzi Urząd Skarbowy oczekuje bowiem 
do dnia jutrzejszego. Wójt mimo, że są to jego kompetencje, podejmie decyzję 
po zasięgnięciu opinii radnych,
– z rezerwy Marszałka Województwa zostały uruchomione środki na drogę w 

Staropolu (500 m od torów w górę). Będzie to wykonywał również Zakład 
Komunalny,
– droga Knieja-Kopaniny robiona będzie w innej nawierzchni i dlatego konieczne 

było przeprowadzenie przetargu na te roboty,
– zakończono obydwa projekty w ramach odnowy wsi,chcemy jak najszybciej 

dokonać rozliczenia finansowego tych projektów.

ad . 5 .  Interpelacje i wnioski radnych :

– radny Mirosław Hamerla ponowił swój wniosek w sprawie wycięcia 3 topoli 
rosnących przy drodze do Bolesławowa.
Wójt poinformował, że jest pismo w tej sprawie informujące, że te drzewa 
zostaną usunięte po rozstrzygnięciu przetargu na zlecenie wycinki drzew.
– radny Kolan Mirosław zwrócił się z pytaniem do radnego powiatowego czy będą 



zakładane przepusty po odnowieniu rowów, które zostało wykonane na odcinku 
od Przyrowa do Zalesic ?
Następnie zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy czy jest jeszcze frez ?
Wójt odpowiedział, że będziemy mieli jeszcze 3 zestawy frezu. Później powinny 
jeszcze być kolejne z tego odcinka na który rozstrzygany jest przetarg, ale póki 
co nie może określić kiedy to nastąpi.
– radny Radło zapytał co z drugą częścią nawierzchni jezdni ? tzn. czy po 
położeniu nowej nakładki 2 część zostanie czymś podsypana dla wyrównania 
powierzchni ?
Wójt odpowiedział, że sądzi iż nakładka nie będzie zbyt wysoka i nie zajdzie 
konieczność zasypywania tego pasa, który pozostanie w obecnym stanie ze 
względu na planowane prace związane z inwestycją kanalizacji.
– radna Miedzińska zwróciła się o nawiezienie szlaki lub frezu na drogę na nowe 
osiedle oraz wykoszenie poboczy. Ponowiła także prośbę o remont przystanku.
Następnie zwróciła się z zapytaniem czyją własnością są studnie znajdujące się 
na sprzedanych działkach budowlanych ?
Wójt odpowiedział, że remont niebawem zostanie wykonany, a sprawie studni 
udzieli odpowiedzi po rozeznaniu tematu.
– radny Boborowski zwrócił się z pytaniem do radnego powiatowego - co z 
wywozem eternitu, który mieszkańcy zgromadzili przy posesjach, bo miał zostać 
zabrany przez wyspecjalizowaną firmę ?
Pan Hyla odpowiedział, że jutro przeprowadzi w tym temacie rozmowę z 
Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska i na kolejnej sesji udzieli odpowiedzi 
w tym zakresie.

ad . 6 . Sprawozdanie opisowo-analityczne z wykonania budżetu gminy Przyrów
            za I półrocze 2008 roku zostało radnym przekazane w materiałach 
sesyjnych.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poprosił, by Skarbnik Gminy 
przedstawiła nadesłaną przez RIO opinię w tym temacie, a następnie 
zaproponował by radni zgłaszali zapytania i ewentualne uwagi w tym temacie.
Skarbnik Gminy zapoznała z Uchwałą Nr 4100/VI/103/2008 VI Składu 
Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 4 września br. w sprawie opinii o 
przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I 
półrocze 2008 roku . Nadesłana opinia jest pozytywna.
Radni nie zgłosili w tym temacie pytań i uwag.
Za pozytywną oceną realizacji budżetu Rada opowiedziała się jednomyślnie.

ad . 7 . Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie pytań i uwag w odniesieniu do
            przesłanej w materiałach sesyjnych informacji dotyczącej utrzymania 
porządku i czystości na terenie gminy Przyrów.
-  radny Hamerla zapytał czy wysypisko śmieci jest jeszcze otwarte dla
   mieszkańców ?
Wójt Gminy odpowiedział, że procedura zamknięcia wysypiska już się rozpoczęła, 
ale dokąd nie nastąpi jego likwidacja mieszkańcy mogą wywozić tam śmieci. 
Natomiast nikt z zewnątrz nie ma już tam prawa wywozić dużych ilości odpadów.

Innych uwag nie zgłoszono. 
Powyższą informację (w załączeniu) rada przyjęła do akceptującej wiadomości.

ad . 8 . Skarbnik Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt 
             uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu 
Gminy dla szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub 



obowiązek nauki. Poprzednio obowiązująca w tym zakresie Uchwała nie 
przewidywała dotacji dla przedszkoli.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 84/XV/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została - w 
obecności pełnego składu Rady - jednomyślnie.

ad . 9 . Skarbnik Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt 
             uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie 
stosuje przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie 
Przyrów albo jej jednostkom organizacyjnym oraz określenia uprawnionych do 
tego organów.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Rady przedstawił i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 85/XV/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 
pełnego składu Rady - podjęta została jednomyślnie.

ad . 10.  Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego rady - omówił projekt uchwały
              w sprawie zgody na udzielenie z budżetu gminy pomocy finansowej 
Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie. Wniósł też autopoprawkę w 
odniesieniu do kwoty proponowanej pomocy i zaproponował udzielenie tej pomocy 
w kwocie 2.500,- złotych (w rozesłanym w materiałach sesyjnych projekcie 
wnioskowana kwota wynosiła 5.000,-zł.).
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowane projekt uchwały w tej 
sprawie.
Uchwała Nr 86/XV/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 12 
głosami, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.

ad . 11 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt
              uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Przyrowie Nr 
61/XI/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Częstochowskiego na remont drogi powiatowej DP 08424 i DP 08423.
Zwiększenie kwoty tej pomocy pozwoli na wykonanie większego zakresu prac.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 87/XV/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 12 . Skarbnik Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt 
               uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr 65/XI/2008 z 19 
marca 2008 r. Zmiany wynikają ze zwiększonego dofinansowania modernizacji 
dróg wewnętrznych z FOGR, zwiększeniem części subwencji oświatowej.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 88/XV/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 
pełnego składu Rady - podjęta została jednomyślnie.



ad . 13 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt
              uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia "Partnerstwo 
Północnej Jury".
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 89/XV/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 
pełnego składu Rady - podjęta została jednomyślnie.

ad . 14 . Sekretarz Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt
              uchwały w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy pedagoga szkolnego.
Poinformowała także, że Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował projekt tej 
uchwały. ZNP proponował przyjęci innego wymiaru czasu pracy i na tę 
okoliczność spisany został protokół rozbieżności.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 90/XV/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 14 
głosami, 1 radny wstrzymał sie od głosowania.

ad . 15 . Kierownik GOPS-u - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła
              projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Przyrowie. Zmiany stały się konieczne ponieważ zmianie uległy 
przepisy prawne głównie chodzi tutaj o funkcjonowanie funduszu alimentacyjnego.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 91/XV/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 
pełnego składu Rady - podjęta została jednomyślnie.
 
ad . 16 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt 
              uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania 
odpadów komunalnych z nieruchomości.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 92/XV/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 14 
głosami, 1 radny wstrzymał sie od głosowania.

ad . 17 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt 
              uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mykanów 
celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej.
Zdarzenie miało miejsce w dniu 15 sierpnia br., a straty są ogromne.
 Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 93/XV/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 
pełnego składu Rady - podjęta została jednomyślnie.

ad . 18 . Komunikaty i wolne wnioski :

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z następującymi pismami :



1) pismo Senatora RP VI kadencji Jarosława W. Laseckiego dotyczące
    przeanalizowania zasadności umiejscawiania elektrowni wiatrowych na terenie
   Jury, a tym samym na terenie naszej gminy, 
2) Pismo Fundacji "Trzeźwy umysł" z Poznania informujące o zakończeniu 
kolejnej
   edycji kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł" oraz o laureatach konkursów (z
   terenu naszej gminy) organizowanych w ramach tej kampanii.
Wójt Gminy poprosił radnych o opinię w sprawie zakupu nieruchomości po 
spalonym młynie w Zalesicach.

Radni opowiedzieli się za dokonaniem zakupu tej nieruchomości na 
cele publiczne.
Pan Matejko (były dyrektor publicznej szkoły podstawowej w Zalesicach) dyrektor
niepublicznej szkoły podstawowej w Zalesicach - na prośbę Przewodniczącego 
rady - omówił procedury jakie musiały zostać wykonane by szkoła ta mogła 
funkcjonować od 1 września i posiadać wszelkie uprawnienia szkoły publicznej.
Poinformował także, że zmiany w pracy placówki są niewielkie (ta sama 
praktycznie kadra, uczniowie). Funkcjonuje także oddział przedszkolny.

ad . 19 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował
              zebranym za uczestnictwo  w obradach i zamknął XV sesję Rady Gminy 
w Przyrowie


