
                PROTOKÓŁ Nr XVI/08
        sesji Rady Gminy w Przyrowie
odbytej w dniu 30 października 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.

Radny nieobecny - Deska Józef

Spoza Rady w obradach uczestniczyli :

Wójt Gminy - mgr inż. Robert Nowak
Skarbnik Gminy - mgr inż. Ewelina Sikora-Migalska
Sekretarz Gminy - Elżbieta Deska oraz zaproszeni do udziału w obradach :
mgr Maria Stępień - Dyrektor Zespołu Szkół w Przyrowie, a także nauczyciele z 
Zespołu Szkół w Przyrowie : mgr inż. Zbigniew Machura i mgr Wiesław 
Stanuchiewicz .

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad ( w załą -
            czeniu). Wójt Gminy wniósł o zmianę kolejności omawiania dwóch punktów 
proponowanego porządku obrad w ten sposób by punkt 9 omawiany był w miejsce 
punktu 6, a punkt 6 omówiony został w miejsce 9,  oraz wprowadzenie do 
porządku obrad jako punkt 14 podjęcie Uchwały w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego.
Za uwzględnieniem wniosków zgłoszonych przez Wójta Gminy radni opowiedzieli 
się jednomyślnie.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek 
uwzględniający powyższe zmiany.
Za przyjęciem porządku obrad radni głosowali jednomyślnie.

ad. 3 . Do Protokółu poprzedniej - XV 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 :
― 30 września odbył się przetarg na przebudowę ul. Św. Anny (od zakrętu koło 

Urzędu Gminy do przepompowni ścieków) - przetarg my prowadzimy na 
podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim - został on pomyślnie 
rozstrzygnięty. Kosztorys inwestorski był na kwotę 2.300 tys. zł. Najtańsza 
oferta to 1.280 tys. zł. i z tą firmą została podpisana umowa,

― 10 października w naszym Urzędzie odbyło sie spotkanie z Wójtami i osobami
zaangażowanymi z ramienia urzędów w Partnerstwo Północnej Jury. 
Spotkanie miało na celu przygotowanie harmonogramu wprowadzania działań 
w ramach Programu LEADER +. Wnioski od lokalnych grup działania Urząd
Marszałkowski będzie przyjmował od 15 listopada,

― 13 października podpisaliśmy umowę (po przetargu) z firmą "MEGA-BRUK" na 
modernizację drogi dojazdowej do pól Knieja-Kopaniny o długości 1.160  m. 



Dzisiaj rano odbył się przy współudziale przedstawicieli Urzędu 
Marszałkowskiego odbiór tej drogi. Kosztowała ona 187 tys zł. z dokumentacją 
108 tys. będziemy mieć zwrotu z Funduszu Rekultywacji Gruntów. Dodatkowo 
idą prace na dalszym odcinku tej drogi, z tym, że finansowane są one w 
całości z budżetu gminy,

― 17 października w Koniecpolu odbyło się spotkanie Wójtów : Przyrów, 
Dąbrowa Zielona, Koniecpol w  sprawie realizacji zadania termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej,

― 23 i 24 października Wójt uczestniczył w posiedzeniu Kongresu Związku Gmin 
Wiejskich w Warszawie,

― 28 października odbyło się w Poraju szkolenie z zakresu obronności ,
― 29 października odbył się w Staropolu odbiór drogi polnej remontowanej  przy 

udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (48 tys. zł), nasz 
udział finansowy wynosi 29 tys. zł.,

― w piątek mają zostać przywiezione kotły centralnego ogrzewania do szkoły w 
Przyrowie,

― 14 października w szkołach na terenie gminy obchodzony był dzień Edukacji 
Narodowej. W tym momencie obrad Wójt wręczył przyznane przez Niego z tej 
okazji (na wniosek ZNP) nagrody dla następujących nauczycieli : mgr Maria 
Stępień - Dyrektor Zespołu Szkół w Przyrowie, mgr inż. Zbigniew Machura, 
mgr Wiesław Stanuchiewicz. Ponadto Wójt poinformował, że Pan Machura i 
Pan Stanuchiewicz zostali laureatami medalu Edukacji Narodowej 
przyznawanej przez Ministra Edukacji.

Następnie  ,w związku z upływem 10 lat od wyboru na stanowisko Wójta Gminy, 
dla radnych którzy także pełnią swą funkcję już trzecią kadencję, Wójt Gminy w 
ramach podziękowania za współpracę wręczył ufundowane przez siebie 
pamiątkowe statuetki. Otrzymali je następujący radni : Maria Wiśniewska, Bożena 
Miedzińska i Rajmund Michalik. Wójt wręczył także obecnym na sesji 
pracownikom (Elżbieta Deska, Teresa Dymczyk) pamiątkowy zestaw długopisów 
informując jednocześnie, że pozostałym pracownikom również zostaną one 
wręczone.

Pani Maria Stępień wręczyła Wójtowi Gminy Certyfikat dla Gminy za 
aktywny udział gminy w Ogólnopolskiej Kampanii  Profilaktycznej "Zachowaj 
Trzeźwy Umysł". Złożyła także podziękowania dla Pani Bożeny Miedzińskiej za 
udostępnienie świetlicy i daleko idącą pomoc organizacyjną przy zorganizowanym 
tam "Chrzcie gimnazjalisty".

ad . 5 .  Interpelacje i wnioski zgłosili :

― radny Kolan - należy pilnie wykonać dziurowanie ul. Nadrzecznej
― ponadto radny Kolan zwrócił sie z pytaniem do Wójta czy już coś się wyjaśniło 

w sprawie zbiórki eternitu od rolników
Wójt odpowiedział, że 28 października, podczas szkolenia w Poraju rozmawiał 
o tym z Panem Stępniem, który zajmuje się tymi sprawami, i uzyskał 
informację, że został juz wyłoniony drugi wykonawca tych prac na 670 tys. zł., 
jak podpisana zostanie z nim umowa i rozpocznie prace to o terminie zbiórki 
eternitu zostaniemy powiadomieni,

― radny Skalski - czy jest możliwe jeszcze w tym roku poprawienie nawierzchni 
ulicy przy której mieszka (wysypane grysikiem sypkim z klejem)
Wójt odpowiedział, że w roku bieżącym nie da się tego zrealizować, chyba, że 
uda się pozyskać trochę frezu jak będzie robiona droga do Janowa, to 
wówczas zostanie on wykorzystany do poprawienia nawierzchni tej drogi.



― radny Boborowski zapytał czy coś wyjaśniło się już w sprawie wymiany 
oświetlenia ulicznego ?
Wójt odpowiedział, że póki co nic się  w tej kwestii nie wyjaśniło. Sytuacja 
nadal jest patowa i nie ma jednoznacznej wykładni prawnej w tym temacie.

― radna Miedzińska poprosiła w imieniu właścicieli działek (zakupionych w 
Sierakowie z przeznaczeniem pod budowę) dlaczego naliczany jest im 
podatek rolny, a nie podatek  od nieruchomości ?
Wójt wyjaśnił, że o rodzaju podatku decyduje sposób użytkowania gruntu, a 
nie jego przeznaczenie określone planem zagospodarowania przestrzennego. 
Gdy powstaną budynki wówczas sytuacja ulegnie zmianie.

― radny Kolan w imieniu mieszkańców bloków w Zalesicach przy ul. Zielonej 
zapytał czy otrzymają oni znowelizowane umowy najmu i  kiedy to się 
odbędzie ?
Wójt odpowiedział, że tak, podpisane zostaną z mieszkańcami umowy najmu. 
Kiedy to jednak nastąpi nie potrafi precyzyjnie określić bowiem aktualnie 
przeprowadzana jest inwentaryzacja wszystkich lokali na terenie gminy i 
dopiero po jej zakończeniu będzie to możliwe i zostanie wykonane.

ad . 6 . Skarbnik Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt 
             uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.  Przedstawiła 
zakres zmian i wskazała jakie zmiany spowodują one w poszczególnych 
załącznikach do uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 94/XVI/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została - w 
obecności 14 radnych - jednomyślnie.

ad . 7 . Skarbnik Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt 
             uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Przyrowie nr 84/XV/08 
z dn. 29.09.08 r., w sprawie : szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu 
Gminy dla szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki.
Głównie w tym projekcie chodzi o wprowadzenie zapisu o uczniu 
niepełnosprawnym.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 95/XVI/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została - w
obecności 14 radnych - jednomyślnie.

ad . 8 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt uchwały
            w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Przyrów, którzy uczestniczyli w 
działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną lub gminę Przyrów. Aktualnie , od  połowy ubiegłego 
roku , wstrzymane było wypłacanie tego ekwiwalentu. Zmieniły się  przepisy 
ustawowe i wypłata tego ekwiwalentu stała się wymagalna.
Zaproponował przyjęcie tego ekwiwalentu na poziomie 6 złotych za godzinę.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.



Uchwała Nr 96/XVI/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została - w
obecności 14 radnych - jednomyślnie.

ad . 9 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt uchwały
            w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Kredyt przeznaczony 
zostanie na realizację I etapu inwestycji termo modernizacji Zespołu Szkół 
ponieważ nie mamy pewności czy nam wystarczy środków własnych na zapłatę 
wszystkich rachunków, a zwrot nakładów na tę inwestycję nastąpi w roku 2009.

Radna Wierciochowicz Barbara, za zgodą Przewodniczącego Rady 
opuściła obrady.
Do projektu uchwały omawianego przez Wójta uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 97/XVI/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została - w
obecności 13 radnych - jednomyślnie.

ad . 10 . Skarbnik Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt
              uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych. 
Wskazała przy tym, że stawki tego podatku nie były zmieniane od 2005 roku. 
Proponowany wzrost stawek średnio o 5 %.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 98/XVI/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została - w
obecności 13 radnych - jednomyślnie.

ad . 11 . Skarbnik Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt
              uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego 
zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
nieruchomości. W stosunku do wcześniej obowiązującej w tym zakresie uchwały 
zmiana polega na dodaniu załącznika z imienną listą inkasentów, ponieważ 
(zgodnie z orzecznictwem sądu w tym zakresie) to uchwała powinna określać 
osobę, a nie imiennie zawierane umowy z sołtysami.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym zakresie.
Uchwała Nr 99/XVI/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została - w
obecności 13 radnych - jednomyślnie.

ad . 12 . Skarbnik Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt
              uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2009 rok .
Proponowany wzrost stawek tego podatku jest na poziomie średnio 4 %.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym zakresie.
Uchwała Nr 100/XVI/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została - 
w obecności 13 radnych - jednomyślnie. 

ad . 13 . Wójt Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówił projekt
              uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 
Samorządu Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi w roku 2009.
Wskazał, że w omawianym projekcie nie ma zasadniczych zmian w stosunku do 



aktualnie obowiązującej w tym zakresie uchwały.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 101/XVI/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została - 
w obecności 13 radnych - jednomyślnie. 

ad . 14 . Skarbnik Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt
              uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego 
podstawę obliczenia podatku rolnego na 2009 r.
- radny Kolan zgłosił wniosek Komisji Rolnictwa o pozostawienie aktualnie
  obowiązującej ceny skupu tj. w wysokości 42,62 zł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
Za jego przyjęciem głosowało 7 radnych, od głosowania wstrzymało się
6 radnych.
 Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 102/XVI/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została - 
w obecności 13 radnych - 9 głosami "za", 4 radnych wstrzymało się od 
głosowania. 

ad . 15 .    Komunikaty i wolne wnioski :

― Sekretarz Gminy przedstawiła informację o złożonych Wójtowi oświadczeniach 
majątkowych : sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy. Wszystkie osoby złożyły oświadczenia w terminie, a po 
dokonanej analizie tych oświadczeń nie stwierdzono w nich nieprawidłowości,

― Przewodniczący Rady zapoznał z informacją Wojewody Śląskiego dotyczącą 
oświadczeń majątkowych złożonych przez Przewodniczącego Rady oraz Wójta 
Gminy - oświadczenia złożone zostały w terminie ustawowym i nie stwierdzono 
w nich nieprawidłowości. Braki natury formalnej w oświadczeniu 
Przewodniczącego Rady zostały w trybie roboczym uzupełnione,

― Przewodniczący Rady poinformował, że złożone na jego ręce oświadczenia 
majątkowe radnych nie zawierały nieprawidłowości i zostały złożone w terminie 
wymaganym ustawą.

ad . 16 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował
              zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XVI sesję Rady Gminy
w Przyrowie.

Protokółowała :            Przewodniczący
             RADY GMINY

                       (-) Rajmund Michalik

 


