
         PROTOKÓŁ  Nr XVII/09
sesji Rady Gminy w Przyrowie

         odbytej w dniu 29 grudnia 2008 roku

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 13-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
Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego - Mirosław Czarnecki

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załą-
            czeniu). Wójt Gminy wniósł o wycofanie  z porządku obrad punktu 6 
dotyczącego 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 2009 roku 
do 31 grudnia 2009 roku, argumentując to tym, że w tygodniu przedświątecznym 
Prezydent podpisał nowelizację Karty Nauczyciela i skutkiem tej nowelizacji są 
zapisy, które mówią, że regulaminy uchwalone na rok 2009 tracą ważność. Te 
przepisy dają 3 miesięczny termin na uchwalenie nowych regulaminów, które już 
nie będą uchwalane na poszczególne lata, ale będę miały termin nieokreślony.
Za wnioskiem Wójta radni opowiedzieli się jednomyślnie.
Przewodniczący Rady wniósł o wycofanie z porządku obrad punktu 10 
dotyczącego zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 
rok 2009.
Za wycofaniem tego punktu porządku obrad radni głosowali jednomyślnie.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek 
obrad uwzględniający przyjęte zmiany.
Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie.

ad . 3 . Do Protokółu poprzedniej - XVI 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 :
– 6 listopada - spotkanie z Komendantem WKU w Częstochowie w temacie

    współpracy samorządów gminnych dotyczących naboru żołnierzy
     zawodowych,

– 8 listopada - Wójt uczestniczył w Kongresie PSL w Warszawie,
– 14 listopada - szkolenie w Katowicach w zakresie RPO - dotyczyło działania w

     zakresie infrastruktura,
– 15 listopada - odbyło się podsumowanie sezonu piłkarskiego klubu "Piast",
– 17 listopada - na zaproszenie marszałka Kalinowskiego Wójtowie uczestniczyli 



w sejmie w spotkaniu samorządowym na temat kompetencji samorządów,
– 18 listopada - w Starostwie odbyło się spotkanie w sprawie planu podziału 

środków na drogi powiatowe oraz realizowanego wspólnie projektu E-powiat,
– 20 listopada - odbył się odbiór drogi w Kniei,
– 24 listopada - wspólnie z 3 sołtysami uczestniczył w Katowicach w Forum 

Sołtysów, na Forum było rozstrzygnięcie Konkursu na najładniejszą zagrodę 
województwa śląskiego - III nagrodę zdobyło gospodarstwo Państwa Krzysztofa 
i Doroty Kolanów ze Stanisławowa. Wójt w ich imieniu odebrał tę nagrodę 
ponieważ oni nie mogli w tym dniu uczynić tego osobiście,

– 2 grudnia - odbyło się, na wniosek pani sołtys, spotkanie z Radą Sołecka z 
Przyrowa,

– 5 grudnia - Wójt, wspólnie z panią Skarbnik , był w Katowicach w celu 
podpisania umowy z PFRON na dofinansowanie ( w ramach projektu) uczniom 
opłat za internet,

– 7 grudnia - odbył się turniej piłkarski trampkarzy na hali sportowej,
– 10 grudnia - w Starostwie odbyło się kolejne spotkanie poświęcone relacjom 

Gminy - ENION, to spotkanie jednak niewiele posunęło do przodu kwestie 
oświetlenia ulicznego,

– 14 grudnia - w Myszkowie odbył się przegląd potraw regionalnych. Naszą 
gminę reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Przyrowa,

– 15 grudnia - odbyło się Walne Zgromadzenie Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu. 
Uchwalony został plan pracy Związku oraz kwestie związane z nowymi 
publikacjami. Zgłosiłem na tym posiedzeniu akces do Zgromadzenia, żeby w 
przyszłym roku Zlot Młodzieży, który odbywa się corocznie, odbył się w 
Przyrowie z uwagi na 640 rocznicę alokacji Przyrowa,

– 17 grudnia - na zaproszenie Komendanta Miejskiego PSP uczestniczyliśmy w 
przekazaniu sprzętu ratownictwa technicznego dla Komendy Miejskiej (m. in. ta 
drabina, której  zakup dofinansowaliśmy w kwocie 15 tys. zł),

– 19 grudnia odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia,
– 22 grudnia - w Konopiskach odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego 

Związku OSP,
– zakończyliśmy - odebraliśmy część kotłowni w Zespole Szkół w Przyrowie 

(część inwestycji termo modernizacji), w czasie ferii zimowych prawdopodobnie 
dokonana zostanie wymiana grzejników,

– złożyliśmy wniosek w ramach Rządowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych - na ulicę Szkolną i Lelowską. Niestety wniosek przepadł i nie 
dostaniemy dofinansowania,

– dokończyliśmy remont dachu na budynku Urzędu,
– zakupione zostało także drewno na remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia 

w przyszłym roku remont ten będzie wykonywany,
– pojawili się chętni na wynajem pomieszczeń w budynku po GS . Ogłosiliśmy 

przetarg na wynajem, 3 osoby się do tego przetargu zgłosiły. Została wynajęta 
część pomieszczeń na piętrze. W związku z czym dokonaliśmy zakupu kotła 
c.o. (zasypowy, na groszek),

– przed sesją odbywały się posiedzenia Komisji Rady Gminy.
Wójt usprawiedliwił także nieobecność Pana Hyli i Ciastko, którzy 

uczestniczą w obradach sesji Rady Powiatu.

ad . 5 . Interpelacje i wnioski radnych :

-  radny Boborowski zapytał czy jest już coś wiadomo w sprawie zbiórki eternitu
Wójt odpowiedział, że kontakt z firmą, która wygrała przetarg na zbiórkę 



eternitu został nawiązany i po nowym roku chcemy by przedstawiciel firmy do nas 
przyjechał i wówczas przekażemy mu pełną listę osób oczekujących na odebranie 
eternitu.

ad . 6 . Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego - na prośbę
            Przewodniczącego Rady - omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia
stawek dotacji przedmiotowych.
Uwag i pytań w tym względzie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 103/XVII/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

ad . 7 . Skarbnik Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt
            uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 104/XVII/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została - 
w obecności pełnego składu Rady Gminy - jednomyślnie.

ad . 8 . Skarbnik Gminy - na prośbę Przewodniczącego Rady - omówiła projekt
            uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.
Na obrady przybyli przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
Poprosili o umożliwienie im kilkuminutowego wystąpienia. 

Przewodniczący Rady wyraził na to zgodę i poprosił o zabranie głosu. 
Podinspektor Robert Sadowski - Naczelnik sekcji ruchu drogowego KM Policji - 
złożył radnym podziękowania za udzieloną pomoc finansową na sfinansowanie 
zakupu motocykla dla potrzeb Komendy. Poinformował, że zakupiony motocykl 
można obejrzeć na stronie internetowej Komendy. Obiecał również, że w okresie 
wiosenno-letnim funkcjonariusze policji przyjadą na teren gminy by zaprezentować 
zakupiony sprzęt. Po czym podziękowali za uwagę i poświęcony czas i opuścili 
salę obrad.
Wrócono do realizacji dalszej części porządku obrad
Wójt Gminy przedstawił ogólne zamierzenia zapisane w projekcie budżetu gminy.
Wskazał, że ten budżet w stosunku do tegorocznego jest stosunkowo wysoki, 44% 
środków jest planowanych na inwestycje, a zaplanowano ich do realizacji 20. 
Planowane w przyszłorocznym budżecie zaciągnięcie kredytu nie spowoduje 
zachwiania równowagi budżetowej.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 105/XVII/08 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została - 
w obecności pełnego składu Rady Gminy - 14 głosami, 1 radny  (radna 
Miedzińska) głosował przeciw.

ad . 9 . Komunikaty i wolne wnioski.

Nie zgłoszono wniosków.
Przewodniczący Rady wspólnie z radną Miedzińską w imieniu radnych i własnym 
podziękowali Wójtowi za 10 letnią współpracę wręczając kwiaty i drobny upominek 
zakupiony przez radnych.



ad . 10 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował
              zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XVII sesję Rady Gminy 
w Przyrowie.

Protokółowała :


