
   PROTOKÓŁ  Nr XX/09
           sesji Rady Gminy w Przyrowie
       odbytej w dniu 30 kwietnia 2009 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

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załą -
            czeniu). Poinformował, że w punkcie 8 następuje zmiana nazwy uchwały 
na następujący : “w sprawie przyjęcia realizacji zadania z zakresu właściwości 
województwa “Remont nawierzchni I chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 
w Przyrowie”.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie.

Ad . 3 . Do Protokółu poprzedniej – XIX 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 :
̶ w dniach 18 – 20 marca Wójt uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Wójtów, 

Burmistrzów i Prezydentów województwa śląskiego poświęconemu energii 
odnawialnej,
̶ 24 marca uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu naszego koła ZBOWiD-u,
̶ w dniach 24 – 25 marca uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady 

Zatrudnienia, na którym zaakceptowany został budżet wydatków na aktywne 
formy przeciwdziałania bezrobociu,
̶ 25 marca odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 

Gminy Przyrów,
̶ 27 marca w Lelowie odbyło się Walne Zgromadzenie  Partnerstwa Północnej 

Jury,
̶ 28 marca odbyło zebranie sprawozdawcze w OSP Wola Mokrzeska,
̶ 2 kwietnia w naszym Urzędzie odbyło się, przy  udziale przedstawicieli 

Ministerstwa Rolnictwa I Urzędu Marszałkowskiego spotkanie inicjujące 
powstanie lokalnej grupy rybackiej w skład której weszły gminy : Koniecpol, 
Dąbrowa Zielona, Janów, Lelów, Przyrów, Żytno. Proponujemy by siedzibą tej 
grupy był Przyrów. Utworzenie takiej grupy I opracowanie Strategii Rozwoju 
Obszarów I Strategii jej działania da możliwość pozyskania bardzo dużych 
środków (ok. 4 mln euro),



̶ 7 kwietnia – w szkole w Przyrowie - odbyło się przy udziale nauczycieli z 
przedszkola, dyrektorów szkół , pani poseł Leszczyny z PO i psychologa z 
Poradni Zawodowej w Koniecpolu, zebranie z rodzicami 6-latków. Było to 
spotkanie informacyjne w temacie możliwości rozpoczęcia od 1 września br. 
przez dzieci z tego rocznika nauki w szkole. Szkoły są przygotowane na 
ewentualne przyjęcie tych dzieci do szkoły,
̶ 15 kwietnia – na zaproszenie CARITAS-u – Wójt uczestniczył w podsumowaniu 

akcji pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej,
̶ 24 - 26 kwietnia wziął udział w szkoleniu o zarządzaniu projektami unijnymi,
̶ 26 kwietnia odbył się w remizie w Przyrowie międzygminny przegląd Kół 

Gospodyń Wiejskich,
̶ 27 i 29 kwietnia sporządzane były akty notarialne dotyczące sprzedaży 

mieszkań w blokach przy ul. Zarębskiej w Przyrowie,
̶ rozstrzygnięty został przetarg na wymianę okien w Zespole Szkół w Przyrowie – 

okna są już wstawiane,
̶ rozstrzygnięty został przetarg na termomodernizację obiektu szkoły w Przyrowie 

– do połowy sierpnia zostanie to zadanie wykonane,
̶ rozstrzygnięty został także przetarg na wymianę okien w budynku Urzędu – 

wymiana rozpocznie się 6  maja,
̶ rozstrzygnięty został też przetarg na wykonanie elewacji budynku Urzędu, przed 

jej wykonaniem zrobiony zostanie przed Urzędem podjazd dla  osób 
niepełnosprawnych,
̶ 5 mają jest przetarg na wymianę instalacji c. o. w budynku Urzędu Gminy,
̶ ostatecznie rozstrzygnięta została kwestia budowy drogi w Bolesławowie 

(dodatkowy zakres poszerzenia) – umowa jest już podpisana, budowa trwa,
̶ wczoraj rozpoczęła się rozbiórka zakładu w Zalesicach, gruz z tej rozbiórki 

częściowo wykorzystany zostanie do remontu dróg polnych,
̶ zakończyło się przyjmowanie wniosków na tzw. „Dużą i Małą Odnowę  Wsi”.

Wniosek na Zarębice (duża odnowa) – są duże szanse na uzyskanie środków. 
Również na Zalesice i Staropole – place zabaw - (mała odnowa) powinniśmy 
uzyskać środki. W tych działaniach VAT jest kosztem kwalifikowanym i te koszty 
będą po naszej stronie,
̶ 17 mają odbędzie się u nas przegląd orkiestr dętych – rozpoczęcie w Rynku, 

następnie przemarsz tych orkiestr w Brzózki i tam kontynuowanie występów,
̶ 30 - 31 maja odbędzie się na terenie gminy Zlot Młodzieży Gmin Jurajskich – w 

sobotę rozpoczęcie ok. godz. 12, w niedzielę w godzinach popołudniowych 
zorganizowany zostanie festyn,
̶ dzisiaj przesłaliśmy do sołtysów ulotki reklamujące organizowane w Sosnowcu 

Targi dla rolników (30-31 maj), nie możemy niestety umożliwić rolnikom 
udostępnienia autokaru, więc jeśli ktoś zechce w nich uczestniczyć, musi to 
zrobić we własnym zakresie,
̶ 29 mają zespół „Przyrowskie nutki” wystąpi na Ogólnopolskim Kongresie 

Odnowy Wsi w Podlesicach.

Ad . 5 .  Interpelacje i wnioski radnych :

–radny Radło – zapytał kiedy będzie zrobiona droga w Bolesławowie
Wójt odpowiedział, że termin jest do 15 mają

–następnie radny Radło poruszył sprawę studzienki koło Pana Siwka
Wójt powiedział, że w tej sprawie będzie musi pojechać na miejsce budowy i 



rozmawiać z Panią inspektor nadzoru,

–kolejna sprawa poruszona przez Pana Radło  dotyczyła złagodzenia łuku drogi
Wójt poinformował, że odbyło się w tej sprawie spotkanie z projektantem i 
ustalono, że wykonane zostanie złagodzenie łuku tej drogi co umożliwi swobodne 
zawracanie pojazdów

–radny Radło zapytał czy radnym powiatowym wysłane zostały zaproszenia na 
dzisiejszą sesję ?
Wójt odpowiedział, że tak – zapraszani są na każdą sesję, ale dziś jest także sesja 
Rady Powiatu.
Wobec tego Radny Radło zgłosił do Wójta konieczność zebrania poboczy przy 
drodze powiatowej.

–Radna Wierciochowicz zapytała czy jest gwarancja na położoną w Rynku kostkę, 
bo w niektórych miejscach kostka się zapada
Wójt odpowiedział, że okres gwarancyjny wynosi 3 lata i zostanie to wykonawcy 
zgłoszone.

–Radny Kolan wskazał, że podobne problemy z wykonawstwem są na ulicy 
Świętego Mikołaja
Wójt odpowiedział, że ten problem został już zgłoszony

–radny Boborowski wnioskuje o zamontowanie tabliczki z nazwą ulicy Słonecznej 
w Woli Mokrzeskiej oraz ustawienie znaku ograniczającego dopuszczalny tonaż 
samochodów przed mostem na Babiu (zakaz dla samochodów ciężarowych)

–Radna Wiśniewska zapytała Wójta czy jest możliwe, by mieszkańcy bloków przy 
ul. Zarębskiej, którzy dokonali ich wykupu z końcem kwietnia nie musieli za 
miesiąc kwiecień ponosić wyższych (nowo obowiązujących od 1 kwietnia) opłat, 
ponieważ wykup mieszkań nie z ich winy nastąpił tak późno
Wójt odpowiedział, że nie, nie widzi takiej możliwości.

ad . 6 . Sprawozdanie opisowo - analityczne z wykonania budżetu gminy za 2008
            rok (w załączeniu) radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Przedstawiane 
i omawiane szczegółowo było na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie pytań i ewentualnych uwag odnośnie 
sporządzenia sprawozdania i danych w nim zawartych.
Nie zgłoszono żadnych uwag i pytań w tym temacie.
W związku z tym Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących 
poszczególnych Komisji Rady Gminy o przedstawienie, wypracowanych podczas 
obytych przed sesją posiedzeń, opinii na temat realizacji zadań gospodarczych i 
budżetu gminy za rok 2008.
Wszystkie Komisje wydały pozytywną opinię o realizacji budżetu i zadań  nim 
objętych i opowiedziały się za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy z tego 
tytułu.
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z treścią wniosku Komisji Rewizyjnej w 
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Przyrowie. Po czym odczytał 
Uchwałę Nr 4100/VI/25/2009 z dnia 02 kwietnia 2009 roku VI Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Katowicach w sprawie 
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przyrów.
Wydana opinia jest pozytywna.
Następnie - na prośbę Przewodniczącego Rady - Skarbnik Gminy odczytała 
Uchwałę Nr 4100/VI/23/2009 z dnia 02 kwietnia 2009 roku VI Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o 



przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 
2008 rok. Skład Orzekający wydał opinię pozytywną.
W odniesieniu do przedstawionych :
- wniosku Komisji Rewizyjnej oraz 
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej radni nie zgłosili uwag.

ad . 7 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w sprawie udzielenia
             absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 123/XX/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności
15 radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad . 8 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt 
             uchwały w sprawie przyjęcia realizacji zadania z zakresu właściwości 
województwa „Remont nawierzchni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 
w Przyrowie”.
Uwag i pytań w tym temacie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 124/XX/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 9 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt
             uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Częstochowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie drogowe 
pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 1096 S, 1099 S Przyrów – Podlesie - 
Drochlin o długości 6,15 km oraz budowy chodnika na dł 1 km”.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 125/XX/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 10 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt
               uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 126/XX/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 11 . Kierownik GOPS -u Pani Iwona Kremblewska – na prośbę
               Przewodniczącego Rady przedstawiła Sprawozdanie z działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie za rok 2008 (w załączeniu).
Uwag i pytań w tym temacie nie zgłoszono.

Ad . 12 .  Komunikaty i wolne wnioski :

–radny Deska Józef dokąd robiony będzie chodnik od bloków w kierunku
 Bolesławowa ?
Wójt odpowiedział, że o tym decyduje projektant.



Ad . 13.  Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował
              zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XX sesję Rady Gminy 
w Przyrowie.

Protokółowała :


