
     PROTOKÓŁ  Nr XXI/09
sesji Rady Gminy w Przyrowie

        odbytej w dniu 03 czerwca 2009 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 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
Architekt – mgr inż. Paweł Duś

Ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad ( w
            załączeniu).
Wójt Gminy wniósł o wprowadzenie do porządku obrad – jako punkt 10 - „Podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie.
Radni jednomyślnie opowiedzieli się za zgłoszonym przez Wójta wnioskiem.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek 
obrad z uwzględnieniem przyjętej zmiany.
Za przyjęciem porządku obrad radni głosowali jednomyślnie.

Ad . 3 . Do Protokółu poprzedniej – XX  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 maja podpisana została umowa na wymianę okien  w budynku Urzędu Gminy, 
w chwili obecnej praktycznie zostało to już wykonane, na przyszły tydzień 
planowany jest odbiór robót,

–8 maja – na zaproszenie Wójta Gminy Janów wspólnie z kolegami z Lelowa, 
Mstowa i Olsztyna odbyliśmy spotkanie promocyjne w sprawie map turystycznych, 
które pokazują tereny naszych gmin,

–10 maja – święto powiatowe OSP w Lelowie,

–14 – 15 maja – w Poznaniu odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Gmin 
Wiejskich – głównie omawiane były sprawy oświaty, ale dużo również było 
dyskusji na temat kwalifikowalności VAT-u, 

–17 maja – miał się odbyć przegląd orkiestr dętych – nie odbył się ponieważ 
zgłosiły się tylko 2 orkiestry. Powodem było chyba to, że my jako organizator 
zgłosiliśmy się po raz pierwszy, natomiast w innych miejscowościach 
organizowanie przeglądów ma wieloletnia tradycję,

–18 maja – odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Ośrodka Doradztwa 



Rolniczego, na której zatwierdzane było sprawozdanie z z działalności za rok 
2008,

–19 maja – wspólnie z Panią Szymonik wzięliśmy udział w szkoleniu PROW-u, 
związanym z kwalifikowalnością kanalików i przykanalików,

–21 maja – odbyło się posiedzenie Klubu Wójtów – uczestniczył w nim wiceprezes 
WFOŚiGW Pan Andrzej Pilot gdyż Fundusz pracuje nad nowymi zasadami 
kredytowania i chcieli wysłuchać naszych uwag w tym temacie,

–23 maja – odbył się w Janowie Zlot Młodych Nauczycieli,

–28 do 30 maja – odbywał się w Podlesicach Kongres Odnowy Wsi. Wójt 
uczestniczył w nim w dniach 28 i 29, ponieważ 30 maja na terenie naszej gminy 
gościliśmy ekipę z województwa pomorskiego, która odwiedziła 2 nasze świetlice 
w Sierakowie i w Sygontce,

–30 maja odbywał się u nas Zlot Młodzieży Gmin Jurajskich, któremu towarzyszyły 
następujące imprezy : plener malarski, turniej szachowy, turniej sztafet 
rowerowych, turniej tenisa stołowego, rzut spiningiem, turniej Wójtów i 
Burmistrzów. W turniejach brało udział 12 gmin, zajęliśmy 4 miejsce,

–31 maja odbył się festyn otwarty dla mieszkańców gminy,

–trwają prace remontowe przy budynku Urzędu – budowany jest podjazd dla osób 
niepełnosprawnych, rozpoczęto ocieplanie budynku. Wszystkie te roboty 
planujemy zakończyć do 10 sierpnia,

–zakończono budowę drogi w Bolesławowie, była pani inspektor na odwiertach i 
wszystko jest w porządku jeśli chodzi o grubości nawierzchni,

–jutro jest o godz. 11 - tej przetarg na przebudowę ulicy Lelowskiej,

–trwają prace remontowe na drodze 793,

–w tej chwili pojawiła się firma (pracują już dla Koniecpola), która opracuje 
koncepcję modernizacji oświetlenia ulicznego i podejmuję się również 
prowadzenia korespondencji z ENIONEM w tym zakresie,

–podpisany został akt notarialny na zakup praw do udziału w działce (na zakręcie 
ul. Św. Anny) z Panią Karoliną Bednarek, odbyły się też też rozmowy z Panem 
Nabiałkiem, ale póki co nie udało się niczego konkretnego ustalić.

Ad . 5 . Interpelacje i wnioski radnych :

–radny Radło podziękował Wójtowi w imieniu własnym i mieszkańców za wkład 
wniesiony w budowę drogi,

–Radny Boborowski poprosił o zakup do sali konferencyjnej kosza na śmieci,

–Radny Kolan zapytał czy przy okazji rozbiórki zakładu „Matizolbud” w Zalesicach 
(są odpowiednie ku temu maszyny) nie udałoby się usunąć ruin po spalonym 
młynie ?
Wójt odpowiedział, że rozmawiał już w tej sprawie i mimo że nie uzyskał 
jednoznacznej deklaracji, to myśli, że jednak uda się to zrealizować,

–radny Michalik zwrócił się do Wójta o wystosowanie pisma do Starostwa aby na 
ul. Cmentarnej granitem wyłożyć okolicę kratek ściekowych i studzienek 
kanalizacyjnych (aktualnie większość z nich się zapada i stwarza zagrożenie), 



podobnie zresztą zaczyna się dziać na  ulicy Zarębskiej
Wójt przy tej okazji poinformował, że został ogłoszony przetarg na kontynuację 
budowy chodników na ulicy Zarębskiej

–radny Boborowski zapytał czy nie można spowodować, by radni powiatowi byli 
obecni na naszych sesjach ?
Wójt odpowiedział, że radnym powiatowym na każdą sesję wysyłane są 
zaproszenia. Swoją nieobecność na dzisiejszej sesji usprawiedliwiał tylko Radny 
Hyla.

–Radny Deska Józef zgłosił wniosek o zabezpieczenie studni przed budynkiem po 
szkole w Zarębicach
Wójt odpowiedział, że w najbliższych dniach studnia zostanie zabezpieczona. 

Ad . 6 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt
             uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Uwag w tym temacie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały
Uchwała Nr 127/XXI/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 7 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt
             uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki wodnej. Pożyczka wykorzystana zostanie na 
realizację inwestycji termomodernizacji budynku Urzędu Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały
Uchwała Nr 128/XXI/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 8 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt
             uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki. Wyodrębnienie takich środków nastąpiłoby 
w budżecie gminy na rok 2010.
Uwag w tym temacie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały
Uchwała Nr 129/XXI/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 9 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – tytułem wstępu
             poinformował, że wniosek o zmianę w planie zagospodarowania 
przestrzennego wniesiony został około 1,5 roku temu. Działka, której wniosek 
dotyczy została w nowym planie pominięta jako teren pod zabudowę, a nowy 
właściciel chce uzyskać prawo do jej zabudowy.
Architekt Pan Duś poinformował, że zgodnie z wymogami projekt tej uchwały – 
projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – wyłożony był do 
publicznego wglądu. Uwag do niego nie wniesiono. Zwrócił się też o ustalenie 
wysokości stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości objętych planem, wskazując, że właściciel działki 
poniósł część kosztów związanych ze zmianą planu.



Wójt zaproponował określenie tej stawki na poziomie 15 %.
Za wnioskiem Wójta radni opowiedzieli się jednomyślnie.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały
Uchwała Nr 130/XXI/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.
Następnie Pan Duś – na prośbę Wójta – poinformował na jakim obecnie etapie 
jest opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa 
Wiercica.

Ad . 10 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt
               uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego
w Przyrowie. Głównie chodzi w tej zmianie o to, by Zakład mógł realizować 
budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały
Uchwała Nr 131/XXI/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności
15 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 11 . Komunikaty i wolne wnioski :

–radna Miedzińska zaprosiła obecnych na organizowany Kabareton na dzień 21 
czerwca na godz. 15, przedstawiając program planowanej imprezy. Ponadto 
poinformowała, że na sobotę i niedzielę (6 i 7 czerwca) Kabaret „Zośka” z 
Sierakowa wyjeżdża na występy do Brennej. Jest jeszcze 6 wolnych miejsc więc 
jeśli ktoś będzie reflektował, to zaprasza.

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

Protokółowała :


