
PROTOKÓŁ Nr XXIV/09
                                    sesji Rady Gminy w Przyrowie  

odbytej w dniu 04 listopada  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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – mgr Iwona Kemblewska

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek  obrad (w

           załączeniu). Uwag nie zgłoszono.

Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie.

Ad . 3 . Do Protokołu poprzedniej  –  XXIII sesji Rady Gminy – uwag nie

            wniesiono.

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 :

- odbywał się cykl zebrań w sprawie uchwalenia planu urządzeniowo – rolnego dla Gminy 
Przyrów. W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie pomiędzy Częstochowskiem 
Biurem Geodezyjnym, które wykonuje te prace, a Gminą Przyrów i zostanie uzgodniona 
ostateczna wersja tego planu. Jest to dokument planistyczny, który posłuży tak, jak 
Strategia Rozwoju Gminy Przyrów m.in. do aplikowania i wnioskowania o inne środki.

- 30 października został złożony wniosek o tzw. „schetynówkę” na ul. Szkolną w 
Przyrowie w ramach rządowego programu rozwoju dróg lokalnych. Wniosek przeszedł 
dość wysoko oceniony, bo na ósmym miejscu w województwie i najlepiej oceniony w 
powiecie. W związku z tym, że wniosek przeszedł konieczne będzie zabezpieczenie 
pieniędzy w przyszłym roku na remont tej ulicy. 

- 12 października zostały odebrane prace dociepleniowe budynku Zespołu Szkół w 
Przyrowie. Rozliczenie inwestycji ma zostać przekazane do WFOŚ i GW do 15 listopada 
br. 

- zostało wysłanych bardzo dużo upomnień dotyczących podpisania umowy na wywóz 
nieczystości stałych. Z tego powodu zrobiło się duże zamieszanie. Odbyłem spotkanie z 
dwoma firmami zajmującymi się wywozem śmieci, aby uzgodnić wprowadzenie 
mniejszych pojemników dla osób samotnych. Akcja ta przyniosła bardzo dobry efekt, 



ponieważ po wysłaniu upomnień zostało podpisanych już ponad 70 umów. 

- 13 października odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Stołów Wigilijnych, które 
odbędą się na Hali Sportowej przed świętami Bożego Narodzenia. Będzie to impreza 
ponadregionalna. Spodziewamy się ok. czterdziestu wystaw. 

- została podpisana umowa w ramach programu „Radosna Szkoła”. Otrzymaliśmy    6 tyś. 
zł na naszą publiczną placówkę w Przyrowie i Stowarzyszenie również uzyskało 6 tyś. zł 
na dwie szkoły niepubliczne: w Woli Mokrzeskiej i Zalesiach. Są to środki na doposażenie, 
czyli  pomoce dydaktyczne itp.

- 16 października odbył się Kongres Związku Gmin Wiejskich, na którym była m.in. 
rozmowa nt. Karty Nauczyciela, wynikających z niej obowiązków, wyrównań do średnich 
wynagrodzeń w przedziale awansu zawodowego nauczycieli. 

- został podpisany akt notarialny z Agencją Nieruchomości Rolnych na działkę pod 
przyszły zbiornik retencyjny w Przyrowie, który będzie również spełniał funkcję 
rekreacyjną. 

- odbywają się w Urzędzie spotkania dotyczące prac wykonywanych na kościółku św. 
Mikołaja w Przyrowie, były już dwie komisje konserwatorskie na ten temat. 

- 29 października miał miejsce odbiór drogi na Bolesławowie, 

- zostało odwiezione rozliczenie dotyczące placów zabaw w Zalesiach i Staropolu. Na tych 
obiektach odbędą się kontrole.

- w dniu dzisiejszym zostało wysłane rozstrzygnięcie przetargu na wodociąg w Smykowie. 
Było siedem ofert. Jeżeli nie będzie żadnych protestów, dojdzie do podpisania umowy.

- zostało odebrane oświetlenie w miejscowości Zalesice, 

- wydajemy na bieżąco decyzje na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników,

- 16 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Przyrowie odbędzie się szkolenie z Lidera, 
ponieważ ruszają już pieniądze z tego programu. 

Wójt poprosił o usprawiedliwienie nieobecności na sesji Radnych Powiatowych Pana 
Henryka Kasiury, który bierze udział w posiedzeniu Zarządu i Pana Tadeusza Ciastko, 
który uczestniczy w szkoleniu. 

Ad . 5 . Interpelacje i wnioski radnych :
- Pani Miedzińska zapytała, czy wiadomo już coś w sprawie rozbiórki domu i 
zaniedbanych działek,

- Wójt wyjaśnił, że nic jeszcze nie wiadomo, poszły pisma w tej sprawie i należy uzbroić 
się w cierpliwość, ponieważ Nadzór Budowlany ma trzech pracowników, a 16 gmin i to 
niestety trwa.

Wójt poinformował jeszcze, że ENION odpowiedział na temat oświetlenia. Poza 
obwodami, które zostały zmodernizowane, czyli cały Przyrów i Stanisławów, to możemy 
odkupić oprawy. Jesteśmy zainteresowani wykupieniem tych starych opraw, żeby mieć 
możliwość inwestowania w to oświetlenie w przyszłości.

- Pani Wierciochowicz zgłosiła, że koło Pani Kupisiewicz na ul. Cmentarnej powstała 
dziura w jezdni, w wyniku zapadnięcia się kratki ściekowej, woda nie odpływa kratką, 
tylko wchodzi na podwórko. 



Ad . 6 .    Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Przyrów.

Projekt uchwały omówiła Kierownik GOPS Pani Iwona Kemblewska i zaproponowała, 
aby podnieść wysokość stypendium do 100 zł. 

Propozycja została poddana głosowaniu. Radni jednogłośnie przyjęli proponowaną kwotę 
stypendium.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 146/XXIV/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad . 7 .   Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2009 rok. 

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 147/XXIV/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad . 8 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia podatku 
od nieruchomości na 2010 rok.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 148/XXIV/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad . 9 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia podatku 
od środków transportowych.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 149/XXIV/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad . 10 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia stawek 
dotacji przedmiotowych

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 150/XXIV/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad . 11 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie  określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 151/XXIV/09 w powyższej sprawie (w załączeniu) - w obecności 15 
radnych - podjęta została jednomyślnie.



Ad . 12 . Komunikaty i wolne wnioski :

- Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Wojewody Śląskiego z dnia 23 
października 2009 r. w sprawie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych złożonych 
przez Przewodniczącego Rady Gminy  oraz Wójta Gminy Przyrów.

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

Protokółowała:

Dorota Wojciechowska


