
PROTOKÓŁ Nr VIII/2011
    sesji Rady Gminy w Przyrowie

       odbytej w dniu 10 listopada 2011 roku

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 10 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
oraz sołtys sołectwa Sieraków  Pani Renata Hamerla

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu).
            Wójt Gminy poprosił o wprowadzenie do porządku obrad jeszcze 2 uchwał (projekty 
których zostały radnym rozdane w trakcie obrad). Zaproponował wprowadzenie jako punkt 
12 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok, a jako punkt 13 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na 
lata 2011 – 2024. Spowodowane jest to rym, że otrzymaliśmy kilka decyzji Pana Wojewody 
zwiększających nam środki między innymi promesę na przebudowę odcinka drogi w 
Wiercicy, która będzie robiona jeszcze w tym roku.
Radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego porządku obrad 
uwzględniającego zgłoszone przez Wójta Gminy poprawki

ad . 3 . Do Protokółu poprzedniej - VII 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 :

• 3 do 5 października Wójt uczestniczył w konferencji LEADER+ w Koszęcinie, była 
to konferencja zorganizowana w ramach Polskiej prezydencji w Unii Europejskiej na 
temat tego jak podejście LEADER+ ma wyglądać w nowym okresie programowania,

• 10 października odbył się odbiór termomodernizacji budynku szkoły w Zalesicach. 
Cały zakres prac został wykonany. Drobne poprawki, które wykonawcy wskazano, 
zostały wykonane. W tej chwili mamy też już w całości zapłaconą te inwestycję,

• 14 października Wójt wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy i Panem 
Przewodniczącym Komisji Oświaty uczestniczyli na zaproszenie Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w obchodach Dnia Edukacji Narodowej,

• 26 października odbyło się spotkanie robocze ponieważ chcemy jako Urząd Gminy 
(podpisaliśmy umowę w tym względzie) uczestniczyć w CAF - takim procesie 
samooceny Urzędu. Mamy z tego powodu dosyć dużo dodatkowych zajęć i 
dodatkowych szkoleń. Ta samoocena otwiera nam możliwości wystąpienia z 
wnioskiem o pieniądze do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na tzw. Likwidację 
słabych stron Urzędu, jest to kwota od 200 do 400 tys. zł.. Taki wniosek 
chcielibyśmy wspólnie z 4 innymi gminami w grupie przygotować,

• dzisiaj był taki wstępny odbiór modernizacji oświetlenia ulicznego(zakończenie 
będzie do 16 listopada), zostało zgłoszonych dodatkowych 12 opraw do dołożenia i 
zainstalowania. Mamy na to wstępną akceptację telefoniczna dyr. Guły, że o ten 
zakres zostanie zwiększony zakres wykonawcy,

• zakończona została inwestycja budowy kanalizacji w Wiercicy. Inwestycja została 
rozliczona i zapłacona,



• wczoraj odbył się przetarg na modernizację odcinka drogi w Wiercicy (od mostu do 
drogi wojewódzkiej), w promesie otrzymaliśmy na ten cel kwotę 528 tys. zł

• została wykonana ścieżka na ulicy Fabrycznej między Zalesicami a Sygontką w 
ramach projektu „Turystyczna Dolina Wiercicy” , odbiór miał się odbyć dziś, ale 
został przesunięty (ze względu na brak czasu Pani inspektor nadzoru) na 
poniedziałek rano,

• chcemy ogłosić przetargi na inwestycje, które rozpoczną się w przyszłym roku
• przygotowujemy się do opracowania dokumentów do konkursu z którego chcemy 

sfinansować budowę kanalizacji w Zalesicach, konkurs ma się odbyć w I kwartale 
przyszłego roku,

• trwa projektowanie następujących inwestycji :
- wodociąg Knieja – Kopaniny
- most na „Babiu” w Smykowie
- przygotowujemy mapy pod projektowanie dróg w Woli Mokrzeskiej

ad . 5 . Interpelacje i wnioski radnych.

            Radni nie zgłosili wniosków i interpelacji.

Ad . 6 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w
            sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w 
przedmiocie powierzenia wykonywania zadania własnego Gminy Przyrów dotyczącego 
gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 53/VIII/2011 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 uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych na 
świadczenie usługi sprzątania i dopłaty do 1-go mieszkańca korzystającego z oczyszczalni 
ścieków.
W uzupełnieniu wypowiedzi Pani Skarbnik Kierownik GZK Pan Mirosław Czarnecki omówił 
załączone do uchwały kalkulacje kosztów.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
Uchwała Nr 54/VIII/2011 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 obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia 
podatku rolnego na 2012 rok.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
Uchwała Nr 55/VIII/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została 14 głosami „Za”, 1 radny głosował przeciw.

Ad . 9 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały w
            sprawie ustalenia podatku od środków transportowych. Wskazała, że obecnie 
obowiązujące stawki nie były zmieniane od 2009 roku, a proponowane podwyżki stawek 
oscylują   w granicach 1 %.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 



uchwały w tym temacie. 
Uchwała Nr 56/VIII/2011 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 określenia podatku od nieruchomości na 2012 rok. Wskazała, że 
średnia podwyżka stawek wynosi 2,5 %, następnie przedstawiła poszczególne stawki dla 
porównania podając aktualnie obowiązujące.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
Uchwała Nr 57/VIII/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 11 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w
               sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2012 – 2014. Wójt wskazał, 
że czymś nowym w tym projekcie jest to, że uchwała nie jest podejmowana jak corocznie 
na okres 1 roku, lecz Program ten obowiązywał będzie do roku 2014.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
Uchwała Nr 58/VIII/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 12 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały
               w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok przedstawiając zakres zmian 
wynikający z otrzymanych decyzji Wojewody.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
Uchwała Nr 59/VIII/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 13 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały
               w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2011 
– 2024.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie. 
Uchwała Nr 60/VIII/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 14 .   Komunikaty i wolne wnioski :

Przewodniczący Rady przedstawił:
1. Informację Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez 

Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz Kierowników jednostek organizacyjnych – 
oświadczenia złożone zostały w ustawowym terminie i nie zawierają błędów

2. Informację Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie informujące, 
że wszyscy radni oświadczenia majątkowe złożyli w terminie i w oświadczeniach 
tych nie stwierdzono nieprawidłowości

3. Poinformował o nadesłanej odpowiedzi z Rady Powiatu na zgłoszone przez 
radnych wnioski i interpelacje – radni imiennie również otrzymali taka odpowiedź.

4. Podziękowanie dla Komisji Oświaty oraz Przewodniczącego Rady za wsparcie 
finansowe na zakup sprzętu AGD do kuchni przedszkolnej w roku szkolnym 
2011/12.



Wójt Gminy poinformował, że nie udał się przetarg na urządzenie po scaleniowe w 
Wiercicy tj. budowa dróg dojazdowych do pól. Złożone oferty przewyższały środki 
zabezpieczone na to zadanie. Podjęto decyzję, że te prace zostaną przesunięte na wiosnę 
przyszłego roku. 

Ad . 15 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował
               zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął VIII sesje Rady Gminy w
Przyrowie.

Protokółowała :


