
PROTOKÓŁ Nr IX/2011
  sesji Rady Gminy w Przyrowie

       odbytej w dniu 28 grudnia 2011 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
Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska
Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora- Migalska
oraz mieszkańcy gminy, zgodnie z załączoną listą obecności.

ad . 2 .  Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad.
             Uwag do porządku obrad nie zgłoszono, przyjęty został jednomyślnie.

Ad . 3 . Do Protokółu poprzedniej – VIII 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 :
• 11 listopada z okazji Święta Niepodległości odbyła się akademia przygotowana przez 

młodzież z Zespołu Szkół w Przyrowie, złożono również kwiaty pod pomnikami,
• 14 listopada mieliśmy odbiór ścieżki rowerowej na ul. Fabrycznej w Sygontce,
• 15 listopada Wójt uczestniczył w posiedzeniu Rady Partnerstwa Północnej Jury w Złotym 

Potoku, gdzie były oceniane między innymi wnioski z zakresu małych projektów. Najlepiej 
oceniony został wniosek naszego GOK-u,

• 5-6 grudnia odbyły się posiedzenia Komisji Rady w sprawie zaopiniowania projektu 
budżetu na rok 2012,

• 7 grudnia odbyło się spotkanie z dyrektorem firmy HBC Coca Cola w sprawie planów 
dotyczących nieruchomości, którą firma posiada na naszym terenie. Z racji ogólnej 
sytuacji na rynku decyzje w tej sprawie są zawieszone,

• 9 grudnia Wójt uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Wójtów, głównym tematem była 
sytuacja finansowa oświaty, a kolejnym ważnym tematem były kwestie zarządzania 
kryzysowego w gminach,

• 10 grudnia odbył się Zjazd Powiatowy Związku OSP w Częstochowie, w którym nasza 
delegacja brała udział,

• 12 grudnia w Krakowie odbyła się uroczystość związana z  XX-leciem istnienia Związku 
Gmin Jurajskich ,

• 12 grudnia Wójt uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w KGW w Przyrowie,
• 14 grudnia obył się odbiór ostateczny oświetlenia ulicznego po modernizacji, wszystkie 

zgłoszone wnioski zostały zrealizowane, podpisany został aneks do umowy na 
eksploatację oświetlenia,

• 16 grudnia odbyło się w Sierakowie spotkanie opłatkowe z osobami samotnymi, w tym 
miejscu Wójt podziękował Radnej Beacie Magierze, która się zaangażowała w 
zorganizowanie tego spotkania zwłaszcza, że była to pierwsza tego typu akcja w gminie,

• 17 grudnia w hali sportowej odbył się turniej piłkarski zorganizowany przez GOK przy 
współudziale powiatu,

• 17 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP w Przyrowie,



• 18 grudnia w Myszkowie odbył się przegląd stołów wigilijnych, reprezentowało nas KGW 
Zarębice, przy pomocy GOK i pań z KGW w Przyrowie,

• 19 grudnia  odbyło się zebranie wiejskie w Bolesławowie poświęcone głównie projektowi 
modernizacji drogi Bolesławów – Przyrów – chodzi o kwestie własnościowe pasa 
drogowego, w niektórych przypadkach istniejąca droga wchodzi nieco w działki prywatne, 
a w wielu jest też sytuacja odwrotna tzn. mieszkańcy z ogrodzeniami posesji wchodzą w 
pas drogowy. Spotkanie było poświęcone temu żeby uzyskać oświadczenia o zgodzie na 
wejścia w teren, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę,

• jesteśmy w trakcie 2 przetargów :  I – na boisko sportowe za szkołą w Przyrowie ( mamy 
14 ofert, które są w trakcie weryfikacji), II – na chodniki i plac zabaw w Wiercicy (jest 17 
ofert których otwarcie nastąpiło wczoraj i również są w trakcie weryfikacji),

• 13 stycznia odbędzie się przetarg na budowę drogi na osiedlu „Brzózki” i na ul. Zieloną, 
jeszcze chcielibyśmy do czasu uchwalenia budżetu przeprowadzić przetarg na 
turystyczna dolinę Wiercicy tzn. na spływ kajakowy,

• została przekazana nam dokumentacja dotycząca dalszej przebudowy oświetlenia 
ulicznego,

• została przekazana nam dokumentacja techniczna  na budowę wodociągu Knieja – 
Kopaniny, kosztorys inwestorski jest na kwotę około 1 mln 100 tys. zł. netto, w tej chwili 
będziemy przygotowywać na to zadanie wnioski do konkursu w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich,

• czekamy na dokumentację kanalizacji w Zalesicach, która jest aktualnie w fazie 
projektowania,

• trwają prace przy budynku Centrum Integracji Wiejskiej w Zalesicach,
• złożyliśmy wniosek o płatność zakończonego projektu kanalizacji w Wiercicy, wodociąg 

Smyków i modernizacja oczyszczalni, jesteśmy przed kontrolą tego wniosku.

Następnie Wójt Gminy – wywiązując się ze zobowiązania w stosunku do Pani 
Marszałek Województwa Śląskiego Pani Aleksandry Banasiak – wręczył Pani Marii Tomczyk 
Puchar i List Gratulacyjny z okazji 60-lecia istnienia KGW w Przyrowie.

Ad . 5 . Interpelacje i wnioski radnych. 
             Nie zgłoszono wniosków i interpelacji.

Ad . 6 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt Uchwały
             w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przyrów nr 56/VIII/2011 w sprawie : 
ustalenia podatku od środków transportowych.
Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 61/IX/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 zmiany Uchwały Rady Gminy Przyrów nr 57/VIII/2011 w sprawie : 
określenia podatku od nieruchomości na 2012 rok.
Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 62/IX/2011 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 zmian w budżecie gminy na 2011 r., przedstawiając zakres 
proponowanych do wprowadzenia zmian.
Do projektu Uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 63/IX/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– podjęta została jednomyślnie .
Ad . 9 . 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 nie zgłoszono.
Uchwała Nr 64/IX/2011 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– podjęta została jednomyślnie .

Ad . 10 . Komunikaty i wolne wnioski :

Przewodniczący Rady :
– poinformował, że Komisje Rady zebrały się na posiedzeniach w dniach 4 i 5 grudnia 

w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy na 2012 rok, który wpłynął do biura 
Rady w dniu 15 listopada 2011 roku. Komisje miały za zadanie się wypowiedzieć i 
wypracować ewentualnie wnioski do projektu budżetu. Komisje uwag i wniosków nie 
zgłosiły i bez uwag przyjęły przedstawiony projekt budżetu na 2012 rok,

– przedstawił Uchwałę Nr 4100/VII/222/2011 VII Składu Orzekającego RIO w 
Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów projekcie 
uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 
-wydana opinia jest pozytywna,

– przedstawił Uchwałę Nr 4100/VII/223/2011 VII Składu Orzekającego RIO w 
Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów projekcie 
Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2024 – wydana 
opinia jest pozytywna,

– przedstawił Uchwałę Nr 257/XXIX/2011 Kolegium RIO w Katowicach z dnia 15 
grudnia 2011 roku w sprawie naszej Uchwały dotyczącej uchwalenia stawek dotacji 
przedmiotowych – RIO stwierdza nieważność tej uchwały w części dotyczącej 
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej za świadczenie usługi sprzątania.        

Skarbnik Gminy poinformowała, że będą podjęte kroki zmierzające do 
podjęcia zmiany Uchwały w tym właśnie uchylonym zakresie

– przedstawił pismo Starostwa Powiatowego zawierające informację, że została 
przedłużona do 30 grudnia 2011 r. procedura przyjmowania wniosków do Statuetek 
Starosty Częstochowskiego. Wysłane zostało zgłoszenie do nadania Statuetki 
zespołowi „Przyrowskie Nutki”,

Radny Stanuchiewicz poinformował, że nasz gmina od kilku lat uczestniczy w kampanii 
„Zachowaj trzeźwy Umysł” i w roku bieżącym otrzymała za te działania Certyfikat 
potwierdzający  zaangażowanie samorządu gminy w tę kampanię. Powyższy Certyfikat 
Radny wręczył na ręce Wójta Gminy.

Przewodniczący Rady poinformował, że 7 stycznia o godz. 9-tej odbędzie się w sali 
sportowej - kolejny już – Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy Przyrów.

Ad . 11 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował
               zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął IX sesję Rady Gminy w 
Przyrowie.

Protokółowała :


