
    PROTOKÓŁ  Nr  XIII/2012 

   sesji Rady Gminy w Przyrowie odbytej 

           w dniu 25 września 2012 roku 

 

 Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz.14 - 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 

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad. 

            Uwag do porządku obrad nie zgłoszono, przyjęty został jednomyślnie. 

ad . 3 . Do Protokółu poprzedniej – XII 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:  

 28 do 29 czerwca odbywały się uroczyste zakończenia roku szkolnego w szkołach na 

terenie gminy, 

 1 lipca odbył się w Sygontce  jeden z czterech festynów organizowanych przez GOK 

realizowanych w ramach projektu unijnego, który opracował GOK 

 4 lipca Wójt uczestniczył w obradach Lokalnej Grupy Działania Złoty Potok 

 8 lipca odbyło się w Zarębicach zebranie informacyjne w sprawie wiatraków, w którym 

uczestniczyli przedstawiciele firmy, która się tym zajmuje. W tej chwili trwają prace 

nad precyzyjnymi lokalizacjami 

 10 lipca odbyła się Rada Programowa Partnerstwa Północnej Jury, na której 

rozpatrywane były złożone przez beneficjentów wnioski 

 19 sierpnia odbyły się dożynki powiatowe, reprezentowały nas panie z KGW Zalesice 

 24 do 26 sierpnia gościliśmy delegację z Ukrainy 

 26 sierpnia odbyły się dożynki gminne 

 2 września odbyły się w Zalesicach Gminne Zawody sportowo-pożarnicze. Po 

zawodach nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Integracji Wsi w Zalesicach 

 22 września odbyły się powiatowe zawody OSP, reprezentowała nas jednostka OSP 

Staropole, która wygrała zawody gminne, a w zawodach powiatowych zajęła 8 

miejsce  

 w związku z uchwalaniem sposobu rozdysponowania funduszu wiejskiego odbyły się 

zebrania wiejskie: 21 września w Staropolu, 24 września w Wiercicy i w Sygontce, 

dziś odbędzie się zebranie w Przyrowie, pojutrze Bolesławów i Stanisławów, a w 

piątek Wola Mokrzeska i Zarębice 

 następnie wójt omówił kwestie związane z realizacją inwestycji, i tak: 



1) mamy zakończone projekty realizowane z PROW tj. chodniki w Wiercicy, 

gdzie w piątek była kontrola wniosku o płatność, zakończone chodniki w 

„Brzózkach” i ul. Zielonej w Przyrowie oraz boisko wielofunkcyjne i to zostało 

zapłacone, zakończona została budowa mostu na Babiu i zapłaciliśmy nasz 

udział, zakończona i zapłacona realizacja turystycznej doliny Wiercicy 

2) mamy rozstrzygnięty przetarg i podpisaną umowę drogę FOGR-owską w 

Sygontce, jutro jest przekazanie placu budowy na tą drogę, 

3) jesteśmy na ukończeniu rozstrzygnięcia przetargu na ul. Ogrodową 

4) jesteśmy po przetargu na dowóz dzieci – Pan Sadowski obsługuje obydwie 

linie w tym roku 

5) planowany jest przetarg na zimowe odśnieżanie dróg, chyba, że się znajdą 

chętni rolnicy, to Wójt będzie z nimi prowadził rozmowy w kwestii 

wykonywania tych prac. 

ad . 5 . Interpelacje i wnioski radnych : 

Nie zgłoszono. 

ad . 6 . Informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu się 
             wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku oraz informacja o przebiegu 
wykonania planów finansowych instytucji kultury ( w załączeniu) wpłynęła bo Biura Rady w 
dniu 24 sierpnia br. i została radnym przekazana w materiałach sesyjnych. 
Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – przedstawiła Uchwałę Nr 
4100/VII/140/2012 z dnia 24 września VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie 
powyższej Informacji. Wydana opinia jest pozytywna. 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania. 
Jednomyślnie opowiedzieli się za pozytywną oceną realizacji budżetu i zadań z niego 
wynikających za I półrocze 2012 roku. 

ad . 7 . Informacja dotycząca utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przyrów (w 
            załączeniu) została radnym przekazana w materiałach sesyjnych.  
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję w tym temacie. 
- radny Stanuchiewicz poruszył sprawę utrzymania porządku na terenie targowiska. Za 
  konieczne uznał opracowanie Regulaminu Targowiska Gminnego. 

Kierownik Zakładu Komunalnego w odpowiedzi wskazał, że aktualnie nie jest to możliwe 
ponieważ teren targowiska nie ma uregulowanych spraw własnościowych, a ponadto aby 
taki regulamin mógł zostać wprowadzony w życie należy wcześniej ponieść nakłady 
finansowe na spełnienie wymogów  związanych z funkcjonowaniem targowisk (m.in. budowa 
WC, odpowiednie utwardzenie nawierzchni, ogrodzenie). 
- kolejna sprawa poruszona przez radnego Stanuchiewicza dotyczyła naprawy nawierzchni 
  ulicy Szkolnej 
Wójt Gminy poinformował, że konieczność tej naprawy została w ramach gwarancji 
zgłoszona do firmy, która nawierzchnię tej ulicy wykonywała. 
Firma twierdzi, że zapadnięcia nawierzchni przy studzienkach kanalizacyjnych powstają nie z 
jej winy, tylko, że jest to efekt nieszczelnej kanalizacji i wymywania przez wodę. 
Wszystkie kanały zostały przez nas sprawdzone i okazało się, że są szczelne i drożne, w 
związku z czym jeszcze raz wystąpimy do tej firmy o usunięcie w ramach obowiązującej 
gwarancji powstałych zapadnięć nawierzchni. 

ad . 8 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały 
             w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2012 - 
2024. 



Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 87/XIII/2012 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 zmian w budżecie gminy na 2012 r. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr 88/XIII/2012 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 15 radnych 
– podjęta została jednomyślnie. 

ad . 10 . Komunikaty i wolne wnioski : 

Przewodniczący Rady przedstawił Informację Wójta Gminy odnośnie złożonych na jego ręce 
oświadczeń majątkowych, która wpłynęła do biura Rady w dniu 24 września br. Wszystkie 
oświadczenia złożone zostały w ustawowym terminie i nie stwierdzono w nich 
nieprawidłowości. 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił informację Wojewody Śląskiego dotyczącą 
oświadczeń majątkowych złożonych przez Wójta Gminy Przyrów i Przewodniczącego Rady 
Gminy Przyrów. Obydwa oświadczenia złożone zostały w terminie i nie zawierały 
nieprawidłowości. 
Kolejnym przedstawionym przez Przewodniczącego Rady pismem było pismo ZNP Zarząd 
Oddziału w Przyrowie zawierające wnioski do budżetu gminy na rok 2013. 
- radna Magiera zapytała jakie są możliwości w zakresie dofinansowania instalowania 
  solarów, bo ostatnio w gminie Janów widziała ogłoszenia o przyjmowaniu na nie zapisów i o 
  dofinansowaniu tego przedsięwzięcia  
Wójt odpowiedział, że nasz wniosek w tym zakresie znajduje się na 33 miejscu i nie mamy 
praktycznie szans na jego realizację. Poza tym wnioskiem istnieją możliwości stwarzane 
przez różne firmy, ale dofinansowanie oscyluje w granicach 35-45 %. 
 Następnie Wójt Gminy poinformował, że Prezydent RP odznaczył Brązowym 
Krzyżem Zasługi Pana Rajmunda Michalika za zasługi w działalności na rzecz społeczności 
lokalnej. Odznaczenie to zostało Przewodniczącemu Rady wręczone przez Wojewodę 
Śląskiego w dniu 2 września br. w trakcie uroczystości otwarcia „Centrum Integracji Wsi” w 
Zalesicach. 
Przewodniczący Rady w tym miejscu podziękował radnym za poparcie wniosku o 
odznaczenie i podjęcie uchwały w tej sprawie. 
- radny Stanuchiewicz zapytał o przybliżony termin zwołania następnej sesji. 
  Wstępnie zaplanowano odbycie sesji na dzień 26 października br. 
 Skarbnik Gminy poprosiła o przypomnienie sołtysom, że 30 września mija 
nieprzekraczalny termin złożenia wniosków dotyczących funduszu sołeckiego. 

ad . 11 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował 
               zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XIII sesję Rady Gminy w  
Przyrowie. 
 
Protokółowała: 
 

 

 

 

 

 


