
PROTOKÓŁ Nr XXII/2013
    sesji Rady Gminy w Przyrowie

    odbytej w dniu 24 października 2013 roku

Nadzwyczajną 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 14 radnych, co stanowi 
93 % składu Rady.

Radny nieobecny – Ryszard Kolan – usprawiedliwił przyczynę swej nieobecności.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli :

mgr inż. Robert Nowak – Wójt Gminy
mgr inż. Ewelina Sikora-Migalska – Skarbnik Gminy

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu)
            Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Przyjęty został jednomyślnie.

ad . 3 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w
            sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i późniejszego wdrażania 
działań wynikających z opracowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przyrów.
Poinformował, że w związku z planowanym wystąpieniem do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie 
przedsięwzięcia pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przyrów” w ramach 
konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 niezbędne jest załączenie uchwały Rady Gminy o woli 
przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. W nowym 
okresie programowania 2014-2020 powyższa dokumentacja będzie stanowiła podstawę do 
otrzymania wsparcia w ramach obszarów priorytetowych związanych z gospodarką 
niskoemisyjną. Termin składania wniosków jest do końca października br..
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały.
Uchwała Nr 139/XXII/2013 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

ad . 4 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały
            w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata
2013-2025 wskazują, że zmiany dotyczą załącznika nr 2 w zakresie wydatków na inwestycje.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały.
Uchwała Nr 140/XXII/2013 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

ad . 5 . Komunikaty i wolne wnioski :

- radna Ślęzak zgłosiła potrzebę zamontowania przynajmniej jednego słupa z lampą
  oświetleniową na Stawkach
Wójt odpowiedział, że nie ma możliwości technicznych jej zainstalowania,
- radna Różycka wskazała na potrzebę wykonania odwodnienia poboczy na ul. Słonecznej w
  Woli Mokrzeskiej



Wójt odpowiedział, że doraźnie można spróbować wysypać te pobocza tłuczniem, natomiast 
właściwym rozwiązaniem byłaby przebudowa drogi z wykonaniem kanalizacji deszczowej, 
ale koszt takiego zadania wynosi ok 200-300 tys. zł., a na to nie posiadamy środków i 
również w prognozowanych środkach na realizację inwestycji wodociągowych nie będziemy 
mogli się zapisać ze względu na określone wymagania, których jako mała gmina nie 
jesteśmy w stanie spełnić,
- radny Stanuchiewicz – w kwestii przypomnienia się Marszałkowi w sprawie budowy
  chodników na ul. Piaski – jest propozycja mieszkańców żeby wystosować w tej sprawie
  petycję do Marszałka
Wójt odpowiedział, że mieszkańcy mogą napisać, ale jaki będzie tego skutek nie wiadomo.
Z urzędu składane były już wnioski w tej sprawie i Wójt rozmawiał również kilkakrotnie z 
marszałkiem i na dzień dzisiejszy nic nowego w tej sprawie nie ustalono. 
- radny Hamerla zgłosił, że przy drodze na Bolesławów (na obrzeżach lasu) jest pełno
  porozrzucanych śmieci
- radny Wiśniewski poinformował, że Klub Sportowy „Piast” organizuje 16 listopada imprezę
  andrzejkową dla zawodników i sponsorów więc gdyby ktoś z radnych był również
  zainteresowany, to w imieniu organizatorów zaprasza. Koszt wynosi 180 zł.
- radny Hamerla poprosił o zgłoszenie w telekomunikacji konieczności zdemontowania
  słupów z przewodami, z których już telekomunikacja nie korzysta
Wójt poinformował o organizowanym przetargu na zimowe odśnieżanie – aby umożliwić 
małym firmom bądź rolnikom udział w tym przetargu gmina została podzielona na trzy rejony 
odśnieżania, a umowy zostaną zawarte na trzy lata – w I przetargu wyłoniono firmę, która 
obsługiwać będzie część południową gminy, do pozostałych rejonów ogłosimy kolejny 
przetarg.

ad . 6 . Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował zebranym
            za uczestnictwo w obradach i zamknął XXII sesję Rady Gminy w Przyrowie.

Protokółowała :




