
PROTOKÓŁ Nr IV/2015
    sesji Rady Gminy w Przyrowie

          odbytej w dniu 10 marca 2015 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
oraz zaproszony do udziału w obradach Komendant Komisariatu Policji 
w Koniecpolu podinsp. Marek Struski.

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu).
           Wójt Gminy wniósł o wprowadzenie w punkcie 6 projektu uchwały w sprawie 
przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej.
Radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem proponowanej autopoprawki.
Za przyjęciem proponowanego porządku obrad z uwzględnieniem zgłoszonego wniosku 
radni głosowali jednomyślnie.

ad . 3 . Do Protokołów poprzednich – II i III sesji Rady Gminy – uwag nie zgłoszono.
            Za ich 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:

� 8 stycznia odbyły się uroczyste obchody 70 rocznicy mordu mieszkańców Przyrowa,
� 10 stycznia odbyły się spotkania noworoczne z KGW i OSP z terenu gminy, spotkanie

odbyło się w Zalesicach,
� 26 stycznia odbyło się zebranie wiejskie w Stanisławowie – dokonano wyboru sołtysa

i Rady Sołeckiej, wybrano również przedstawicieli-delegatów do Gminnej Spółki 
Wodnej w Przyrowie
30 stycznia odbyło się zebranie wiejskie w Bolesławowie, gdzie wybrano 
przedstawicieli-delegatów do Gminnej Spółki Wodnej w Przyrowie jak również 
odwieszono działalność spółki wodnej w Bolesławowie,

� 31 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Przyrów,
� 7 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Zarębice,
� 19 lutego odbyło się zebranie wiejskie w Sygontce, na którym dokonano wyboru 

sołtysa i Rady Sołeckiej,
� 20 lutego odbyło się zebranie wiejskie w Zarębicach, na którym dokonano wyboru 

sołtysa i Rady Sołeckiej
� 27 lutego odbyło się zebranie wiejskie w Wiercicy, na którym dokonano wyboru 

sołtysa i Rady Sołeckiej
� 7 marca odbyło się zebranie wiejskie w Staropolu, na którym dokonano wyboru 

sołtysa i Rady Sołeckiej



� 9 marca odbyło się zebranie wiejskie w Przyrowie, na którym dokonano wyboru 
sołtysa i Rady Sołeckiej

Jeśli chodzi o prace związane z inwestycjami to :

� trwają prace na Woli Mokrzeskiej związane z budową chodników, zakończenie 
planowane jest na 27 marca. Chcemy tą inwestycję rozliczyć i złożyć wniosek
o płatność do końca marca, bo taki mamy termin wynikający z umowy z Marszałkiem 
Województwa Śląskiego,

� zaczniemy od poniedziałku prace przy zakończeniu budowy wodociągu w Kniei
(pozostało do wykonania 7 przyłączy do sieci), a od kwietnia rozpoczną się prace 
przy budowie wodociągu w kierunku Kopanin,

� dzisiaj zakończyła się kontrola ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu 
ochrony danych osobowych przy wydawaniu dowodów osobistych i akt stanu 
cywilnego. Z podsumowania wyników kontroli wynika, że zadania w tym zakresie 
realizowane są prawidłowo,

� w ostatnim tygodniu odbywały się posiedzenia Komisji Rady Gminy, na których 
szeroko omawiane i dyskutowane były materiały będące przedmiotem obrad 
dzisiejszej sesji. Wiele czasu zajęło też przygotowanie projektów uchwał z zakresu 
gospodarowania odpadami.

ad . 5 . Interpelacje i wnioski radnych :

� radna Ślęzak należałoby przemyśleć jakieś rozwiązania związane z wywozem 
i odbiorem ścieków komunalnych od mieszkańców tych miejscowości, w których nie 
ma zbiorczego odprowadzania ścieków, bo płacą oni znacznie więcej za odbiór 
nieczystości niż pozostali mieszkańcy gminy
- Wójt odpowiedział, że jeśli będzie możliwość sfinansowania w ramach Programu
  Rozwoju Obszarów Wiejskich zakupu urządzenia do obioru odpadów to można
  rozważać taką opcję. Trzeba jednak mieć na względzie to, że cena odbioru i tak
  zawsze będzie wyższa niż przy zrzucie do kanalizacji

� radna Ślęzak zapytała czy na oczyszczalni prowadzony jest rejestr od kogo i w jakiej 
ilości dowiezione zostały na oczyszczalnię ścieki? oraz czy można dokonać kontroli 
wywozu przez poszczególnych mieszkańców, ponieważ na drogi polne i na pola 
wylewane są ścieki
- Wójt odpowiedział, że rejestr taki jest prowadzony. Możemy też wezwać właścicieli
  posesji – z miejscowości gdzie nie ma zbiorowego odprowadzania ścieków – do
  przedstawienia faktur za odbiór nieczystości 

� radny Stanuchiewicz zapytał czy gmina nie może prawnie zorganizować cyklicznego, 
zbiorowego wywozu ścieków z tych miejscowości gdzie nie ma kanalizacji (na 
podobnej zasadzie jak zbiórka odpadów)?
Wójt odpowiedział, że nie ma w tym momencie rozeznania i wiedzy czy takie 
rozwiązanie jest prawnie i formalnie możliwe.
Obecny na sesji Kierownik Referatu Rolnictwa wyraził opinię, że można 
zorganizować odbiór nieczystości na tej samej zasadzie co zbiórkę odpadów.
Wójt powiedział, że wobec tego temat będzie analizowany i radnym przedstawione 
zostaną możliwe do przyjęcia warianty rozwiązań w tym zakresie

� radna Dors zapytała czy odbyła się już rozmowa z TAURON-em w sprawie lamp koło 
mostu
Wójt odpowiedział, że nie ponieważ my jako gmina musimy najpierw zlecić projekty  
punktów dodatkowego oświetlenia, jest kilka podobnych wniosków w tym względzie. 



Dopiero gdy wystąpimy o warunki przyłączenia to TAURON nam wskaże, z którego 
słupa robić zasilanie. Tak więc temat póki co jest otwarty
- radna Dors zgłosiła wobec tego wniosek o ustawienie dodatkowej lampy koło
  przystanku na skrzyżowaniu dróg w Juliance

� radny Nowak zgłosił konieczność dokonania rozbiórki budynku P. Zemły Stanisława 
bowiem jego bardzo zły stan techniczny zagraża bezpieczeństwu
Wójt odpowiedział, że po raz kolejny wystąpimy w tej sprawie do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego i do Pana Zemły.

� radna Miedzińska zapytała czy jeśli część mieszkańców Sierakowa wybuduje sobie 
przydomowe oczyszczalnie ścieków, to czy w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej 
będzie miała obowiązek przyłączenia się do niej ?
Wójt odpowiedział, że jeśli to będą przydomowe oczyszczalnie z wymaganym 
atestem, to nie. Natomiast w przypadku zbiorników bezodpływowych (szamb) taki 
obowiązek zgodnie z przepisami istnieje

� radny Stanuchiewicz zgłosił, że w Zalesicach przy wjeździe w ulicę prowadzącą do 
szkoły zostało urwane i zabrane lustro drogowe

� radna Miedzińska zgłosiła, że w Zalesicach przy drodze w kierunku Lipnika ustawiona
przy drodze barierka zagraża bezpieczeństwu
Wójt odpowiedział, że zgłoszenie w tej sprawie wysłane zostanie do Zarządu Dróg

ad . 6 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego rady – omówił projekt uchwały w sprawie
            przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr IV/14/2015 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 radnych -
podj ęta została 13 głosami przy 2 głosach wstrzymuj ących si ę.

ad . 7 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały 
            w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr IV/15/2015 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 radnych -
podj ęta została jednomy ślnie.

ad . 8 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały 
            w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr IV/16/2015 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 radnych -
podj ęta została jednomy ślnie.

ad . 9 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały 
            w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania 
pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr IV/17/2015 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 radnych 
– podj ęta została jednomy ślnie.



ad . 10 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
              w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Przyrowie za 2014 rok.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr IV/18/2015 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 radnych -
podj ęta została jednomy ślnie.

ad . 11 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
              w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka 
Kultury w Przyrowie za 2014 rok.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr IV/19/2015 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 radnych -
podj ęta została jednomy ślnie.

ad . 12 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
              w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Przedszkola w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Przyrowie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr IV/20/2015 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 radnych -
podj ęta została jednomy ślnie.

ad . 13 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
              w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego przy ul. Długiej w miejscowości Zalesice w gminie 
Przyrów.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr IV/21/2015 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 radnych -
podj ęta została jednomy ślnie.

ad . 14 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
              w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Wola Mokrzeska.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr IV/22/2015 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 radnych -
podj ęta została jednomy ślnie.

Przewodniczący Rady powitał zaproszonego do udziału w obradach Komendanta 
Komisariatu Policji w Koniecpolu podinsp. Marka Struskiego.

ad . 15 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
              w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie 
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie 



związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz 
reklam.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr IV/23/2015 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 radnych -
podj ęta została jednomy ślnie.

ad . 16 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
              w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad 
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina 
Przyrów.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr IV/24/2015 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 radnych -
podj ęta została jednomy ślnie.

ad . 17 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
              w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wielki 
Las „
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr IV/25/2015 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 radnych -
podj ęta została jednomy ślnie.

ad . 18 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
              w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2015 rok”.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr IV/26/2015 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 radnych -
podj ęta została jednomy ślnie.

ad . 19 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
              w sprawie zmiany uchwały nr 133/XX/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 22 lipca 
2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Przyrów.
 - radny Hamerla poinformował, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rolnictwa ustalono
   aby wysłać do mieszkańców pisma o konieczności sprzątania przed swoimi posesjami
Wójt odpowiedział, że wysłanie pism do każdego mieszkańca będzie kosztowne, więc 
proponuje, by takie informacje przekazać mieszkańcom za pomocą rozplakatowania 
obwieszczenia. Ponadto planujemy stworzyć system powiadamiania SMS-em, który jest 
znacznie mniej kosztowny.

 - radna Miedzińska wniosła o wystosowanie pism do właścicieli posesji niezamieszkałych
    aby  je wykosili i uporządkowali
Wójt odpowiedział, że w takich przypadkach robione są zdjęcia stanu posesji i one stanowią 
załącznik do pisma wzywającego do uporządkowania działki. Zgłoszenia zaniedbanych 



posesji należy dokonywać w Urzędzie u Pani Wiesławy Mróz.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr IV/27/2015 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 radnych -
podj ęta została jednomy ślnie.

ad . 20 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
              w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr IV/28/2015 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 radnych -
podj ęta została jednomy ślnie.

ad . 21 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały
              w sprawie zmiany uchwały nr 112/XVII/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 15 marca 
2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr IV/29/2015 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 radnych -
podj ęta została jednomy ślnie.

ad . 22 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały
              w sprawie poparcia działań zmierzających do lokalizacji turbin wiatrowych i stacji 
elektroenergetycznej na działkach stanowiących własność gminy Przyrów
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr IV/30/2015 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 radnych -
podj ęta została 13 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw ”.

ad . 23 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
              w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Rybackiej Lokalnej Grupy 
Działania.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr IV/31/2015 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) – w obecno ści 15 radnych -
podj ęta została jednomy ślnie.

ad . 24 . Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Komendanta Komisariatu Policji
              w Koniecpolu.
Podinspektor Marek Struski przedstawił informację dotyczącą działalności oraz stanu 
porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji
w Koniecpolu. Podał również numery telefonów, pod które można zgłaszać uwagi i sugestie 
oraz bieżące potrzeby z zakresu funkcjonowania Komisariatu.
- radny Stanuchiewicz poprosił o wyjaśnienie i radę  dotyczącą możliwości wykonania



  progów zwalniających przy przedszkolu i szkole, a także zapytał czy istnieje możliwość
  przekazania makiet policjantów po to by ustawić je przy Zespole Szkół w Przyrowie
Komendant wyjaśnił, że na drogach gminnych są mniejsze obostrzenia w zakresie 
stosowania progów bezpieczeństwa, jeśli jednak droga znajduje się w ciągu drogi, na której 
odbywa się komunikacja pasażerska to można przygotować projekt uchwały wyznaczający 
miejsca azylu bezpieczeństwa (wysepki). Taki projekt uchwały należy przekazać do 
uzgodnienia do Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie do Wydziału Ruchu Drogowego.
        Niezależnie od ustaleń w tym zakresie Komendant obiecał, że wystąpi do Wydziału 
Ruchu Drogowego by większym nadzorem objąć rejony szkół.
Poinformował także, że Komenda Wojewódzka miała kilka lat temu określoną liczbę makiet 
policjantów i fotoradarów i wszystkie zostały rozdysponowane.
       Wójt Gminy wskazał, że wcześniej kierowane były wnioski do zarządców dróg 
powiatowych i wojewódzkich o ustawienie znaków ograniczających prędkość w rejonach 
placówek oświatowych, ale bez efektu.
Komendant powiedział, że skieruje wniosek do wydziału ruchu drogowego o 
przeprowadzenie lustracji natężenia ruchu drogowego. Po takiej kontroli możliwe będzie 
wskazanie miejsc newralgicznych, gdzie należy zastosować dodatkowe oznakowania
i wnioskowanie do zarządcy drogi o ich wykonanie.

ad . 25 . Radni zapoznali się z informacją o realizacji Gminnego Programu
             Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Przyrów za rok 2014 (w załączeniu).
Radni nie głosili uwag. Informacja przyjęta została jednomyślnie.

ad . 26 . Radni zapoznali się z informacją z realizacji Gminnego Programu
              Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Przyrów za
2014 rok (w załączeniu).
Radni nie głosili uwag. Informacja przyjęta została jednomyślnie.

ad . 27 . Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka
              Pomocy Społecznej w Przyrowie za 2014 rok (w załączeniu).
Radni nie głosili uwag. Informacja przyjęta została jednomyślnie.

ad . 28 . Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy 
              z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Pożytku Publicznego za 
rok 2014 (w załączeniu).
Radni nie głosili uwag. Informacja przyjęta została jednomyślnie.

ad . 29 . Komunikaty i wolne wnioski :

              Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które w ostatnim okresie wpłynęły 
do biura Rady Gminy:

� podanie Zarządu OSP w Przyrowie z prośbą o dofinansowanie zakupu sprzętu
pożarniczego w kwocie 10 tys. zł. – ponieważ budżet gminy na rok 2015 
został uchwalony radni postanowili o odmówieniu dofinansowania

� sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego

� Uchwały RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 
deficytu w kwocie 150.000,69 zł – opinia jest pozytywna oraz w sprawie opinii 
o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przyrów wynikającej 



z planowanych i zaciągniętych zobowiązań – również opinia w tej sprawie jest 
pozytywna

� pismo Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie o wsparcie finansowe 
w wysokości 15 tys. zł. na zakup sprzętu przeciwpowodziowego – podjęto na 
dzisiejszej sesji uchwałę w tym zakresie

� pismo informujące o podjęciu uchwał popierających działania Światowego 
Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowego Portu Lotniczego 
Katowice w Pyrzowicach imieniem Wojciecha Kilara (Rada Powiatu w 
Częstochowie, Rada Powiatu w Tarnowskich Górach)

� pismo Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania 
informujące o zakończeniu 14 edycji  kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł  oraz
laureatach tej kampanii z terenu naszej gminy

Wójt Gminy poinformował, że :

� dzisiaj o godzinie 15 odbędzie się szkolenie na temat nowej strategii rozwoju 
lokalnego w Partnerstwie Północnej Jury – zaprosił chętnych do wzięcia 
udziału

� 12 marca odbędzie się szkolenie dla rolników z zakresu dopłat bezpośrednich 
– poprosił o upowszechnienie tej informacji wśród mieszkańców

� 28 marca organizowany jest wyjazd na targi rolnicze do Kielc – chętni 
proszeni są o zgłaszanie się u Pani Mróz

ad . 30 . Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował
              zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął IV sesję Rady Gminy
w Przyrowie.

Protokółowała:


