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PROTOKÓŁ NR XL/2014 

z obrad XL 

 Sesji Rady Gminy Miedźno 

odbytej w dniu 10 czerwca 2014r. 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy 

Pana Leszka Idasza 

Stan ustawowy Rady 15 osób. 

Obecnych wg załączonej listy obecności 15 osób (zał. nr 1). 

Zaproszeni goście oraz przybyli mieszkańcy zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik  

do niniejszego protokołu (zał. nr 2). 

Sesję rozpoczęto o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Miedźno. 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno Leszek Idasz realizując czynności proceduralne 

otworzył posiedzenie XL Sesji Rady Gminy Miedźno. Powitał zebranych radnych oraz 

pozostałych uczestników obrad. 

Zgodnie z podpisaną listą obecności w posiedzeniu XL Sesji Rady Gminy Miedźno  

w chwili rozpoczęcia obecnych było 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do 

podejmowania prawomocnych uchwał. W związku z tym Przewodniczący stwierdził 

prawomocność sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Leszek Idasz przedstawił proponowany porządek obrad XL 

sesji informując obecnych o możliwości zgłaszania do niego zmian: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Wręczenie Nagrody Rady Gminy Miedźno. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy. 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

6. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 
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7. Podjęcie uchwały Nr 299/XL/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. 

8. Podjęcie uchwały Nr 300/XL/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźno 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 

9. Podjęcie uchwały Nr 301/XL/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Miedźno. 

10. Podjęcie uchwały Nr 302/XL/2014 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Miedźno 

11. Podjęcie uchwały Nr 303/XL/2014 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Miedźno. 

12. Podjęcie uchwały Nr 304/XL/2014 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Miedźno. 

13. Podjęcie uchwały Nr 305/XL/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 

14. Podjęcie uchwały Nr 306/XL/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 

15. Podjęcie uchwały Nr 307/XL/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 

16. Podjęcie uchwały Nr 308/XL/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Miedźno. 

17. Podjęcie uchwały Nr 309/XL/2014 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad 

udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miedźno. 

18. Podjęcie uchwały Nr 310/XL/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości. 

19. Podjęcie uchwały Nr 311/XL/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości. 
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20. Podjęcie uchwały Nr 312/XL/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości. 

21. Podjęcie uchwały Nr 313/XL/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

kanalizacji sanitarnej w Miedźnie w ulicach: Wyzwolenia, Dębowa, Polna, Wł. 

Jagiełły, E. Orzeszkowej w trybie bezprzetargowym. 

22. Podjęcie wniosków komisji Rady Gminy. 

23. Zapytania i wolne wnioski. 

24. Inwestycje gminne i stan mienia komunalnego (wyjazd w teren). 

25. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Gminy. 

Wójt zgłosił wniosek, aby do porządku obrad po pkt 21 wprowadzić następujące projekty 

uchwał: 

1. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie kanalizacji sanitarnej w Miedźnie 

w ulicach: Częstochowskiej (część północna) i M. Konopnickiej w trybie 

bezprzetargowym, 

2. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miedźno oraz określenia wysokości opłat 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, 

3. w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie., 

4. w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Kołaczkowicach, 

5.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 

Wobec braku propozycji innych zmian Przewodniczący Rady poddał wniosek Wójta pod 

głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”   - 13 
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 głosów „przeciw”  - 0 

 głosów „wstrzymujących” - 1 

Wniosek został przyjęty. 

Ad. pkt. 3 Wręczenie Nagrody Rady Gminy Miedźno 

Wójt Andrzej Szczypiór oraz Przewodniczący Rady Leszek Idasz wręczyli Nagrody Rady 

Gminy Miedźno uzdolnionym uczniom z terenu gminy. Rodzice uzdolnionych uczniów 

otrzymali listy gratulacyjne za wzorowe wychowanie swoich pociech. 

Tegorocznymi laureatami zostali: 

 Maja Krynicka, 

 Aleksandra Tałaj, 

 Przemysław Orszulak, 

 Grzegorz Drzazga, 

 Julia Mazurek, 

 Wiktoria Sołowiej. 

Następnie Przewodniczący Rady Leszek Idasz oraz Wójt Andrzej Szczypiór wręczyli 

podziękowania Kobiecej Drużynie Pożarniczej OSP Miedźno - Mistrzom Województwa 

Śląskiego 2014 w zawodach sportowo - pożarniczych. 

Drużynę podczas sesji reprezentowali: Paula Sap - Trzepizur, Ewa Przybyła, Paulina Kiepura, 

Angelika Łakomska, Wiktoria Sołowiej, Izabela Pietrzak, Klaudia Wawrzyniak, Stanisław 

Wolny. 

Pamiątkowe zdjęcie od drużyny otrzymał radny Adam Habrajski, który towarzyszył drużynie 

podczas zawodów. 

Podziękowanie za pracę z drużyną otrzymał Przewodniczący Rady Leszek Idasz – Naczelnik 

OSP Miedźno, a Wójt  i Rada za wsparcie udzielone drużynie.  
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Po wręczeniu Nagród Przewodniczący Rady zarządził przerwę o godz. 13.20 

Obrady wznowiono o godz. 13.35 

 

Przewodniczący Idasz wrócił do pkt 2 porządku obrad. Było to spowodowane koniecznością 

przyjęcia porządku obrad po zmianie po przyjęciu wniosku Wójta. W głosowaniu udział 

wzięło 13 radnych w tym: 

 głosów „za”   - 13 

 głosów „przeciw”  - 0 

 głosów „wstrzymujących” - 0 

Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu. 

Porządek obrad po zmianie został przyjęty. 

Wobec powyższego Rada obradowała według następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Wręczenie Nagrody Rady Gminy Miedźno. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy. 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

6. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

7. Podjęcie uchwały Nr 299/XL/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. 

8. Podjęcie uchwały Nr 300/XL/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźno 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 

9. Podjęcie uchwały Nr 301/XL/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Miedźno. 
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10. Podjęcie uchwały Nr 302/XL/2014 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Miedźno 

11. Podjęcie uchwały Nr 303/XL/2014 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Miedźno. 

12. Podjęcie uchwały Nr 304/XL/2014 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Miedźno. 

13. Podjęcie uchwały Nr 305/XL/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 

14. Podjęcie uchwały Nr 306/XL/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 

15. Podjęcie uchwały Nr 307/XL/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 

16. Podjęcie uchwały Nr 308/XL/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Miedźno. 

17. Podjęcie uchwały Nr 309/XL/2014 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad 

udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miedźno. 

18. Podjęcie uchwały Nr 310/XL/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości. 

19. Podjęcie uchwały Nr 311/XL/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości. 

20. Podjęcie uchwały Nr 312/XL/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości. 

21. Podjęcie uchwały Nr 313/XL/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

kanalizacji sanitarnej w Miedźnie w ulicach: Wyzwolenia, Dębowa, Polna, Wł. 

Jagiełły, E. Orzeszkowej w trybie bezprzetargowym. 
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22. Podjęcie uchwały Nr 314/XL/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

kanalizacji sanitarnej w Miedźnie w ulicach: Częstochowskiej (część północna) i M. 

Konopnickiej w trybie bezprzetargowym. 

23. Podjęcie uchwały Nr 315/XL/2014 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Miedźno oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w tych przedszkolach. 

24. Podjęcie uchwały Nr 316/XL/2014 w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie. 

25. Podjęcie uchwały Nr 317/XL/2014 w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczkowicach. 

26. Podjęcie uchwały Nr 318/XL/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 r. 

27. Podjęcie wniosków komisji Rady Gminy. 

28. Zapytania i wolne wnioski. 

29. Inwestycje gminne i stan mienia komunalnego (wyjazd w teren). 

30. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Gminy. 

 

Ad. pkt. 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Leszek Idasz poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXIX sesji 

Rady Gminy. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 14 

 głosów „przeciw”                 -  0 

 głosów „wstrzymujących”    - 0 
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Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy został przyjęty. 

Ad. pkt. 5. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

Ocenę zasobów pomocy społecznej (zał. nr 3) przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej – Emilia Piątek.  

Radna Gorzałka zapytała o dane dotyczące potrzeby ochrony macierzyństwa zawarte  

w przedłożonym Radzie dokumencie. 

Kierownik Piątek odpowiedziała, że są to rodziny z dziećmi do 3 lat. W kwestii dożywiania 

powiedziała, że w szkole w Ostrowach nad Okszą dzieci niechętnie korzystają z obiadów. 

Dodała, że 22 maja br. odbyło się spotkanie integracyjne członków Koła Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Miedźnie z osobami niepełnosprawnymi. 

Sołtys Seliga zapytał „czy sprawdzane są rodziny, w których jedno z rodziców przychodzi do 

GOPS-u po zasiłek, a drugie pracuje za granicą”. 

Kierownik Piątek odpowiedziała, że osoby te zwykle przychodzą po zasiłek rodzinny, a wtedy 

cała dokumentacja jest weryfikowana przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Katowicach. 

Sołtys Seliga zapytał czy do GOPS-u przychodzą osoby, które nie mają pracy i jej poszukują. 

Kierownik Piątek odpowiedziała, że GOPS nie ma możliwości szukania pracy osobom 

bezrobotnym. 

Sołtys Makles powiedziała, że „są osoby, u których jest bieda, a nie przychodzą do GOPS-u”.  

Radny Owczarek powiedział, że na terenie gminy nie ma klubu seniora. Dodał, że „sąsiad się 

zbulwersował, bo ile to koło emerytów dostało pieniędzy”. 

Kierownik Piątek potwierdziła, że na terenie gminy nie ma klubu seniora. Dodała, że prężnie 

działa koło emerytów z Miedźna. 

Radny Owczarek zapytał „czy ktoś kołu dokłada na bale?” 
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Radna Gorzałka powiedziała, że „jest jeszcze koło emerytów w Ostrowach nad Okszą”. 

Zwróciła się do Kierownik Piątek i powiedziała, że „są ludzie starsi i trzeba coś w tym 

kierunku robić, bo takich osób przybywa”. 

Wójt powiedział, że trzeba zmienić prawo. Dodał, że „nie ma się kto zajmować osobami 

starszymi. Majątki takich osób są sprzedawane, a później są oczekiwania wobec gminy”. 

Radca Labut powiedziała, że „niejednokrotnie spadkobiercy zostawiają długi, a rodzina do 3 

pokolenia zrzeka się spadku i długi otrzymuje gmina”. 

Wójt powiedział, że cieszy się, iż na terenie gminy działają koła emerytów. Dodał, że  

z budżetu gminy nie przeznaczano dla nich środków finansowych. W tym roku koło 

emerytów z Miedźna otrzymało środki z funduszu sołeckiego Miedźna na organizację 

spotkania z osobami niepełnosprawnymi. Odniósł się do wypowiedzi radnej Gorzałki  

i powiedział, że w zeszłym roku wpłynęło do Urzędu pismo z informacją o utworzeniu koła 

emerytów w Ostrowach nad Okszą i składzie jego zarządu. 

Ad pkt. 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

Wójt poinformował o stanie realizacji inwestycji i swojej działalności w okresie między 

sesjami. W wystąpieniu powiedział, że: 

1. Od 1 do 30 kwietnia br. odbyły się zebrania wiejskie. Podczas zebrań przedstawiona 

została informacja dotycząca planowanych inwestycji w tym roku na terenie gminy. 

Przedstawiono również informację o wydatkowaniu środków funduszu sołeckiego za 

2013 rok. 

2. W nowym okresie programowania będzie możliwość uzyskania dofinansowania na 

modernizację oświetlenia ulicznego. Są założenia, aby oświetlenie było LED-owe. 

Zaznaczył, że w nowym okresie programowania nie będzie środków na drogi  

i chodniki. 
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3. W sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami zauważalne jest 

niedostosowanie pojemności koszy do wielkości niektórych gospodarstw. Propozycja, 

aby osoby, które mają zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami 

odpracowały je, została przez nie odrzucona. 

4. Zbiórka eternitu odbędzie się na tych samych zasadach jak w poprzednich latach. Na 

ten cel w budżecie przeznaczona została kwota 50.000,00 zł. 

5. 8 osób złożyło wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Dofinansowanie nie będzie wynosiło więcej jak 3.000,00 zł. 

6. 10 kwietnia br. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie odbyły się negocjacje umowy na opracowanie Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej. Opracowanie będzie kosztowało 34.009,50 zł w tym dofinansowanie 

z NFOŚiGW wyniesie 29.274,00 zł. 

7. 8 maja br. złożono na mogiłach i pomnikach wiązanki z okazji zakończenia II wojny 

światowej. 

8. 15 maja br. odbyło się spotkanie z prof. Biborskim w sprawie eksponatów kultury 

przeworskiej, które mogłyby być uzupełnieniem ekspozycji muzeum w Mokrej. 

9. 22 maja br. w sali imprez Agia odbyło się spotkanie integracyjne Koła Nr 3 Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Miedźnie przy udziale Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury z osobami niepełnosprawnymi. 

10. Budowa kanalizacji przy ul. M. Konopnickiej oraz Częstochowskiej w Miedźnie jest 

na ukończeniu i zadanie powinno zostać zamknięte 30 czerwca br.  Ulica  

M. Konopnickiej zostanie odnowiona w całości. 

11. Wykonana została wymiana pokrycia dachowego na budynku zaplecza Gminnego 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miedźnie przy ul. 

Władysława Jagiełły 17. 
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12. Trwają prace przy obiekcie sportowym w Miedźnie, gdzie m. in. zostanie 

wybudowana scena. 

13. Przystąpiono do realizacji przebudowy drogi gminnej - ulicy Księżycowej  

w Miedźnie. Przekazano plac budowy firmie BITUM sp. z o.o. z Lipia Śląskiego, 

która wygrała przetarg. 

14. Przystąpiono do realizacji przebudowy drogi gminnej - ulicy Kasztanowej  

w Ostrowach nad Okszą. Przekazano plac budowy firmie P.U.H. BUD-MET, 

Jarosław Kałmuk z Truskolas, która wygrała przetarg. 

15. 3 czerwca br. odbyło się spotkanie ze Starostą Kłobuckim w sprawie obchodów 75 

rocznicy Bitwy pod Mokrą. 

16. Remont cząstkowy dróg po zimie został przeprowadzony. Obecnie przeprowadzane 

jest wykaszanie poboczy. 

17. Przy pomocy pracowników pozyskanych w ramach prac społeczno – użytecznych 

dokończono budowę ogrodzenia przy byłej szkole we Władysławowie. 

18. We wtorek 17 czerwca br. odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Borowej w sprawie 

utwardzenia drogi na „Deski”. 

19. Do urzędu wpłynęło zawiadomienie z II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego  

w Częstochowie o rozprawie z wniosku p. Romana i Krystyny Wujec o zasiedzenie. 

Dotyczy ono działki przy ulicy Brzozowej, gdzie miała  zostać wybudowana 

przepompownia ścieków. Gdyby wniosek został przez Sąd uznany trzeba będzie 

wyłączyć ulicę Brzozową z projektu budowy kanalizacji w Ostrowach nad Okszą.  

Przewodniczący Idasz zapytał czy nie ma zagrożenia, że położny nowy asfalt na ulicy  

Konopnickiej w Miedźnie nie zapadnie się po jakimś czasie? 

Wójt odpowiedział, że nie ma takiego zagrożenia. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są przeprowadzane badania nośności gruntu. 
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Zastępca Wójta Ciesielski odpowiedział, że z reguły takie badania są wykonywane. 

Radna Gorzałka zwróciła uwagę, że wnosiła opłatę za gospodarowanie odpadami i skończyła 

jej się książeczka opłat. Zapytała, czy będą nowe książeczki opłat. 

Wójt odpowiedział, że książeczki są już roznoszone do gospodarstw. 

Radna Gorzałka zapytała o wykaszanie poboczy przy drodze z Miedźna do Ostrów nad 

Okszą. 

Wójt odpowiedział, że pobocza są wykaszane razem z rowami przez Powiatowy Zarząd Dróg 

w Kłobucku. Stwierdził, że przed skrzyżowaniami pobocza powinny być jak najdalej 

wykoszone, tak aby widoczność była dobra. 

Radny Leśnikowski zapytał o przebudowę ulicy Kasztanowej w Ostrowach nad Okszą. 

Dodał, że „podczas Bożego Ciała przechodzi nią procesja i dobrze by było, aby nie była ona 

rozkopana”. 

Zastępca Wójta Ciesielski odpowiedział, że geodeta jest w trakcie uzyskiwania odpowiednich 

zezwoleń. 

Radny Bęben w sprawie budowy kanalizacji w Ostrowach nad Okszą powiedział, że już 

dwukrotnie był przygotowywany projekt. Stwierdził, że należy wyłączyć ulicę Brzozową  

z obecnego projektu, bo może się zdarzyć tak, iż trzeba będzie ponownie wykonywać projekt. 

W kwestii inscenizacji bitwy pod Mokrą powiedział, że w wolnych środkach była 

przeznaczona kwota 60.000,00 na organizację uroczystości, a teraz będzie przeznaczona 

kolejna kwota. Wobec tego zapytał czy Powiat przeznaczy środki finansowe na organizację 

uroczystości. 

Wójt odpowiedział, że Powiat „dołoży swoją część” do inscenizacji bitwy pod Mokrą. Dodał, 

że rozmowa z wykonawcą inscenizacji odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Zakomunikował, 

że w sprawie zbliżających się obchodów w najbliższym czasie wybiera się do Marszałka.  

W kwestii budowy kanalizacji powiedział, że Ostrowy nad Okszą został podzielone na 2 
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etapy. Był wniosek, aby wyłączyć ulicę Brzozową z realizacji zadania, ale Powiat się na to nie 

zgodził do czasu aż zakończy się sprawa u Wojewody. Oznajmił, że należy wykorzystać 

pozostałe środki na budowę kanalizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007 – 2013. Stąd też został złożony wniosek na budowę kanalizacji przy ulicy Sportowej  

i Sosnowej w Ostrowach nad Okszą. Podsumował stwierdzeniem, że skanalizowanie Ostrów 

nad Okszą mogło się zakończyć w 2008 roku. 

Radny Ciesielski zapytał do kiedy jest ważny projekt na budowę kanalizacji w Ostrowach nad 

Okszą oraz dokąd zostanie przebudowana ulica Kasztanowa. 

Wójt odpowiedział, że ulica będzie przebudowana od ulicy Brzeźnickiej do ulicy Krótkiej. 

Wobec braku innych pytań do informacji Wójta z działalności między sesjami  

Przewodniczący Rady zarządził przerwę o godz. 15.00. 

Obrady wznowiono o godz. 15.10. 

Ad. pkt. 7. Podjęcie uchwały Nr 299/XL/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady  Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 14 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 0 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 

Ad. pkt. 8. Podjęcie uchwały Nr 300/XL/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Miedźno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 
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Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady  Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zdzisław Bęben przedstawił: 

1. Uchwałę Nr 4100/69/VII/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. VII Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Miedźno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz 

z informacją o stanie mienia komunalnego; 

2. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji 

budżetu Gminy Miedźno za 2013 rok; 

3. Uchwałę Nr 4100/VII/93/2014 z dnia 15 maja 2014 r. VII Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźno. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 14 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 0 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 

Wójt podziękował za udzielenie absolutorium. 

Ad. pkt. 9. Podjęcie uchwały Nr 301/XL/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Miedźno. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Skarbnik zaproponowała, aby w §1 wykreślić słowa ze szczególnym uwzględnieniem a 

zamiast tego wprowadzić skrót tj. 
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Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały ze zmianą pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 13 

 głosów „przeciw”                 - 1 

 głosów „wstrzymujących”    - 0 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 

Ad. pkt. 10. Podjęcie uchwały Nr 302/XL/2014 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Miedźno. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 14 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 0 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała.  

Ad pkt. 11. Podjęcie uchwały Nr 303/XL/2014 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Miedźno. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 13 
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 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 1 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 

Ad. pkt. 12. Podjęcie uchwały Nr 304/XL/2014 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Miedźno. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały ze zmianami pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 14 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 0 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 

Ad. pkt. 13. Podjęcie uchwały Nr 305/XL/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2014 r. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 14 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 0 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 
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Ad. pkt. 14. Podjęcie uchwały Nr 306/XL/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2014 r. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 14 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 0 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 

Ad. pkt. 15. Podjęcie uchwały Nr 307/XL/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2014 r. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Skarbnik powiedziała, że zmiana w budżecie dotyczy kwoty 54.853,00 zł, a nie jak jest  

w projekcie 54.835,00 zł. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały ze zmianą pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 13 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 1 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 
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Ad. pkt. 16. Podjęcie uchwały Nr 308/XL/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Miedźno. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 14 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 0 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 

Ad. pkt. 17.  Podjęcie uchwały Nr 309/XL/2014 zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miedźno. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 14 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 0 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 

Ad. pkt. 18. Podjęcie uchwały Nr 310/XL/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości. 
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Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 14 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 0 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 

Ad. pkt. 19. Podjęcie uchwały Nr 311/XL/2014 w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 14 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 0 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 

Ad. pkt. 20. Podjęcie uchwały Nr 312/XL/2014 w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Radny Bęben zapytał, jaka kwota podatku VAT zostanie zwrócona po wydzierżawieniu 

obiektu Gminnemu Ośrodkowi Kultury. 
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Skarbnik powiedziała, że firma która zajmuje się odzyskanie VAT-u rozmawiała w tej sprawie 

z panem Jerzym Motłochem z Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. 

Dokładnej kwoty nie jest w stanie wskazać. 

Radny Owczarek powiedział, że ośrodek nad zalewem ma nazwę „Zespołu Rekreacyjno – 

Kulturalnego  nad zalewem w Ostrowach nad Okszą”. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 14 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 0 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 

Ad. pkt. 21. Podjęcie uchwały Nr 313/XL/2014 w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie kanalizacji sanitarnej w Miedźnie w ulicach: Wyzwolenia, Dębowa, 

Polna, Wł. Jagiełły, E. Orzeszkowej w trybie bezprzetargowym. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 14 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 0 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 
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Ad. pkt. 22. Podjęcie uchwały Nr 314/XL/2014 w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie kanalizacji sanitarnej w Miedźnie w ulicach: Częstochowskiej (część 

północna) i M. Konopnickiej w trybie bezprzetargowym. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 14 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 0 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 

Ad. pkt. 23. Podjęcie uchwały Nr 315/XL/2014 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Miedźno oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w tych przedszkolach. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 14 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 0 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 
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Ad. pkt. 24. Podjęcie uchwały Nr 316/XL/2014 w sprawie przyznania dotacji z budżetu 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Radna Gorzałka powiedziała, że „my, jako Rada powinniśmy podjąć zmiany do Regulaminu 

przyznawania Nagród Rady Gminy Miedźno i uwzględnić w nim drużyny. W tej chwili z tego 

regulaminu drużyny nie mogą korzystać, trzeba go doprecyzować, żeby była nagroda «za 

coś»”.   

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 13 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 1 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 

Ad. pkt. 25. Podjęcie uchwały Nr 317/XL/2014 w sprawie przyznania dotacji z budżetu 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczkowicach. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 12 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 2 

Uchwałę podjęto. 



23 

 

W załączeniu uchwała. 

Ad. pkt. 26. Podjęcie uchwały Nr 318/XL/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 

2014 r. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Skarbnik powiedziała, że Wójt sygnalizował, iż będzie wnioskował o zagospodarowanie 

środków na uroczystości pod Mokrą. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 14 

 głosów „przeciw”                 -  0 

 głosów „wstrzymujących”    - 0 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 

Ad pkt. 27. Podjęcie wniosków komisji Rady Gminy. 

Ze względu na brak wniosków Przewodniczący Idasz przeszedł do następnego punktu obrad. 

Ad pkt. 28. Zapytania i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi radnego Owczarka  

o zwolnieniu z podatku Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) i ironicznie zaproponował, 

aby opodatkować budynki OSP. 

Radny Owczarek stwierdził, że zmobilizowałoby to innych. Dodał, że OSP Miedźno 

prowadzi działalność gospodarczą, bo organizuje wesela oraz zabawy. 

Radny Bęben powiedział, że strażacy pracują społecznie. 

Radna Gorzałka zgłosiła wniosek w sprawie opracowania nowego regulaminu przyznawania 

nagród Rady Gminy Miedźno. 
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Radny Owczarek powiedział, że za osiągnięcia może być również dobrze dyplom, a nie 

koniecznie nagroda pieniężna. 

Wójt powiedział, że „przyznawanie nagród wyszło poza ramy, jakie założono. GOK-i 

organizują konkursy wojewódzkie”. 

Radna Antczak zasugerowała, aby regulamin został opracowany przez radnych następnej 

kadencji. 

Przewodniczący Idasz poddał wniosek radnej Gorzałki pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 14 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 0 

Wniosek został przyjęty. 

Radny Ciesielski powiedział, że podczas zwiedzania oczyszczalni ścieków w Ostrowach nad 

Okszą była informacja, że po opadach deszczu przybywa bardzo dużo ścieków. Dodał, że 

woda płynąca ulicami od pana Kowalika spływa do mostku przy ulicy Krótkiej w Ostrowach 

nad Okszą. 

Radny Owczarek powiedział, że woda ta drenażuje do studzienki, bo jest blisko krawężnika. 

Wójt powiedział, że tam, gdzie jest kanalizacji sanitarna powinna też być kanalizacja 

deszczowa. 

Sołtys Szczypiór powiedział, że kosze do selektywnej zbiórki odpadów ustawione w Borowej 

przed placem OSP miały być zabrane. Zapytał o zebranie w sprawie przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

Wójt odpowiedział, że zebranie już się odbyło. Dodał, że wszystkie przydomowe 

oczyszczalnie ścieków wybudowane w ramach dofinansowania Narodowego Funduszu 
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną sprawdzone. 

Radny Owczarek zasugerował, aby organizacje pozarządowe (koła, kluby, straże) złożyły 

informacje ze swojej działalności. Wtedy byłoby wiadomo np. ile kosztują gminę świetlice. 

Przewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady: 

1. Pismo Wicewojewody Śląskiego Piotra Spyry o włączenie się w proces repatriacji. 

2. Uchwała Rady Gminy Lubrza w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego działania 

mające na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w 

regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu 

terytorialnego. 

3. Uchwała Rady Gminy Kobiór w sprawie poparcia działań mających na celu 

zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu 

centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Uchwała Rady Miasta Piekary Śląskie dotycząca stanowiska Rady Miasta Piekary 

Śląskie w sprawie propozycji Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczącego podziału 

Funduszy Europejskich na regiony w perspektywie 2014 – 2020. 

5. Pismo pana Grzegorza Sulowskiego odnośnie uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości 

Miedźno, Kołaczkowice, Wapiennik i Izbiska - tereny położone na zachód od drogi 

wojewódzkiej D-491. 

 

Wójt odnosząc się do pisma pana Sulowskiego powiedział, że cmentarz może powstać blisko 

budynków, ale strefy ochronnej wokół cmentarza nie można zmniejszyć. Dodał, że cmentarz 

powinien być usytuowany 50 m od istniejących budynków. Zaznaczył, że pan Sulowski 

powinien w tej sprawie założyć sprawę w sądzie. 

Wójt poinformował, że do Urzędu wpłynęło pismo ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  
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w sprawie niesienia pomocy humanitarnej w związku z katastrofalną powodzią na terenie 

Republiki Chorwackiej. Dodał, że w budżecie gminy nie ma środków na udzielenie pomocy. 

Radny Trzepizur powiedział, że wyjeżdżając od Ostrów nad Okszą w kierunku Kłobucka na 

skrzyżowaniu koło kościoła w Miedźnie jest ograniczona widoczność. Dodał, że budynek GS 

Samopomocy Chłopskiej powinien zostać wyburzony dla poprawy widoczności. 

Radny Bęben powiedział, że droga przez łąki łącząca ulicę Wł. Jagiełły z Częstochowską  

w Miedźnie powinna być wywieziona przynajmniej tłuczniem. 

Sołtys Seliga powiedział, że były podejmowane uchwały o pomocy finansowej dla powiatu. 

Zapytał „dlaczego nie było pomocy dla Urzędu Marszałkowskiego na zatoczki”.   

Wójt odpowiedział, że informował, iż wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem 

o budowę jednej zatoczki. Dodał, że nie ma takiej możliwości, bo zatoczki będą budowane  

w ramach przebudowy drogi D-491 Działoszyn - Częstochowa. 

Radny Bęben powiedział, że w przyszłym roku ma zostać opracowany projekt przebudowy 

drogi D-491 i należy w tej kwestii współpracować z Urzędem Marszałkowskim. 

Przewodniczący Idasz poinformował, że 14 czerwca br. o godz. 18.00 w OSP Borowa 

odbędzie się koncert „Folk energia”.  

Więcej zapytań i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

O godz. 16.40 Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach do godz. 15.30 w dniu 13 

czerwca 2014r. 

Ad pkt. 29. Inwestycje gminne i stan mienia komunalnego (wyjazd w teren). 

13 czerwca br. o godz. 15.30 Przewodniczący Rady wznowił obrady XL sesji Rady Gminy 

Miedźno.  

Do posiedzenia dołączył radny Zawada. 

Radni zebrali się przed Urzędem Gminy Miedźno i autokarem dokonali objazdu terenu gminy 

Miedźno. W jego trakcie zapoznali się m. in. z rozbudową budynku sportowego będącego  

w użyczeniu KS Grom w Miedźnie. Dokonali również przeglądu wykonanych w bieżącym roku 
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remontów cząstkowych dróg gminnych. 

Ad. pkt. 30. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Gminy. 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad sesji, Przewodniczący Rady 

Gminy Leszek Idasz realizując czynności proceduralne zamknął obrady XL sesji Rady Gminy 

Miedźno. 

Sesję zakończono o godzinie 16.35. 

 

Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Aleksandra Bernaś       (-) Leszek Idasz 

 

Uwagi wniesione do protokołu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 


