
  PROTOKÓŁ NR XLI/2018

z obrad XLI

Sesji Rady Gminy Miedźno

odbytej w dniu 9 maja 2018 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Pana Leszka Idasza

Stan ustawowy Rady 15 osób.

Obecnych wg załączonej listy 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 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno Leszek Idasz realizując czynności proceduralne otworzył

posiedzenie  XLI  Sesji  Rady  Gminy  Miedźno.  Powitał  zebranych  radnych  oraz  pozostałych

uczestników obrad.

Zgodnie  z  podpisaną  listą  obecności  w  chwili  otwarcia  posiedzenia  XLI  Sesji  Rady  Gminy

Miedźno  obecnych  było  15  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 XLI sesji

informując obecnych o możliwości zgłaszania do niego zmian:

1.Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.

4.Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.

5.Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miedźno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
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7.Podjęcie uchwały  zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2018-

2037.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie.

9.Informacja Wójta z działalności pomiędzy sesjami.

10.Interpelacje i wolne wnioski.

11.Zakończenie obrad XLI sesji Rady Gminy.

Skarbnik zgłosił wniosek, aby po punkcie 7 wprowadzić uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu

na  wyprzedzające  finansowanie.  Dodał,  że  uchwała  ta  częściowo  została  omówiona  na

wcześniejszych komisjach, natomiast w punkcie jej przyjęcia omówi ją dokładniej.

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał wniosek Skarbnika dotyczący wprowadzenia zapropo-

nowanej przez niego uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych w tym:

  ✓ głosów „za” - 15

  ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” – 0

Wniosek został przyjęty.

Wobec braku propozycji innych zmian Przewodniczący Idasz poddał porządek obrad pod

głosowanie.

Głosowało 15 radnych w tym:

  ✓ głosów „za” - 15

  ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” – 0

Porządek obrad został przyjęty.

Ad pkt 3. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.

Ocenę  Zasobów  Pomocy  Społecznej  omówiła  pani  Marta  Radzioch  -  Kierownik  Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie. Przedstawiona przez nią prezentacja stanowi załącznik nr
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3 do protokołu.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu w porządku obrad.

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

Przewodniczący Idasz zapytał czy są jakieś uwagi do protokołu z XL Sesji Rady Gminy Miedźno.

Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  protokołu  

z XL Sesji Rady Gminy.

Głosowało 15 radnych w tym:

  ✓ głosów „za” - 13

  ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” – 2

Protokół z XL sesji Rady Gminy został przyjęty.

Ad. pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miedźno na stałe obwody głosowania,

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Wójt wyjaśnił, że zgodnie z przepisami prawa proponuje wprowadzenie nowego podziału obwodów

głosowania w Gminie Miedźno, nawiązującego do postanowienia komisarza wyborczego w sprawie

podziału  Gminy Miedźno  na  okręgi  wyborcze.  Postanowienie  komisarza  opublikowane  zostało

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

i  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  Miedźno.  Zostało  także  przekazane  do  wywieszenia  na

tablicach  ogłoszeń  poszczególnych  sołectw.  Dodał,  że  proponuje  się  w  stosunku  do  stanu

poprzedniego  zredukowanie  liczby  obwodowych  komisji  wyborczych  do  ośmiu.  Trzy  komisje

w  Miedźnie,  dwie  w  Ostrowach  nad  Okszą  oraz  po  jednej  w  Mokrej  i  w  Borowej  i  we

Władysławowie. Dodał, że wiąże się to ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie niektórych

ustaw  w  celu  zwiększenia  udziału  obywateli  w  procesie  wybierania,  funkcjonowania

i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zwiększona została liczba osób zaangażowanych

w przeprowadzanie wyborów. Zgodnie z nowelizacją w każdym obwodzie głosowania będą dwie

komisje  przeprowadzające  wybory.  Zmiana  kodeksu  wyborczego  wprowadza  także  obowiązek

w  postaci  zamieszczenia  kamer  w  lokalach  wyborczych.  Stan  techniczny  budynku
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w Kołaczkowicach, zwłaszcza korytarz i dojście do komisji  jest  w złym stanie.  Nie odpowiada

randze wyborów. Dlatego też proponuje się, aby utrzymać komisje poza Miedźnem i Ostrowami

nad Okszą tylko w miejscowościach Mokra,Borowa i Władysławów.

Radny  Kluba  złożył  wniosek  formalny  dotyczący  zachowania  siedziby  obwodowej  komisji

wyborczej w miejscowości Kołaczkowice. Dodał, że na dzień dzisiejszy zebrał około 70 podpisów

od mieszkańców, więc ma nadzieję, że wniosek zostanie uwzględniony. Dodał również, że część

mieszkańców już zakomunikowała, że nie pojawi się na wyborach w Miedźnie. Jego zdaniem stan

świetlicy jest dobry. Dowodem tego są zdjęcia, które posiada i może udostępnić zainteresowanym.

Dodał również że uchwała daje możliwość odwołania się do komisarza wyborczego. Wierzy, że

pomoże on w przypadku,  gdyby Rada nie  wyraziła  zgody na pozostawienie komisji  wyborczej

w miejscowości Kołaczkowice. 

Przewodniczący Idasz zapytał jak dokładnie brzmi wniosek formalny złożony przez radnego Klubę.

Radny Kluba wyjaśnił, że jest to wniosek o zachowanie siedziby obwodowej komisji wyborczej

w miejscowości Kołaczkowice, w świetlicy gdzie do tej pory odbywały się wszystkie wybory. 

Wobec braku innych pytań Przewodniczący Rady poddał wniosek radnego Kluby pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym:

 ✓ głosów „za” - 5

 ✓ głosów „przeciw” - 7

 ✓ głosów „wstrzymujących” – 2

Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.

Wniosek nie został przyjęty.

Wobec braku innych pytań Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych w tym: 

 ✓ głosów „za” - 13

 ✓ głosów „przeciw” - 1

 ✓ głosów „wstrzymujących” – 0

Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.
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Uchwałę przyjęto. Otrzymała ona numer 294/XLI/2018.

Ad. pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Skarbnik  wyjaśnił,  że  uchwała  ta  obejmuje  to  co  zostało  już  omówione  na  wcześniejszych

komisjach.  Dodał,  że  uzupełniona  jest  o  dotacje  dla  OSP Borowa  oraz  o  klasyfikację  zmian

w przychodach związanych z kredytem. Ponadto dodał, że zmniejszenie dochodów budżetowych

dotyczy zmiany w wysokości przyznanej przez Ministra Finansów części oświatowej subwencji

ogólnej o kwotę 515.736,00 złotych. O taka sama kwotę zostały pomniejszone wydatki bieżące

w dziale Oświata i wychowanie,  Edukacyjna opieka wychowawcza, Obsługa długu publicznego

oraz  wydatków  majątkowych  w  dziale  Rolnictwo  i  łowiectwo.  Zwiększenie  dochodów

budżetowych w dziale  Rodzina  o kwotę 45.000,00 zł  związane  jest  z  wystąpieniem w 2018 r.

przypadków zwrotu ich do budżetu Państwa. Po stronie wydatków zabezpieczono taka samą kwotę,

45.000,00 zł. Kwota w wysokości 6.000,00 zł po stronie dochodów dotyczy zmian klasyfikacyjnych

wynikających  z  występujących  zwrotów  nienależnie  pobranych  świadczeń  rodzinnych

i wychowawczych na rok bieżący. Kwota w wysokości 1.120.00,00 zł po stronie dochodów dotyczy

złożenia  wniosku  na  dofinansowanie  budowy  drogi  gminnej  ul.  Łąkowej  w  Miedźnie.  Dla

inwestycji dofinansowanej w 80% zabezpieczona została po stronie wydatków kwota 1.400.000,00

złotych. Zabezpieczone zostały również dodatkowe środki finansowe w wysokości 100.00,00 zł na

przebudowę budynku GOPS. Remont GOPS-u będzie częścią wieloletniego zadania inwestycji pn

„Modernizacja  budynku  Urzędu  Gminy”.  W  dziale  Gospodarka  mieszkaniowa  zabezpieczona

została  kwota  wydatków  w  wysokości  100.00,00  zł  z  przeznaczeniem  na  wykup  domków

letniskowych na terenie miejscowości Władysławów. Kwotę 20.000,00 zł w dziale Bezpieczeństwo

publiczne  i  ochrona  przeciwpożarowa  przeznacza  się  na  dotację  dla  OSP Borowa  w  związku

z  koniecznością  remontu  samochodu  pożarniczego.  W  związku  z  planowanym  zaciągnięciem

kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji przebudowy przedszkola przy Zespole Szkolno -

Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą  wprowadza się  zmiany klasyfikacyjne  w przychodach

budżetowych. 

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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Głosowało 15 radnych w tym:

 ✓ głosów „za” - 15

 ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” - 0

 Uchwałę przyjęto. Otrzymała ona numer 295/XLI/2018.

W załączeniu uchwała.

Ad. pkt 7.  Podjęcie uchwały  zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno

na lata 2018-2037.

Skarbnik wyjaśnił, że zmiana w uchwale w stosunku do tej, którą radni otrzymali na komisjach,

dotyczy tylko i wyłącznie przesunięć związanych z dotacją dla OSP Borowa.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych w tym:

 ✓ głosów „za” - 15

 ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” - 0

Uchwałę przyjęto. Otrzymała ona numer 296/XLI/2018.

W załączeniu uchwała.

Radny Puchała opuścił sale obrad o godzinie 9.45.

Ad. pkt 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie.

Skarbnik wyjaśnił, że proponuje zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie dla inwestycji

przeprowadzonej  w Ostrowach nad Okszą  dotyczącej  przebudowy gminnego przedszkola.  Dodał

również, że będzie to około 80% kwoty dofinansowania wynikającej z umowy. Skarbnik poprosił

zebranych radnych o podjęcie niniejszej uchwały. 

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych w tym:

 ✓ głosów „za” - 15

 ✓ głosów „przeciw” - 0
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 ✓ głosów „wstrzymujących” - 0

Uchwałę przyjęto. Otrzymała ona numer 297/XLI/2018.

W załączeniu uchwała.

Ad. pkt 9. Informacja Wójta z działalności pomiędzy sesjami.

Wójt przedstawił informację z działalności między sesjami, obejmującą okres od 18 kwietnia 2018

roku do 8 maja 2018 roku. Stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. pkt 10. Interpelacje i wolne wnioski.

Przewodniczący poinformował, że od dnia 18 kwietnia 2018 roku do 8 maja 2018 roku do Biura

Rady wpłynęło postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II   numer DCZ2-5242-

1/2018  z dnia  16  kwietnia  2018  r,  w sprawie  podziału  Gminy  Miedźno  na  okręgi  wyborcze,

ustalenia ich granic i numerów oraz liczny radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Radny  Kluba  poprosił  o  link  do  miejsca,  w  którym  będzie  umieszczona  uchwała  w  sprawie

podziału Gminy Miedźno na stałe obwody głosowania.

Wójt  odpowiedział,  że  wszystkie  uchwały  zamieszczane  są  w  dziale  „uchwały”  na  stronie

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno.

Ad. pkt 11. Zakończenie obrad XLI sesji Rady Gminy.

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

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

Miedźno.

Sesję zakończono o godzinie 9.54

Protokolant Przewodniczący Rady Gminy

(-) Joanna Deska (-) Leszek Idasz
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