
Protokół Nr 35/2018
z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Rady Gminy Miedźno
odbytego w dniu 7 maja 2018 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji:
1. Konrad Puchała – przewodniczący;
2. Dariusz Modliński– wiceprzewodniczący;
3. Adam Leśnikowski;
4. Ireneusz Kluba;
5. Marcin Sznober;
6. Czesław Trzepizur.

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli:
1. Leszek Idasz – Przewodniczący Rady Gminy Miedźno;
2. Krzysztof Zyśk – Inspektor w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej;
3. Aleksandra Chlebowska – Podkomisarz Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Otwarcia  posiedzenia  Komisji,  powitania  obecnych  dokonał  przewodniczący  Komisji  Konrad
Puchała.  Przedstawił  proponowany  porządek  obrad  i  poinformował,  o  możliwości  zgłaszania
zmian. 
Wobec braku propozycji zmian Przewodniczący poddał porządek posiedzenia pod głosowanie.
Głosowało 6 radnych w tym:

 głosów „za” - 6✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 
2. Informacja  Wydziału  Ruchu  Drogowego  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Kłobucku  

o  zdarzeniach  drogowych  na  terenie  gminy  Miedźno  oraz  newralgicznych  miejscach  
w ciągu dróg położonych w gminie Miedźno.

3. Zaopiniowanie wniosku o wykup nieruchomości. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia komisji.

Ad. pkt 2. Informacja Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku 
o zdarzeniach drogowych na terenie gminy Miedźno oraz newralgicznych miejscach w ciągu
dróg położonych w gminie Miedźno.
Komendę  Powiatową  Policji  w Kłobucku  reprezentowała  podkomisarz  Aleksandra  Chlebowska
z Wydziału Ruchu Drogowego. Omówiła ona obecnym zaistniałe zdarzenia drogowe oraz ocenę
efektywności i realizacji zadań w obszarze ruchu drogowego z uwzględnieniem Gminy Miedźno.
Przedstawiona przez nią prezentacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Radny Leśnikowski zapytał o patrole na tzw. „lotnisku” w Ostrowach nad Okszą.
Podkomisarz Chlebowska odpowiedziała, że KPP Kłobuck posiada nieoznakowany radiowóz, który
jest dysponowany w to miejsce.
Radny  Kluba  powiedział,  że  patrol  ostatnio  widoczny  jest  także  w  jego  miejscowości  –
Kołaczkowicach.
Podkomisarz  Chlebowska  odpowiedziała,  że  często  patrole  wysyłane  są  w  miejsca  zgłoszone
w  Krajowej  Mapie  Zagrożeń  Bezpieczeństwa.  Ponadto  poinformowała,  że  już  w  roku  2018
odnotowano 3 poważne wypadki na terenie Gminy Miedźno. Dwa z nich (w tym jeden śmiertelny)
miały miejsce na ulicy Częstochowskiej w Miedźnie, a jeden w Mokrej.
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Radny Sznober zapytał czy więcej wykroczeń drogowych popełniają mieszkańcy naszego powiatu
czy ościennych.
Podkomisarz Chlebowska odpowiedziała, że trudno jednoznacznie odpowiedzieć. 
Przewodniczący Puchała powiedział, że dzisiejsza młodzież wchodzi z marszu na jezdnię, często
korzystając przy tym z telefonu lub słuchając muzyki, co powoduje zagrożenie dla nich samych
i kierowców. Zapytał czy KPP Kłobuck dostaje nagrania z wideorejestratorów od kierowców. 
Podkomisarz Chlebowska odpowiedziała,  że częściej  zdarza się to w przypadku wykroczeń niż
wypadków, jednak i tak są to sporadyczne przypadki. 
Radny Leśnikowski  zapytał jak będzie wyglądała kontrola drogowa w przypadku kiedy kierowcy
będą mogli jeździć bez dowodu rejestracyjnego i polisy OC, o czym się ostatnio dużo mówi.
Podkomisarz  Chlebowska  odpowiedziała,  że  zostanie  utworzona  nowa  baza  CEPiK  2.0,  która
obecnie wymaga jeszcze udoskonalenia. 
Przewodniczący Puchała zapytał co w przypadku, kiedy wypadek wydarzy się na granicy dwóch
powiatów.
Podkomisarz Chlebowska odpowiedziała, że zdarzają się przypadki, kiedy wypadek ma miejsce na
terenie powiatu częstochowskiego, a zgłaszający dodzwania się do KPP w Kłobucku. Wtedy patrol
jak  najbardziej  jedzie  do  zgłoszenia,  ale  wypadek  obsługiwany  jest  przez  jednostkę  policji
z Częstochowy. 
Przewodniczący Puchała zapytał czy KPP Kłobuck dysponuje motocyklami.
Podkomisarz Chlebowska odpowiedziała, że niestety nie. 
Radny Leśnikowski zapytał czy istnieje szansa na przywrócenie posterunku policji w Miedźnie.
Podkomisarz  Chlebowska  odpowiedziała,  że  kiedyś  owszem  mówiło  się  o  przywracaniu
posterunków  policji,  ale  nie  ma  konkretnych  informacji  w  tej  sprawie.  Dodała,  że  jeśli  taki
posterunek miałby powstać dobrze byłoby przyznać dodatkowe etaty, a nie zabierać dzielnicowych
z Kłobucka. Jest w chwili obecnej problem z ludźmi do pracy.
Radny Kluba powiedział, że zgłaszał już wcześniej sprawę wyjazdu z Kołaczkowic i ograniczonej
widoczności dla większych pojazdów. Samochodem osobowym można wyjechać, ale już wozem
OSP lub autem ciężarowym jest  ciężko,  gdyż znak przy drodze wojewódzkiej  umieszczony na
wysokości około 1,5 m zasłania widoczność. Zapytał czy podjęte zostaną jakieś działania bo mimo,
że przyszła odpowiedź nie wskazano kto ma się tym zająć. 
Podkomisarz Chlebowska odpowiedziała, że musiałaby zobaczyć takie pisma i ich treść, aby móc
się odnieść i podjąć dalsze działania, ewentualnie napisać do ZDW w Katowicach.
Radny  Trzepizur  powiedział,  że  także  zgłaszał  podobny  wniosek  dotyczący  wyjazdu  z  drogi
powiatowej w kierunku Władysławowa na DW 491.
Podkomisarz  Chlebowska  powiedziała,  że  komendy  na  terenie  województwa  dostały  odgórne
polecenie z KMP w Katowicach o wyjazd w teren i zbadanie dróg na podległym terenie. Dodała, że
w tym celu zwróci się do gmin o pomoc. Wtedy takie sytuacje zostaną „wyłapane” i zgłoszone do
odpowiednich  służb.  Ponadto  podkomisarz  Chlebowska wzięła  numery kontaktowe od radnego
Kluby i  Trzepizura  deklarując  kontakt,  kiedy tylko  rozpozna  sprawę.  Zapytała  czy radni  mają
jeszcze jakieś uwagi odnośnie miejsc w które może zostać wysłany patrol ruchu drogowego.
Przewodniczący Puchała odpowiedział,  że na drodze relacji  Mokra-Zawady często dochodzi  do
przekroczenia prędkości. 
Radny  Trzepizur  powiedział,  że  podobna  sytuacja  ma  miejsce  na  ulicy  Turystycznej  we
Władysławowie, którą w weekendy dużo osób jeździ na pobliski zalew. 
Podkomisarz Chlebowska zanotowała zgłoszenia radnych. 
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Puchała podziękował podkomisarz Chlebowskiej za
obecność i przeszedł do kolejnego punktu w porządku obrad.
Ad. pkt 3. Zaopiniowanie wniosku dotyczącego wykupu nieruchomości.
Przewodniczący  Puchała  poinformował,  że  Pani  Anna  Modlińska  złożyła  wniosek  o  wykup
nieruchomości położonej w Ostrowach nad Okszą. Wniosek został przekazany przez pracownika

2



Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej celem zaopiniowania przez komisję. Radni zapoznali
się  z  treścią  wniosku,  wypisem  z  rejestru  gruntów,  informacjami  z  planu  zagospodarowania
przestrzennego oraz mapą.
Przewodniczący Puchała  zgłosił  wniosek,  aby przedłożoną  prośbę  zaopiniować  pozytywnie  po
czym poddał swój wniosek pod głosowanie.
Głosowało 6 radnych w tym:

 głosów „za” - 6✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie. 
Kolejnym  wnioskiem,  który  omówił  przewodniczący  był  wniosek  Pana  Adama  Habrajskiego
o ustanowienie służebności drogi koniecznej na działce w obrębie Borowa kosztem zrzeczenia się
prawa  do  służebności  na  innej  działce  będącej  własnością  Gminy.  Radni  podobnie  jak
w  poprzednim  przypadku  zapoznali  się  z  dołączoną  przez  pracownika  Referatu  Rolnictwa
i Gospodarki Komunalnej dokumentacją. 
Radny Kluba powiedział,  że  można  zaproponować  wnioskodawcy kupno części  nieruchomości
sąsiadującej tuż przy drodze o służebność której wnioskodawca się ubiega.
Radny Puchała powiedział, że wnioskodawca nie składał prośby o wykup nieruchomości, a jedynie
o ustanowienie służebności drogi. 
Radny  Leśnikowski  powiedział,  że  działka  dalej  zostanie  własnością  gminy,  chodzi  jedynie
o pozwolenie na dojazd. 
Przewodniczący Puchała  zgłosił  wniosek,  aby przedłożoną  prośbę  zaopiniować  pozytywnie  po
czym poddał swój wniosek pod głosowanie.
Głosowało 6 radnych w tym:

 głosów „za” - 5✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 1✔

Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie. 
Ad. pkt 4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie   podziału Gminy Miedźno  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Skarbnik  wyjaśnił,  że  rada  gminy  nie  podjęła  w  terminie  stosownej  uchwały  więc  Komisarz
Wyborczy w Częstochowie  II  w dniu  16 kwietnia  2018 r.  dokonał  podziału  Gminy Miedźno na
okręgi wyborcze, ustalił ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym. Następstwem tego działania jest podział Gminy Miedźno na stałe obwody głosowania,
ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w terminie 1 miesiąca
od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. Wobec powyższego niniejszym projektem uchwały
przedkłada  się  propozycję  podziału  Gminy  Miedźno  na  8 stałych  obwodów  głosowania.
Dotychczasowa siedziba obwodowej komisji wyborczej w Kołaczkowicach została przeniesiona ze
względu  na  stan  techniczny  tamtejszego  budynku.  Sołectwa  Izbiska  i Wapiennik  przyłączone
zostały do obwodowej komisji wyborczej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miedźnie. Lokale
te są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodał, że w większych miejscowościach
lokale  pozostają  bez  zmian,  natomiast  mniejsze  poza  Władysławowem  i  Borową  zostały
przyłączone do Miedźna. Wiąże się to też z mniejszymi kosztami monitoringu lokali wyborczych.
Radny Kluba powiedział, że nie można mówić, że budynek w Kołaczkowicach jest zdewastowany.
Likwidacja tamtejszej komisji wyborczej jest jego zdaniem celowym działaniem. 
Przewodniczący Idasz zapytał jaki ktoś miałby mieć w tym cel.
Radny Kluba odpowiedział, że ludzie nie pójdą wtedy głosować.
Przewodniczący Idasz odpowiedział, że mieszkańcy i tak dojeżdżają do kościoła. Podobnie mają
sołectwa Izbiska i  Wapiennik.  Ich dotychczasowa siedziba w Gminnym Ośrodku Kultury także
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została przeniesiona do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miedźnie.
Radny  Kluba  powiedział,  że  uchwała  ta  i  tak  zostanie  podjęta  większością  głosów  „Dobra
Wspólnego”.  Zadeklarował,  że zbierze wymagane 15 podpisów i  wniesie  skargę do Komisarza
Wyborczego.
Podinspektor Kuras wyjaśniła, że przedłożony projekt uchwały został  pozytywnie zaopiniowany
przez Komisarza Wyborczego.  
Radny Kluba powiedział, że i tak złoży skargę na uchwałę bo ma do tego prawo. Skoro komisarz
sprawiedliwie określił okręgi wyborcze, wierzy że podobnie będzie z obwodami, a lokal wyborczy
pozostanie w Kołaczkowicach.
Wobec braku innych uwag przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowało 6 radnych w tym:

 głosów „za” - 5✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 1✔

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
Projekt uchwały w sprawie   zmian w     budżecie gminy na 2018     rok.
Skarbnik  wyjaśnił,  że  zmniejszenie  dochodów  budżetowych  dotyczy  zmiany  w wysokości
przyznanej przez Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 515.736,00 zł.
O taką  samą  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 nienależnie pobranych
świadczeń  rodzinnych  i wychowawczych  z lat  ubiegłych  i konieczności  zwrotu  ich  do  budżetu
państwa.  Po  stronie  wydatków  zabezpieczono  taką  samą  kwotę,  tj.  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 w roku
bieżącym. Kwota w wysokości 1.120.000,00 zł po stronie dochodów dotyczy złożonego 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 zł. Zabezpieczone zostały
również dodatkowe środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł na przebudowę budynku GOPS.
Remont GOPS-u będzie częścią wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku
Urzędu  Gminy".  W dziale  Gospodarka  mieszkaniowa  zabezpieczona  została  kwota  wydatków
w wysokości  100.000,00 zł  z przeznaczeniem  na  wykup  domków  letniskowych  na  terenie
miejscowości Władysławów.
Skarbnik dodał, że w stosunku do przedłożonego projektu uchwały nastąpi jeszcze jedna zmiana
zmiana. Zabezpieczone zostanie 20 000,00 zł na dotację dla OSP Borowa na naprawę samochodu
bojowego. Zmiana ta została radnym wyświetlona na projektorze. Skarbnik zapowiedział,  że na
sesję przygotowany zostanie zmodyfikowany projekt z uwzględnieniem tej dotacji. 
Przewodniczący Idasz odnosząc się do słów Skarbnika powiedział, że Gmina dokłada sporą kwotę
do oświaty. Dodał, że należałoby pochylić się nad tym tematem. 
Radny  Trzepizur  przypomniał,  że  kiedy  analizowano  wydatki  ponoszone  na  dowóz  dzieci
zdecydowano się na prywatnego przewoźnika, co pozwoliło zmniejszyć wydatki. 
Skarbnik  przypomniał,  że  obok oświaty Gmina stoi  także  przed realizacją  programu transportu
publicznego, a to kolejny spory wydatek. 
Radny Kluba zapytał czy znana jest już wycena domków na Władysławowie, o których była mowa
na ostatniej sesji.
Skarbnik odpowiedział, że jest to kwota 79 000,00 zł.
Radny Kluba powiedział, że po ich wyremontowaniu istnieje ryzyko, że zostaną one zdewastowane,
jeśli nie bęzie stróża. Chyba, że zostaną przeznaczone na sprzedaż.
Wobec braku innych pytań przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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Głosowało 6 radnych w tym:
 głosów „za” - 6✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2018-
2037.
Skarbnik wyjaśnił, że uchwała jest następstwem omówionej przed momentem uchwały w sprawie
zmian  w  budżecie.  W  załączniku  nr  2  przedstawiającym  Przedsięwzięcia  WPF  w  zadaniu
dotyczącym  budowy  kanalizacji  na  terenie  Gminy  Miedźno,  termomodernizacji  budynku  ZSP
w  Mokrej  w  ramach  partnerstwa  z  Gminą  Przystajń  oraz  wymianie  żródeł  ciepła  oraz  ogniw
fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych zmieniono okres zakończenia realizacji na rok 2019. 
Wobec braku uwag przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowało 6 radnych w tym:

 głosów „za” - 6✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
Ad. pkt. 6. Sprawy różne.
Radny Trzepizur zgłosił, że po pożarze lasu, który miał miejsce wzdłuż ulicy Jagiełły w Miedźnie
stoi pochylony słup. Jeśli linia w tym miejscu zerwie się mieszkańcy zostaną bez prądu. Poprosił
o interwencję w tej sprawie. 
Przewodniczący  Idasz  podkreślił,  że  do  obsługi  wyborów  samorządowych  w  bieżącym  roku
potrzeba będzie sporej ilości ludzi. Są bowiem w każdym obwodzie wymagane dwie komisje. Może
pojawić się problem z znalezieniem takiej ilości chętnych. 
Wobec  pytań  radnych  odnośnie  remontów  dróg  gminnych  na  obrady  poproszono  pracownika
Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej inspektora Krzysztofa Zyśka.
Inspektor Zyśk wyjaśnił, że gmina jest w trakcie przygotowania przetargu na naprawy bieżące dróg
asfaltowych. Zakres napraw będzie obejmował okres do końca roku. Przygotowywane jest także
zlecenie naprawy dróg szutrowych na terenie gminy. Dodatkowo omówił technologię wykonania
napraw cząstkowych nawierzchni asfaltowej, która będzie uwzględniona w przetargu.
Radny  Leśnikowski  powiedział,  że  odcinek  drogi  będący  przedłużeniem  ulicy  Topolowej
w  Ostrowach  nad  Okszą  w  kierunku  Rywaczek  jest  w  złym  stanie.  Pobocza  są  rozkruszone.
Poprosił by coś z tym zrobić.
Radny Trzepizur  poprosił,  aby przed tegorocznymi dożynkami  gminnymi,  które odbędą się  we
Władysławowie przejrzeć drogę powiatową biegnąca od DW 491 – zwłaszcza jej pobocza.
Przewodniczący  Puchała  powiedział,  że  zgłosi  ten  wniosek  do  Powiatowego  Zarządu  Dróg
w Kłobucku. Zapytał też na jakim etapie jest inwestycja budowy siłowni i placów zabaw na terenie
gminy.
Skarbnik  odpowiedział,  że  przetarg  został  ogłoszony.  Złożone  oferty  są  obecnie  analizowane.
Wszystkie dane w tej sprawie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.
Radny Sznober poprosił, aby podczas wykonywania inwestycji budowy chodnika w miejscowości
Mokra  uwzględnić  lokalizację  punktów  geodezyjnych,  których  obecnie  nie  ma,  a  które  będą
potrzebne przy wyznaczaniu granic.  
Ad. pkt. 7. Zakończenie posiedzenia Komisji.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Puchała zakończył posiedzenie komisji o godz. 15.10.

Protokolant Przewodniczący Komisji Infrastruktury,
(-) Anna Kuras Rozwoju Wsi i Rolnictwa

(-) Konrad Puchała
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