
  Protokół nr 27/2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Miedźno
odbytego w dniu

22 maja 2018 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji:
1. Zdzisław Bęben – przewodniczący;
2. Dariusz Modliński;
3. Konrad Puchała;
4. Marcin Sznober;
5. Czesław Trzepizur. 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Andrzej Kluczny – Skarbnik;
2. Leszek Idasz – Przewodniczący Rady Gminy Miedźno;
3. Wojciech  Tałajczyk  –  Przewodniczący  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych (GKRPA).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji. 
2. Kontrola  wykonania  gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów

alkoholowych za 2017 rok. 
3. Wpływy do budżetu Gminy z tytułu opłaty adiacenckiej.
4. Opracowanie wniosku absolutoryjnego.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia komisji.

Ad pkt 1.Otwarcie posiedzenia Komisji.
Otwarcia posiedzenia Komisji, powitania obecnych oraz przedstawienia porządku obrad dokonał
przewodniczący komisji Zdzisław Bęben, informując jednocześnie o możliwości zgłaszania zmian
do  porządku  obrad.  Wobec  braku  propozycji  zmian  porządek  obrad  został  poddany  przez
przewodniczącego pod głosowanie.
Głosowało 5 radnych w tym:

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

Porządek obrad został przyjęty.
 
Ad pkt 2. Kontrola wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych za 2017 rok. 
Wykonanie  gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,
przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie  za  2017 rok  omówił  przewodniczący Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych  (GKRPA)  Wojciech  Tałajczyk.  Poinformował,  że  w  Urzędzie  Gminy  oprócz
psychologa pracuje także psychoterapeuta. Prowadzone są terapie i rozmowy wspierające zarówno
z poszkodowanymi jak i osobami uzależnionymi. W roku 2017 wezwano 132 osoby na rozmowę
z psychologiem (24 z nich nie zgłosiły się). Do biegłych natomiast wysłano 18 osób celem wydania
odpowiedniej  opinii.  Dodał,  że  na  terenie  Gminy  przeprowadzone  zostało  szkolenie  dla
sprzedawców alkoholu. Nie odnotowano sprzedaży alkoholu nieletnim. Komisja sfinansowała wiele
programów profilaktyczno - edukacyjnych dla szkół. Poniosła także koszty pobytu dzieci z rodzin
trudnych w Zakopanem na zimowisku. Wspierano szereg konkursów. GKRPA współorganizowała
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piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych. Od lat tradycyjnie już środki przekazywane są na
współpracę  z  sołectwami,  GOPS,  GOK,  Ochotniczymi  Strażami  Pożarnymi  oraz  innymi
stowarzyszeniami w zakresie działalności profilaktycznej.
Radny Sznober zapytał co dzieje się z osobami, które nie zgłoszą się na wizytę do psychologa. 
Przewodniczący Tałajczyk odpowiedział, że osoba taka jest wzywana ponownie. Jeśli mimo to nie
stawi się przeprowadzany zostaje wywiad przez pielęgniarkę. Na tym etapie sprawa przekazywana
jest  do  biegłego  sądowego.  Jeśli  osoba  dalej  nie  współpracuje  sprawa  trafia  do  sądu  i  tam
prowadzona jest dalsza procedura.
Przewodniczący Bęben zapytał o powód zatrudnienia psychoterapeuty.
Przewodniczący  GKRPA  Tałajczyk  odpowiedział,  że  wynika  to  z  aktualnych  potrzeb.
Psychoterapeuta pracować będzie z rodzinami, w których dochodzi do przemocy. Ma on stosowne
uprawnienia, których nie posiada psycholog. 
Radny Trzepizur zapytał w jakim celu ze środków GKRPA zakupiono koszulki ujęte w zestawieniu
wydatków.
Przewodniczący Tałajczyk odpowiedział, że kwota blisko 2000,00 zł została przeznaczona na zakup
koszulek  w  związku  z   turniejem  organizowanym  w  Ostrowach  nad  Okszą  przez  księdza.
Udostępniono wtedy bezpłatnie także halę sportową.
Radny Sznober zapytał czy dyżury pełnione przez psychologa przynoszą oczekiwany efekt. 
Przewodniczący odpowiedział, że zapotrzebowanie jest ogromne do tego stopnia, że zwiększono
ilość godzin podczas dyżurów pani psycholog. Nadmienił, że jest ona dostępna nie tylko dla osób
uzależnionych  i  ich  rodzin,  ale  dla  każdego  kto  ma  problem  i  potrzebuje  takiego  wsparcia.
Podkreślił, że dzisiejsze uzależnienia to już nie tylko alkohol, ale i uzależnienia od narkotyków,
urządzeń elektronicznych czy dopalaczy.  Te  ostatnie  są  szczególnie  niebezpieczne  dla  młodych
ludzi.

Ad pkt 3. Wpływy do budżetu Gminy z tytułu opłaty adiacenckiej.
Skarbnik  powiedział,  że  dochody z  tytułu  opłaty adiacenckiej  na  dzień  31.12.2017 r.  wyniosły
75.231,58 zł. Dochody te dotyczyły wybudowanej kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą.
Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej  na dzień 31.12.2017 r.  wyniosły 13.771,56 zł.  Dochody
 z tytułu opłaty adiacenckiej na dzień 30.04.2018 r. wyniosły 3.187,64 zł.  

Ad. pkt 4. Opracowanie wniosku absolutoryjnego.
Komisja zapoznała się z :

– Sprawozdaniem Wójta z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2017 rok;
– Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Miedźno;
– Rachunkiem zysków i strat jednostki;
– Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego;
– Zestawieniem zmian w funduszu jednostki;
– Bilansem z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego;
– Uchwałą  nr  4200/VII/95/2018  z  dnia  27  kwietnia  2018  roku  VII  Składu  Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez
Wójta Gminy Miedźno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją 
o stanie mienia komunalnego. 

Przewodniczący Komisji  przedstawił projekt wniosku Komisji  Rewizyjnej w sprawie wyrażenia
opinii dotyczącej realizacji budżetu Gminy Miedźno za 2017 rok. 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowało 5 radnych w tym:

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

Wniosek zaopiniowano pozytywnie.
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Wszyscy radni podpisali się pod opracowanym wnioskiem komisji.
Ad. pkt. 5. Sprawy różne.
Radny  Sznober  zgłosił,  że  podczas  realizacji  inwestycji  budowy  chodnika  w  Mokrej  nie
zabezpieczono  odpowiednio  zlokalizowanych  tam  punktów  geodezyjnych.  Poprosił,  by  zlecić
wykonawcy takie działanie. W przeciwnym razie zimą podczas prac geodezyjnych będzie trzeba
podważyć kostkę co grozi jej uszkodzeniem. 
Radny Modliński poprosił, aby już teraz zajęto się wycinką poboczy. W niektórych miejscach trawy
mają ponad metr wysokości. Jeśli będzie się zwlekać sytuacja tylko się pogorszy. 
Radny Sznober zapytał dlaczego Szkoła w Mokrej dostała tylko 500 zł dofinansowania do pikniku
rodzinnego, a Miedźno 1000 zł.
Przewodniczący  Tałajczyk  odpowiedział,  że  szkoła  w  Mokrej  wystąpiła  późno  o  takie
dofinansowanie. Wydatki zostały już zaplanowane. Należy odpowiednio wcześniej sygnalizować
taką  potrzebę,  aby  móc  ją  zaplanować.  Jednocześnie  podkreślił,  że  nie  można  porównywać
wielkości pikniku organizowanego w Miedźnie do tego w Mokrej - chociażby przez dużo mniejszą
liczbę dzieci. 

Ad. pkt. 6. Zakończenie posiedzenia komisji.
Wobec braku innych pytań przewodniczący Bęben zakończył posiedzenie komisji o godz. 14.55.

Protokolant Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
(-) Anna Kuras (-) Zdzisław Bęben
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