
SPRAWOZDANIE NR 38
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 13 czerwca 2018 r.

z działalności w okresie pomiędzy sesjami

I. PODSTAWA PRAWNA.

§  38.  ust.  2  i  §  39  uchwały  Nr  135/XIX/2012  Rady  Gminy  Miedźno  z  dnia  27  marca  2012  r.
w sprawie Statutu Gminy Miedźno (Dz. Urz. Woj. śl. z 2012 poz. 2121 z późn. zm.)

II. OKRES SPRAWOZDAWCZY.

9 maja 2018 r. do 12 czerwca 2018 r.

III. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY.

W  trakcie  obrad  XLI  Sesji  Rady  Gminy  Miedźno  odbytej  w  dniu  9  maja  2018  roku  podjęto
4 uchwały, wszystkie powierzono do realizacji Wójtowi. Były to:

1) Uchwała  Nr  297/XLI/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia  9 maja  2018 r.  w sprawie  zaciągnięcia
kredytu na wyprzedzające finansowanie

2) Uchwała  Nr 296/XLI/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia  9 maja  2018 r.  zmieniająca Wieloletnią
Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2018-2037

3) Uchwała Nr 295/XLI/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok

4) Uchwała Nr 294/XLI/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy
Miedźno na  stałe  obwody  głosowania,  ustalenia  ich  numerów,  granic  oraz  siedzib  obwodowych
komisji wyborczych

Uchwały  zostały  przekazane  do  organów  nadzoru.  Podlegające  publikacji  –  przekazane
do redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

IV. REALIZACJA ZADAŃ GMINY.

1) 09.05.2018 r.  Ogłoszono informację  o  wynikach naborów na  dwa wolne  stanowiska  urzędnicze
w Referacie Finansowym.

a) Po  ogłoszeniu  konkursu  na  wolne  stanowisko  urzędnicze  samodzielnego  referenta  w  Referacie
Finansowym  (wymiar  podatków  i  opłat  )  zamieszczonego  w  BIP  Urzędu  Gminy  Miedźno
od 03.04.2018 r. do 17.04.2018 r. zostało złożone 4 ofert. Wszystkie z nich spełniały wymagania
formalne.  Po  przeprowadzonym  w  dniu  07.05.2018  r.  teście  pisemnym  oraz  rozmowie
kwalifikacyjnej wyłoniona została kandydatura Pani Danuty Grzelińskiej.

b) Po  ogłoszeniu  konkursu  na  wolne  stanowisko  urzędnicze  samodzielnego  referenta
w Referacie Finansowym (księgowość budżetowa) zamieszczonego w BIP Urzędu Gminy Miedźno
od 03.04.2018 r.  do 17.04.2018 r.  zostało złożonych 5 ofert.  Cztery z nich spełniały wymagania
formalne.  Po  przeprowadzonym  w  dniu  02.05.2018  r.  teście  pisemnym  oraz  rozmowie
kwalifikacyjnej wyłoniona została kandydatura Pani Ilony Kasprzyk.
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2) 09.05.2018  r.  ogłoszony  został  przetarg  na  dostawę  kostki  brukowej  i  pozostałych
wyrobów betonowych. Termin składania ofert został ustalony na 18.05.2018 r. Niestety nie wpłynęły
oferty.  Ze  względu  na  to  18.05.2018  r.  ogłoszono  przetarg  ponownie.  W postępowaniu  zostały
złożone  2 oferty, z których najkorzystniejszą ofertą jest złożona przez firmę Kost-Bet z Miedźna na
kwotę 210 234,35 zł.

3) 22.05.2018  r.  -  Zarząd  Województwa  Śląskiego  podjął  uchwałę  ustalającą  listę  rankingową
wniosków objętych dofinansowaniem środkami budżetu województwa śląskiego w ramach Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych w 2018 r.  Znalazła  się  na  niej  kontynuacja  naszych prac  na  drodze
z Miedźna do Kołaczkowic – rozpoczętych w ubiegłym roku. Czekamy na podpisanie umowy.

4) 28.05.2018 r. złożone zostały oferty przetargowe na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa
drogi gminnej 656020S wraz z budową zjazdów- ul. Orzeszkowej oraz budowa chodnika i zjazdu
przy ul. Jagiełły w miejscowości Miedźno. Wpłynęły 3 oferty. Trwa ich badanie. 

5) 29.05.2018  r.  -  Zarząd  Województwa  Śląskiego  podjął  uchwałę  ustalającą  listę  rankingową
projektów  złożonych  w  Konkursie  Przedsięwzięć  Inicjatyw  Lokalnych.  Zgodnie  z  nią
dofinansowanie uzyskała także inicjatywa wsi Borowa – zagospodarowanie placu nad Białą Okszą.
Czekamy na zawarcie umowy.

6) 29.06.2018 r. podpisane zostały umowy dotyczące budowy placów zabaw i zewnętrznych siłowni
w Miedźnie, Mokrej, Borowej, Kołaczkowicach i Izbiskach.

7) 29.06.2018  r.   Zarząd  Województwa  Śląskiego  zatwierdził  także  do  dofinansowania  projekt
termomodernizacji  budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miedźnie.  Kwota przyznanego
w  ramach  Regionalnych  Inwestycji  Terytorialnych  RPO  Województwa  Śląskiego  to  1  mln  zł,
a wartość szacowana projektu to 2,2 mln zł. Do 29.06.2018 r. jesteśmy zobowiązani ogłosić przetarg
na realizację zadania. Jest to warunek uzyskania dofinansowania. 

8) 05.06.2018  r.  ogłoszono  przetarg  na  udzielenie  kredytu długoterminowego  z  przeznaczeniem  na
budowę drogi 656021S (Miedźno ul. Mickiewicza) oraz przebudowę przedszkola w Ostrowach nad
Okszą.

9) 05.06.2018r.  ogłoszone  zostało  zapytanie  ofertowe  na  rozbudowę  budynku  Urzędu  Gminy
w Miedźnie z elementami przebudowy – sala sesyjna.

10) 06.06.2018 r.  ogłoszono zapytanie  ofertowe na  budowę oświetlenia  ulicznego na  terenie  Gminy
Miedźno  w systemie  "zaprojektuj  i wybuduj"  w formule  partnerstwa publiczno-prywatnego
(pierwszy raz w historii gminy w formule dialogu technologicznego).

11) 06.06.2018  r.  ogłoszone  zostały  wyniki  Rządowego  Programu  rozwoju  małej  infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej  o  charakterze  wielopokoleniowym  – Otwarte  Strefy  Aktywności  (OSA).
Łącznie wpłynęło 1416 wniosków, z czego pozytywnie zaopiniowano 792 na kwotę ponad 54 mln
zł. Dofinansowanie otrzymał także projekt naszej gminy – siłownia zewnętrzna we  Władysławowie.

12) 12.06 2018 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami firm Investis i Zielona Energia poświęcone
projektom termomodernizacyjnym, które w partnerstwie z Gminą Przystajń zamierzamy rezlizować z
funduszy unijnych.

13) 29.05.2018 r.  wpłynęły do Urzędu Gminy dwie decyzje w sprawie stwierdzenia legalności  robót
budowlanych przeprowadzonych na odcinku drogi gminnej w miejscowości Miedźno. Chodzi o ulice
Chrobrego i  Łokietka  w Miedźnie.  Sprawy toczyły  się  na  wniosek  Pana  Kazimierza  Hudaszka.
Decyzje umarzają postępowania jako bezpodstawne.

14) Gmina  Miedźno  wspólnie  z  Zespołem  Doradców  Gospodarczych  TOR  Sp.  z.o.o.  z  Warszawy,
przystąpiła do opracowania „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na
terenie  Gminy  Miedźno”.  W  najbliższych  dniach,  ankieterzy  będą  przeprowadzać  badania
bezpośrednie - odwiedzając mieszkańców w ich domach.   Gromadzone informacje będą dotyczyć
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preferencji  komunikacyjnych  mieszkańców  gminy  Miedźno.  Wyniki  przeprowadzonych  badań
posłużą poprawie funkcjonowania  komunikacji  publicznej  zgodnie  z potrzebami i  oczekiwaniami
mieszkańców. 

15) Trwają  konsultacje  społeczne  w  sprawie  zmiany  granic  administracyjnych  sołectwa  Dębiniec.
W związku z remontem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie zmianie uległo miejsce
spotkań  będących  częścią  konsultacji  społecznych  Zebrania  zostały  przeniesione  do  budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie przy ul. Juliana Filipowicza 5, i tak :

a) 12.06.2018 r. godz. 18.00 odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami ul. Dębowej i Kasztanowej
w Miedźnie;

b) 13.06.2018 r. o godz. 19.00 - odbędzie się zebranie z mieszkańcami ul. Sosnowej w Miedźnie;
c) 14.06.2018 r. godz. 18.00 - odbędzie się zebranie z mieszkańcami ul. Łąkowej w Miedźnie.

VI. REPREZENTOWANIE GMINY NA ZEWNĄTRZ.

1)  10.05.2018  r.  odbyła  się  w  Zespole  Szkolno  –  Przedszkolnym  w  Miedźnie  Debata  poświęcona
sprawom bezpieczeństwa. Byłem na niej reprezentowany przez Pełnomocnika ds. Polityki Społecznej
Pana Wojciecha Tałajczyka  i Skarbnika Andrzeja Klucznego.

2)  18.05.2018 r.  uczestniczyłem w XLIV sesji  Zgromadzenia  Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i
Powiatów w Tychach.

3) 25.05.2018 r. wraz z Sekretarz Agnieszką Związek wzięliśmy udział w obchodach Dnia samorządu
terytorialnego, które odbyły się w Pałacu Prezydenckim.

4)  06-08.06.2018  r.  wraz  z  Główną  Księgową  Grażyną  Borycką  uczestniczyliśmy
w  seminarium  poświęconym  zagadnieniom  prawno  –  ekonomicznym,  poświęconym  finansom
samorządowym w Wiśle.

5)  09.06.2018  wziąłem  udział  w  Pielgrzymce  Sportowców  na  Jasną  Górę,  organizowanej  przez
Katolickie  Stowarzyszenie  Sportowe  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w  trakcie  której  otrzymałem
wyróżnienie za wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport i rekreację. 

6)  13.06.2018  r.  Pani  Agnieszka  Związek  reprezentuje  naszą  gminę  na  uroczystościach  w  Gminie
Czersk, poświęconych podziękowaniu za pomoc, którą gmina uzyskała po ubiegłorocznej nawałnicy.

Na zakończenie chciałbym poinformować Wysoką Radę o wielkim sukcesie mieszkańca Miedźna
Pana Piotra  Ptaka,  który wraz ze  studentami  Politechniki  Częstochowskiej  zwyciężył  w światowym
konkursie  łazików marsjańskich. Panu Piotrowi Ptakowi oraz całej, kierowanej przez niego drużynie
PCz Rover Team gratuluje i życzę dalszych sukcesów!

Na  tym  zakończę  dzisiejsze  sprawozdanie.  W  przypadku  dodatkowych  pytań,  postaram
się udzielić stosownych wyjaśnień.

(-) Piotr Derejczyk
Wójt Gminy Miedźno
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