
  Protokół Nr 38/2018
z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Rady Gminy Miedźno
odbytego w dniu 11 września 2018 r.

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

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli:
1. Leszek Idasz – Przewodniczący Rady Gminy Miedźno;
2. Andrzej Kluczny – Skarbnik;
3. Dorota Kotala - pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kłobucku

(ARiMR);
4. Paweł Hudy – Przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego (ODR);
5. Agnieszka Antczak – pracownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej;
6. Dariusz Nowak - pracownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej;
7. Agnieszka Suchodolska – samodzielny referent.

Otwarcia  posiedzenia  Komisji,  powitania  obecnych  dokonał  przewodniczący  komisji  Konrad
Puchała. Przedstawił proponowany porządek obrad i poinformował o możliwości zgłaszania zmian.
Wobec braku propozycji zmian wiceprzewodniczący poddał porządek posiedzenia pod głosowanie.
Głosowało 7 radnych w tym:

 głosów „za” - 7✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji. 
2. Informacja  Oddziału  Powiatowego  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa
w Kłobucku.
3. Informacja o pracy Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
4. Informacja o pozyskanych środkach na zadania inwestycyjne.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia komisji.

Ad.  pkt  2. Informacja  Oddziału  Powiatowego  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji
Rolnictwa w Kłobucku.
Z  informacją  oddziału  Powiatowego  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa
w Kłobucku zapoznała zgromadzonych Dorota Kotala – pracownik ARiMR. Informacja ta stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
Radny Leśnikowski zapytał jak wygląda procedura zalesiania. 
Pani Dorota Kotala omówiła warunki jakie musi spełniać osoba chcąca dokonać zalesienia gruntu.
Poinformowała,  że wysokosć wsparcia uzależniona jest  m.in.  od gatunków posadzonych drzew,
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nachylenia  terenu.  Dodatkowe  pieniądze  przysługują  za  zabezpieczenie  uprawy  leśnej  przed
zwierzyną stosując ogrodzenie (8,82 zł/mb) albo zabezpieczenia trzema palikami (1132 zł/ha). 
Z takiej pomocy mogą skorzystać np. rolnicy, którzy gospodarują na słabych ziemiach, które nie
zapewniają  im  godziwego  dochodu.  Posadzenie  na  takich  gruntach  lasu,  spowoduje  że  przez
kolejnych 12 lat będą otrzymywać z ARiMR pomoc finansową. Zanim jednak rolnik zdecyduje się
na  skorzystanie  z  takiej  pomocy  powinien  sprawdzić  w  swoim  urzędzie  gminy,  czy  na  jego
gruntach można będzie posadzić las. Jeżeli okaże się, że w planie zagospodarowania przestrzennego
czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nie ma do tego
przeciwwskazań, wówczas rolnik powinien zwrócić się do nadleśniczego o przygotowanie planu
zalesienia.  Dysponując  takim planem rolnik  może  przystąpić  do  sadzenia  lasu  i  ubiegania  się
w ARiMR o przyznanie wsparcia na taką inwestycję.
Radny Leśnikowski  zapytał  co rolnik  powinien  zrobić  w przypadku pożaru  na  gruntach,  które
zalesił.
Pani  Dorota  Kotala  odpowiedziała,  że  powinno  się  wtedy  dokonać  zgłoszenia  do  ARiMR
o  działaniu  siły  wyższej,  Istnieje  wtedy  możliwość  dolesienia  i  dalszego  pobierania  pomocy
finansowej.
Przewodniczący Puchała zapytał czy jest możliwość ubezpieczenia terenów zalesionych. 
Pani Dorota Kotala odpowiedziała, że rolnicy mogą ubiegać się jedynie o premię pielęgnacyjną i
premię  zalesieniową.  Istnieje  także  dofinansowanie  na  zabezpieczenie  uprawy  leśnej  przed
zwierzyną. 
Przewodniczący Puchała zapytał jak w poszczególnych programach wyglądały okresy dopłat.
Pani Dorota Kotala odpowiedziała, że stawka premii zalesieniowej była przyznawana w różnych
okresach czasu w poszczególnych latach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i tak:
PROW 2004-2006 – 20 lat;
PROW 2007-2013 – 15 lat;
PROW 2014-2020 – 12 lat.
Radny  Sznober  zapytał  kiedy  rolnicy  otrzymają  dopłaty  bezpośrednie  w  ramach  działań
obszarowych PROW 2014-2020.
Pani Dorota Kotala odpowiedziała, że obecnie jeszcze wykonywane są kontrole metodą „foto”. Po
ich zakończeniu ruszy wypłata środków. 
Radny Leśnikowski zapytał  co w przypadku, kiedy rolnik dostaje przed wypełnieniem wniosku
o dopłaty mapy na których pomniejszono mu powierzchnię pola.
Pani  Dorota  Kotala  odpowiedziała,  że  należy  głosić  w  ARiMR  rozbieżność  w  powierzchni,
spowodowaną np. zacienieniem działki przez las. 
Wobec  braku  innych  pytań  przewodniczący  Puchała  podziękował  pani  Dorocie  Kotali  za
wystąpienie i przeszedł do kolejnego punktu w porządku obrad. 
Ad. pkt 3. Informacja o pracy Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Przewodniczący  powitał  na  komisji  przedstawiciela  ODR  –  pana  Pawła  Hudego  i  zapytał
o działania podejmowane przez odpowiednie komisje w związku z tegoroczną suszą.  Dodał, że
docierają do niego głosy niezadowolenia ze strony mieszkańców. 
Pan Paweł Hudy odpowiedział, że o tym czy na danym obszarze susza wystąpiła nie decydowała
komisja, a Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-
PIB)  w Puławach.  Ma on za  zadanie  ma  za  zadanie  wskazać  obszary na  których potencjalnie
wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach
do ubezpieczeń upraw rolnych i  zwierząt  gospodarskich w Polsce.  Zdaniem instytutu  susza na
naszym obszarze wystąpiła w najlżejszym stopniu w zbożach jarych i ozimych. Komisja pracowała
w składzie 3 osobowym, zgłoszonych zostało tylko 7 wniosków co być może wynikało z niewiedzy
rolników. 
Radny  Leśnikowski  powiedział,  że  w  młynie  jest  problem ze  skupem zboża.  Jego  zła  jakość
związana jest z brakiem mąki.
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Pan  Paweł  Hudy  odpowiedział,  że  zboża  są  niestety  przerośnięte,  stąd  młynarze  niechętnie
przyjmują je do młyna. W okresie zbioru zbóż przyszły kilkudniowe opady i to one spowodowały
ich przerost. Podkreślił, że w innych rejonach Polski jest dużo bardziej tragiczna sytuacja i tam
rolnicy  ponieśli  naprawdę  wielkie  straty.  Na ziemiach  w naszym rejonie  o  lepszej  jakości  nie
odnotowano suszy, a jedynie niedobór wilgoci. 
Radny Leśnikowski  wyraził  swoje zastrzeżenia co do działań ARiMR, ODR oraz Ministerstwa
Rolnictwa. Dodał, że wcześniej była jego zdaniem lepsza polityka rolna. 
Pan  Paweł  Hudy  powiedział,  że  w  Polsce  jest  problem  z  magazynowaniem  wody  i  ogólną
melioracją pól.
Radny Leśnikowski powiedział, że w Ostrowach nad Okszą kiedyś rzeka miała 4 m szerokości,
dzisiaj płynie strumyk o szerokości 0,5 m. 
Pan Paweł  Hudy powiedział,  że  systemy które  zarówno nawadniają  jak i  odwadniają  to  wciąż
rzadkość.
Radny Adam Leśnikowski zapytał czy ilości opadów zmalały czy zwiększyły się w stosunku do
poprzednich lat. 
Pan Paweł Hudy odpowiedział, że lokalni rolnicy monitorują poziom opadów. Bywały dni, kiedy
opady  wyniosły  120  mm/m2.  Ponadto  poinformował,  że  ARiMR  oferuje  pomoc  rolnikom,
w gospodarstwach których straty z  powodu suszy lub  powodzi  wyniosły co  najmniej  70  proc.
upraw.  Od 14 do 28 września  2018 r.  w biurach  powiatowych  ARiMR będzie  można składać
wnioski  o  wsparcie  finansowe.  Pomoc  otrzymają  także  rolnicy,  w  których  gospodarstwach
tegoroczna susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej 30 proc.
i mniej niż 70 proc. Dla tych rolników termin składania wniosków oraz stawka pomocy zostaną
ogłoszone  po zakończeniu szacowania szkód w ich gospodarstwach przez komisje powołane przez
wojewodów. 
Przewodniczący  poprosił,  aby  pracownik  ODR  odniósł  się  także  do  pisma  jakie  wystosował
zapraszając na dzisiejsze posiedzenie.
W  odpowiedzi  Pan  Paweł  Hudy  podsumował  przebieg  realizacji  dopłat  bezpośrednich  oraz
planowanych działaniach w związku z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata
2014-2020. Zapoznał również zebranych z harmonogramem planowanych naborów wniosków na
dopłaty  bezpośrednie  dla  rolników  oraz  planowanymi  oraz  odbytymi  wyjazdami  studyjnymi.
Przedstawione informacje stanowią załącznik nr 2 do protokołu. Ponadto omówił zasady uzyskania
dotacji i wsparcia na działalność pozarolniczą. 
Przewodniczący Puchała podziękował pracownikowi ODR za wystąpienie i przeszedł do kolejnego
punktu w porządku obrad. 
Ad. pkt 4. Informacja o pozyskanych środkach na zadania inwestycyjne.
Informację dotyczącą inwestycji oraz pozyskanych na nie środków przedstawił skarbnik. Stanowi
ona załącznik nr 3 do protokołu.
Radny Leśnikowski poprosił o podjęcie działań w Ostrowach nad Okszą przy ulicach Brzeźnickiej
i Krótkiej. W miejscu tym stoi woda i nie ma kostki. 
Radny Sznober  zapytał  na  kiedy planowane  jest  zakończenie  kanalizacji  w Izbiskach  oraz  jak
biegnie kanał tłoczny. 
Na  salę  obrad  poproszono  podinspektor  Agnieszkę  Antczak,  która  pokazała  położenie  kanału
tłocznego na planie funkcjonalno – użytkowym dla ww. inwestycji, której koniec zaplanowano na
2019 rok. 
Przewodniczący  Puchała  powiedział,  że  należałoby  rozpocząć  także  prace  nad  kanalizacją  dla
miejscowości Mokra. 
Radny Sznober dodał, że można jednocześnie podjąć działania związane z rozbudową oczyszczalni
ścieków oraz inwestycją budowy kanalizacji sanitarnej.
Radny  Leśnikowski  skrytykował  działania  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji
w  Częstochowie.  Dodał,  że  PWiK  powinno  we  własnym  zakresie  rozbudować  oczyszczalnię.
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Gmina wykładając środki na takie inwestycje przekazuje PWiK gotowy podmiot do użytkowania. 
Przewodniczący  Puchała  powiedział,  że  wielokrotnie  przeprowadzano  dyskusje  w  tej  sprawie.
Dodał, że jego zdaniem żadna gmina nie zdecyduje się na wystąpienie ze Związku Komunalnego
Gmin  ds.  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Częstochowie,  gdyż  obarczone  jest  to  sporymi
konsekwencjami finansowymi.
Ad. pkt 5. Zaopiniowanie projektów uchwal. 
Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego
oraz nabycie własności budynku.
Przewodniczący wyjaśnił, że projekt opracowany został w związku z wnioskiem państwa Marioli
i Krzysztofa Kosińskich - użytkowników wieczystych działek  334/3 i 335/3 i właścicieli sklepu
posadowionego na  tych  działkach.  Oferta  sprzedaży budynku złożona przez  p.  Kosińskich  jest
korzystna w stosunku do wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Działki 334/3
i 335/3 przylegają do innej nieruchomości gminnej i wraz z budynkiem na nich posadowionym
powiększą  tą  nieruchomość.  Wniosek otrzymał  pozytywne opinie  w Komisji  Budżetu,  Oświaty,
Kultury, Sportu i Zdrowia oraz w Komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
Na  salę  poproszono  pracownika  Referatu  Rolnictwa  i  Gospodarki  Komunalnej.  Podinspektor
Nowak wyjasnił, że budynek o którym mowa w projekcie uchwały wyceniono na 19 000,00 zł,
natomiast  użytkownicy wieczyści  działki,  na  której  jest  postawiony chcą  go  sprzedać  za  cenę
15 000,00 zł. Działka figurować będzie wtedy z wpisem, że właścicielem jest Gmina Miedźno. 
Wobec braku pytań przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowało 7 radnych w tym:

 głosów „za” - 7✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
Ad. pkt 6. Sprawy Różne.
Radny  Modliński  zapytał  czy  zmieniło  się  coś  w  związku  z  oświetleniem  na  terenie  Gminy.
Zgłaszał problem nie działającej lampy, który do dzisiaj nie został rozwiązany. 
Radny Kluba powiedział, że Gmina nie ma podpisanej umowy na konserwację lamp w związku
z czym firma Tauron nie wyraża woli współpracy. 
Radna Gorzałka poprosiła o informacje na temat  składania oświadczeń majątkowych na koniec
kadencji.
Samodzielny  referent  Agnieszka  Suchodolska  wyjasniła,  że  radni  zobowiązani  są  złożyć
oświadczenia majątkowe według stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji  tj.  16.08.2018 r.
W  związku  z  tym,  że  jest  to  niedziela,  oświadczenia  powinny  zostać  złozone  17.09.2018  r.
W Biurze Podawczym Urzędu Gminy. 
Radna Gorzałka zgłosiła, że przy kościele w Ostrowach nad Okszą stoi przepełniony konterner na
śmieci.  Najpewniej  został  on  postawiony w związku  z  okresem pielgrzymek,  który już  minął.
Poprosiła, by usunięto go. 
Skarbnik zobowiązał się przekazać sprawę praownikom urzędu. 
Ad. pkt 7. Zakończenie posiedzenia Komisji.
Wobec  braku  dalszych  pytań  wiceprzewodniczący  Modliński  zakończył  posiedzenie  komisji
o godz. 15.50.

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

(-) Konrad Puchała
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