
  Protokół Nr 40/2018
z posiedzenia Komisji ds. Budżetu, Oświaty, 

Kultury, Sportu i Zdrowia
Rady Gminy Miedźno

odbytego w dniu 18 września 2018 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji:
• Adam Leśnikowski – przewodniczący;
• Jan Paliwoda– wiceprzewodniczący;
• Zdzisław Bęben;
• Grażyna Gorzałka;
• Zbigniew Graj;
• Mirosław Oziembała;
• Barbara Piątek;
• Mirosław Zawada;
• Mirosław Zielonka.

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli:
• Andrzej Kluczny – Skarbnik;
• Justyna Siwczyńska – Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mokrej;
• Wioletta Skoczylas – Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Miedźnie;
• Krzysztof Deska – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ostrowach nad

Okszą;
• Krzysztof Zyśk – Inspektor Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Otwarcia  posiedzenia  Komisji,  powitania  obecnych  dokonał  przewodniczący  komisji  Adam
Leśnikowski. Przedstawił proponowany porządek obrad i poinformował o możliwości zgłaszania
zmian.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Podsumowanie działaności placówek oświatowych na terenie Gminy Miedźno za rok 

szkolny 2017/2018.
3. Analiza finansowa oświaty w gminie. 
4. Ocena wykonania budżetu Gminy za I półocze 2018 r.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
6. Analiza inwestycji i remontów w jednostkach organizacyjnych podlegających gminie. 

(wyjazd w teren)
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia komisji.
Wobec braku propozycji zmian Przewodniczący poddał porządek posiedzenia pod głosowanie.
Głosowało 9 radnych w tym:

 głosów „za” - 9✔
 g✔ łosów „przeciw” - 0
 g✔ łosów „wstrzymujących się” - 0

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Po głosowaniu Radny Paliwoda zgłosił,  aby zamienić punkt “sprawy różne” z punktem “analiza
inwestycji i remontów w jednostkach organizacyjnych podlegających gminie (wyjazd w teren)” na
co radni przystali jednomyślnie. 
Radni zaopiniowali przedstawiony porządek obrad jednogłośnie.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Podsumowanie działaności placówek oświatowych na terenie Gminy Miedźno za rok 

szkolny 2017/2018.



3. Analiza finansowa oświaty w gminie. 
4. Ocena wykonania budżetu Gminy za I półocze 2018 r.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.
7. Analiza inwestycji i remontów w jednostkach organizacyjnych podlegających gminie. 

(wyjazd w teren)
8. Zakończenie posiedzenia komisji.
Ad. pkt 2.  Podsumowanie działalności placówek oświatowych na trenie Gminy Miedźno za
rok szkolny 2017/2018.
Podsumowania  działalności  placówek  oświatowych  na  ternie  Gminy  Miedźno  za  rok  szkolny
2017/2018 dokonali: 
1. Justyna Siwczyńska – Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mokrej. 
Treść przedstawionego podsumowania stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Radny Paliwoda zapytał czy termomodernizacja budynku nadal jest aktualna.
Dyrektor Siwczyńska odpowiedziała, że pytanie to należałoby skierować do Skarbnika.
Skarbnik  odpowiedział,  że  wniosek  oraz  kompletna  dokumentacja  zostały  złożone,  tak  więc
termomodernizacja jak najbardziej jest aktualna. 
Radny Paliwoda zapytał kiedy planowane jest zakończenie inwestycji.
Skarbnik  odpowidział,  że  zakończenie  inwestycji  planowane  jest  na  rok  2019/2020,  jak  tylko
wniosek  zostanie  oceniony  pozytywnie  a  także  zostanie  podpisana  umowa  ma  nadzieję,  że
rozpoczęcie  prac  nastapi  w  połowie  2019  r.  Dodał  również,  że  chciałby,  aby  wniosek  został
rozpatrzony wcześniej co jednocześnie przekłada się na wcześniejsze rozpoczęcie prac.
Radny Bęben zapytał  ile  dzieci  będzie uczęszczało  do placówki w przyszłym roku, czy będzie
zwiększenie czy zmniejsznie liczby dzieci.
Dyrektor  Siwczyńska  odpowiedziała,  że  jak  na  razie  liczba  dzieci  utrzymuje  sie  na  podobnym
poziomie.
Radna Gorzałka wyraziła opinie, że wyniki w nauce powinny być dobre ze względu na udzielane
korepetycje,  które dają lepsze efekty w mniejszej grupie dzieci - wtedy poświęca im się więcej
czasu. Zapytała ile liczy największa klasa, a ile najmniejsza.
Dyrektor Siwczyńska odpowiedziała, że największa klasa liczy 11 osób, a najmniejsza 4 osoby.
Radna Gorzałka zapytała ile osób jest w klasach w Ostrowach nad Okszą.
Zastępca Deska odpowiedział, że w granicach 25-26 osób. 
Dyrektor  Skoczylas  wyraziła  opinię,  że  w  żaden  sposób  nie  można  winić  Pani  Dyrektor
Siwczyńskiej. Dodała, że rodzice kierując swoje dzieci do szkoły w Miedźnie są świadomi, że nie
chodzi o poziom indywidualny nauczania, a o pracę w grupie, rozwój oraz kontakt społeczny.
Radna Gorzałka wyraziła opinię, że będąc nauczycielem była zaskoczona decyzją rodziców, którzy
mając szkołę w swojej miejscowości i tak zawozili swoje dzieci do szkoły w Miedźnie. 
Zastępca Deska dodał, że wspominając dawniejsze lata, dzieci z miejscowości Władysławów miały
zostać przyłączone do szkoły w Borowej, która była centrum kultury na wsi. Ponadto dodał, że
właśnie pod tym względem szkoły w mniejszych miejscowościach powinny być chronione.
Radny Graj dodał, że rodzice na dzień dzisiejszy są świadomi tego jak nauka wygląda w nowych
szkołach i jak to się w dalszym czasie przekłada na szkołę średnią czy studia. 
Wobec braku innych pytań Przewodniczący poprosił Dyrektor Skoczylas o wypowiedź.
2. Wioletta Skoczylas – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miedźnie.
Treść przedstawionego podsumowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Wobec braku innych pytań Przewodniczący poprosił Zastępcę Dyrektora Pana Deskę o wypowiedź.
3.  Krzysztof Deska – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ostrowach nad
Okszą.
Treść przedstawionego podsumowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny Graj skierował pytanie do Dyrektor Skoczylas pytając ilu uczniów znajduje się w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Miedźnie.
Dyrektor  Skoczylas  odpowiedziała,  że  w  tamtym  roku  liczba  uczniów  wynosiła  543  osoby,



natomiast w tym roku trwa jeszcze rotacja, ale na chwilę obecną można powiedzieć, że jest 537
uczniów w całym zespole.
Radny Bęben zapytał ile sal w przedszkolu przypada na jedną łazienkę. 
Dyrektor Skoczylas odpowiedziała, że na sześć oddziałów z dziećmi są tylko dwie łazienki.
Radny Leśnikowski dodał, że Gmina miała rozpocząć również inwestycję związaną z przedszkolem
w Miedźnie. 
Skarbnik odpowiedział, że z różnych przyczyn inwestycja ta będzie wykonana w przyszłym roku.
Wyjaśnił,  że  będzie  to  przebudowa  i  zaadaptowanie  części  budynku  na  żłobek,  dodając,  że
jednocześnie dużo sie dzieje na kompleksie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miedźnie. Chodzi
tutaj m.in. o termomodernizację oraz wymianę źródła ciepła z termomodernizacją. Dodał, że Gmina
jest już po rozstrzygnięciu przetargu, a na etapie podpisywania umów. Gmina pracuje również nad
kompleksową zmianą budynku szkoły, odtworzeniem ośmiu klas przedszkolnych działających na
odpowiednich  już  wymogach,  zmianą  funkcjonowania  stołówki  z  dostarczeniem  posiłków  dla
przedszkola  i  nowo  powstałego  żłobka  oraz  nad  zagospodarowaniem  wolnej  części  pomiędzy
budynkami. Działania te są realizowane w taki sposób, aby doprowadzić do pozwoleń na budowę
oraz aby każde z  wymienionych działań realizować osobno niezakłucając  funkcjonowania całej
reszty.  Ponadto  podejmowane  są  działania  na  przyszłość,  związane  z  planem budowy basenu.
Wyjaśnił,  że  wszystkie  wymienione  elementy  mieszczą  sie  w działaniach  nad  którymi  pracuje
Gmina.
Radny Graj zapytał w jakim terminie będą realizowane wymienione prace.
Skarbnik odpowiedział, że jeżeli chodzi o termomodernizację i wymianę pieca, działania zostały
podjęte i inwestycja realizowana będzie w pierwszej kolejności.
Radny Graj poprosił o wyznaczenie konkretniejszejszego terminu realizacji.
Skarbnik  odpowiedział,  że  prace  będą  rozpoczęte  wiosną,  aby zimą  już nie  zaczynać.  Budowa
żłobka nastąpi w przyszłym roku.
Radny Graj zapytał na jakie paliwo będzie nowy piec.
Skarbnik odpowiedział, że będzie to pelet. Dodał, że docieplenie szkoły może wyniknąć wcześniej
ze wzgledu na przeprowadzoną ekspertyzę, która dowiodła, że piec ten należy wymienić. 
Radny Graj zapytał jaka będzie cena nowego pieca.
Skarbnik odpowiedział, że koszt nowego pieca to 35.000,00 zł.
Radny Oziembała zapytał co konkretnie jest uszkodzone.
Radny Bęben odpowiedział, że piec przecieka.
Radny Graj zapytał czy piec nie wytrzymałby jeszcze do wiosny.
Skarbnik odpowiedział, że lepiej nie ryzykować przed nadchodzącą zimą.
Radny Graj zapytał, czy tak czy inaczej konieczna będzie wymiana pieca.
Skarbnik odpowiedział, że najprawdopodobniej tak będzie. Dodał, że jest to trudna sytuacja.
Radny Graj zapytał czy nie można spróbować naprawić pieca.
Skarbnik odpowiedział, że nie jest fachowcem więc nie będzie sie wypowiadał.
Radny  Graj  dodał,  że  przed  końcem  roku  to  nierozsądne,  aby  wymienić  piec  po  to  żeby
w przyszłym roku kupić następny.
Radny Bęben dodał, że dzieje sie tak ponieważ ogrzewanie w szkole miało być zrobione już osiem
lat temu i zawsze wszystko zostawiane jest na ostatnia chwilę.
Radny Leśnikowski  wyraził  opinię,  że  najczęstszym  powodem przez  który  niszczy sie  piec  to
nieodpowiednie paliwo.
Skarbnik dodał, że jest ekspertyza z której wynika, że piec jest do wymiany, także trzeba mieć to na
uwadze cały czas. Dodał również, że planowane działania tworzą dużą i porządną inwestycję.
Radny Leśnikowski dodał, że nie twierdzi, że działania nie są planowane, ale wymiana pieca była
już planowana przez okres ośmiu lat.  Dodał,  że  zaczyna  się dopiero działania  “jak jest  nóż na
gardle”.
Skarbnik  odpowiedział,  że  nie  można  inwestować  we  wszystko  impulsywnie,  należy  również
szukać pieniędzy.
Dyrektorzy szkół opuścili salę obrad o godz. 14.00



Przewodniczący ogłosił przerwę o godz. 14.00
Obrady wznowiono o godz. 14.06
Ad. pkt 3.  Analiza finansowa oświaty w gminie.
Skarbnik poinformował,  że analiza finansowa oświaty w gminie ujęta została w Zarządzeniu nr
67/2018  Wójta  Gminy  Miedźno  z  dnia  30  sierpnia  2018  r.  w  sprawie  przyjęcia  informacji
o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2018 r.
wraz  informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Ad. pkt 4. Ocena wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r.
Wykonanie  budżetu  Gminy  za  I  półrocze  2018  roku  omówił  Skarbnik.  Omówione  informacje
zostały zawarte  w Zarządzeniu  nr  67/2018 Wójta  Gminy Miedźno z dnia  30 sierpnia  2018 r.  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
za  pierwsze  półrocze  2018  r.  wraz   informacją  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy
finansowej, które otrzymali wszyscy radni. 
Informacja ta dotyczy działu 801 – Oświata i wychowanie, omówione zostało również szczegółowe
wykonanie budżetu jednostek oświatowych gminy Miedźno. 
Wobec braku pytań Przewdoniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. pkt 5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie wyrażnia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego oraz
nabycie własności budynku.
Przewodniczący Leśnikowski wyjaśnił,  że uchwała została podjęta na wniosek państwa Marioli  
i  Krzysztofa Kosińskich - użytkowników wieczystych działek  334/3 i 335/3 i właścicieli  sklepu
posadowionego na tych działkach. Dodał, że rzeczoznawca majątkowy wyceniał nieruchomość na
kwotę  18.000,00  zł,  natomiast  Państwo  Kosińscy  zaproponowali  kwotę  15.000,00  zł.  Dodał
również,  że  wniosek otrzymał  pozytywne  opinie  w Komisji  Budżetu,  Oświaty,  Kultury,  Sportu
i Zdrowia oraz w Komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
Wobec braku pytań przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowało 9 radnych w tym:

 głosów „za” - 9✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Ad. pkt 6. Sprawy różne.
O godz. 14.37 do obrad Komisji dołączył Krzysztof Zyśk.
Radny Graj powiedział, że na drodze w kierunku Ostrów nad Okszą od ul. Wyzwolenia w Miedźnie
po prawej stronie na poboczu znajduje sie dziura, która stwarza niebezpieczeństwo.
Inspektor Zyśk odpowiedział, że otrzymał już wczesniej taką informację i sprawa została zgłoszona.
Radny  Bęben  przekazał  docierające  do  niego  głosy  mieszkańców  ul.  Leśnej,  aby  zamontować
spowalniacze.
Radny Oziembała zapytał co z naprawą lamp ulicznych.
Inspektor  Zyśk  odpowiedział,  że  Gmina  podpisała  umowę  z  firmą  Tauron,  która  ją
zakwestionowała,  ale mimo to Gmina nie dostała żadnej odpowiedzi od firmy.  Dodał, że mimo
wykonanych  telefonów z prośbą o udostepnienie  informacji  i  zorganizaowania  spotkania,  firma
Tauron nadal nie pozostawia żadnej wiadomości.
Radny  Leśnikowski  zapytał  jak  ma  przekazać  wiadomość  mieszkańcom,  że  umowa  nadal  nie
została podpisana.
Inspektor Zyśk odpowiedział, że umowa przez Gminę została podpisana, ale firma nie daje żadnych
znaków dlatego sprawa tak się przeciąga. Dodał, że powstaje nowa spółka przez co być może teraz
firma Tauron nie jest w stanie podpisać z Gminą umowy.
Krzysztof Zyśk opuścił salę obrad o godz. 14.53
Ad.  pkt  7.  Analiza  inwestycji  i  remontów  w  jednostkach  organizacyjnych  podlegających
gminie. (wyjazd w teren)
W  dalszej  części  komisja  udała  się  w  teren  by  dokonać  analizy  inwestycji  i  remontów  



w jednostkach organizacyjnych gminy. Komisja odwiedziła nastepujące jednostki:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedźnie.
Dyrektor  Skoczylas  poinformowała  o  przeprowadzonych  remontach  w jednostce  i  oprowadziła
Komisje po poszczególnych pomieszczeniach. 
Pierwszym pomieszczeniem był sekretariat, który stanowił nowe miejsce. 
Dyrektor Skoczylas dodała, że sekretariat to pierwsze miejsce w jednostce do którego przychodzi
najwięcej osób, dlatego też należało podjąć czynności.
Przewodniczący Leśnikowski wyraził  opinie,  że nastapiła duża zmiana jeśli chodzi o  omawiane
pomieszczenie.
Następnie Komisja udała sie do pokoju nauczycielskiego. W skład remontu wchodzą nowe meble,
pomalowane  ściany,  nowa  podłoga,  oświetlenie,  dodatkowo  dla  każdego  nauczyciela  zostały
zakupione szafki, a także w pomieszczeniu znjaduje sie aneks kuchenny, którego kiedyś nie było. 
Dyrektor Skoczylas dodała, że została utworzona również dodatkowa sala terapii, która znajduje sie
na terenie przedszkola, wyposażona w komputer oraz stoliki. 
Wyremontowane również zostały dwa pomieszczenia, które połączone będą drzwiami przesuwnymi
i będą to pomieszczenia dla dzieci. Jedno pomieszczenie zagospodarowane jest jako świetlica, gdzie
kiedyś była biblioteka, natomiast pomieszczenie obok to sala lekcyjna gdzie wymienione zostały
wszystkie blaty. Dodatkowo blaty zostały wymienione jeszcze w dwóch salach. 
Następnym pomieszczeniem była świetlica przeznaczona dla najmłodszych dzieci. Została zrobiona
wylewka, nowa wykładzina, zostały poszerzone drzwi oraz zamontowane nowe parapety. 
Kolejnym  omawianym  nowym  pomieszczeniem  była  sala  zagospodarowana  z  wcześniej
umiejscowionego dużego holu. Sala przeznaczona jest do zajęć plastycznych, a obok znajduje sie
małe pomieszczenie, w którym odbywają sie zajęcia indywidualne. 
Ostatnim przedstawionym przez Dyrektor Skoczylas miejscem była izba tradycji i pamięci, która
została przeniosona na miejsce wcześniejszego pokoju nauczycielskiego. Prace w izbie tradycji  
i  pamięci  powoli  dobiegają  końca.  Wszystkie  cenne  rzeczy  zostały  odświeżone  i  odpowiednio
umieszczone. 
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą.
Dyrektor  Bednarski poinformował,  że jeżeli  chodzi  o tegoroczne remonty to takich nie było ze
względu na przeniesienie przedszkola. Dodał, że w momencie rozpoczęcia jego działania będzie
mógł zaplanować działania w szkole. Nadmienił,  że trzeba będzie odmalować ściany korytarzy.
Przechodząc  dalej  dodał,  że  według przepisów pożarowych  należało  zmienić  podjazd dla  osób
niepełnosprwnych  na  stopień  znajdujący  sie  między  małą  salą  gimnastyczną,  a  korytarzem ze
względu na niewłaściwe wymiary. Zmiana ta była nieunikniona.
Radny Graj wyraził opinię, że wcześniej gdy był podjazd było bezpieczniej.
Radna Gorzałka zgodziła się z opinią Radnego Graja.
Dyrektor Bednarski odpowiedział, że aby mógł być podjazd to według przepisów musiałby kończyć
się w drzwiach wejściowych co jest niemożliwe. Dodał, że stopień zostanie obłożony wykładziną.
Przechodząc do sali gimnastycznej Dyrektor Bednarski wyjaśnił, że zostały odmalowane ściany  
i zmniejszone okna, dodał, że zostanie jeszcze stworzony kantorek. 
W dalszej części Dyrektor Bednaski poprosił Komisję, aby przejść do nowej części gdzie trwają
pracę nad ukończeniem nowego przedszkola. 
Radny Gaj zapytał kiedy budynek będzie gotowy do oddania.
Dyrektor Bednarski odpowiedział, że do końca przyszłego tygodnia mają być zakończone roboty
remontowe. Dodał, że został powiększony wsyp na węgiel w ramach współpracy co było darmową
inwestycją.  Oprowadzając  Komisję  po  budynku  Dyrektor  Bednarski  pokazał  zakupiony  sprzęt
kuchenny,  łazienki,  łazienkę  dla  osób  niepełnosprawnych,  pomieszczenia  dla  personelu
sprzątającego,  jadalnię,  oraz  inne  pomieszczenia,  które  zmierzaja  ku  końcowi  z  pracami
remontowymi.  W górnej  części  budynku pokazał  kolejne  pomieszczenia,  mianowicie  pokój  dla
logopedy,  pokój  dla  pedagoga,  sypialnie  dla  dzieci,  a  także  
w  osobnej  części  budynku  stację  wentylacyjną.  Dodał,  że  został  zaprojektowany  bardzo  duży
korytarz, który można dodatkowo wykorzystać na zajęcia. Na koniec dodał, że przy schodach na



zewnątrz będą zamontowane poręcze.
Ad. pkt 8. Zakończenie posiedzenia Komisji.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Leśnikowski zakończył posiedzenie komisji o godz.
16.00

          Protokolant                                                  Przewodniczący Komisji ds. Budżetu,   
          (-) Joanna Deska                               Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

                              (-) Adam Leśnikowski


