
  PROTOKÓŁ NR XLIV/2018

z obrad XLIV

Sesji Rady Gminy Miedźno

odbytej w dniu 15 listopada 2018 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Pana Leszka Idasza

Stan ustawowy Rady 15 osób.

Obecnych wg załączonej listy 15 osób (zał. nr 1).

Zaproszeni  goście  oraz przybyli  mieszkańcy zgodnie z  listą  obecności  stanowiącą załącznik do

niniejszego protokołu (zał. nr 2).

Sesję rozpoczęto o godzinie 9.00 w budynku Urzędu Gminy w Miedźnie.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno Leszek Idasz realizując czynności proceduralne otworzył

posiedzenie  XLIV  Sesji  Rady  Gminy  Miedźno.  Powitał  zebranych  radnych,  pozostałych

uczestników obrad.

Zgodnie  z  podpisaną  listą  obecności  w  chwili  otwarcia  posiedzenia  XLIV Sesji  Rady  Gminy

Miedźno  obecnych  było  15  radnych,  co  stanowi  quorum  niezbędne  do  podejmowania

prawomocnych uchwał. W związku z tym Przewodniczący stwierdził prawomocność sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Leszek Idasz przedstawił proponowany porządek obrad XLIV sesji

informując obecnych o możliwości zgłaszania do niego zmian:

1.Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy.

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego

oraz nabycie własności budynku. 

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata

2018-2037.
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7.Informacja Wójta z działalności pomiędzy sesjami.

8.Sprawozdanie Wójta z działalności za okres kadencji 2014-2018.

9.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za ostatni rok działalności.

10.Interpelacje i wolne wnioski.

11.Podziękowanie za współpracę w kadencji 2014-2018.

12.Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Gminy.

Wobec braku propozycji zmian Przewodniczący poddał porządek obrad pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych w tym:

  ✓ głosów „za” - 15

  ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” – 0

Porządek obrad został przyjęty.

Ad.  pkt  3.  Przyjęcie  protokołu  z  XLIII  sesji  Rady  Gminy.

Przewodniczący  Idasz  zapytał  czy  są  jakieś  uwagi  do  protokołu  z  XLIII  Sesji  Rady  Gminy

Miedźno.

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z XLIII Sesji Rady Gminy. 

Głosowało 15 radnych w tym:

  ✓ głosów „za” - 14

  ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” – 1

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania

wieczystego oraz nabycie własności budynku. 

Sekretarz wyjaśniła, że uchwała podjęta jest na wniosek użytkowników wieczystych działek 334/3 

i  335/3 i  właścicieli  sklepu posadownionego na tych  działkach.  Oferta  sprzedaży budynku jest

korzystna w stosunku do wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego. Wycena nieruchomości przez

rzeczoznawcę  wynosi  19.500,00zł,  natomiast  wnioskodawcy  zaproponowali  cenę  15.000,00zł.
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Dodała,  że  działki  te  przylegają  do  innej  nieruchomości  gminnej  i  wraz  z  budynkiem na  nich

posadowionym powiększą tą nieruchomość. Nadmieniła, że wniosek otrzymał pozytywne opinie  

w Komisji ds. Budżetu, Oświaty, Sportu i Zdrowia oraz Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Wobec braku pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych w tym:

  ✓ głosów „za” - 15

  ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” – 0

Uchwałę podjęto. Otrzymała ona nrumer 310/XLIV/2018.

W załączeniu uchwała.

Ad.  pkt  5.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  gminy  na  2018  rok.

Skarbnik  wyjaśnił,  że  obie  uchwały – w sprawie zmian w budżecie  gminy na  2018 rok oraz  

w  sprawie zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Miedźno  na  lata  2018-2037  są

powiązane.  Dodał,  że  uchwały  te  zostały  szeroko  omówione  podczas  posiedzeń  Komisji  ds.

Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdowia oraz Komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Nadminił,  że  chciałby  wprowadzić  dodatkowy  element,  kwalifikacyjną  zmianę  dotyczącą

zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg.  Środki  te  zgromadzone są w dziale  900  

gospodarka  komunalna.  Dodał  jednak,  że  poprawnie  klasyfikacyjnie,  wydatki  te  powinny

wychodzić z działu 600 – drogi gminne. Radni otrzymali  kopię projetków wraz z naniesionymi

zmianami. Podkreślił, że dotyczą one tylko i wyłącznie przesunięcia klasyfikacyjnego z działu 900

na dział 600. 

Radni  zapoznali  się  z  wprowadzonymi  zmianami  w  budżecie  gminy  na  2018  rok.

Skarbnik  wyjaśnił,  że  zmiany  związane  są  z  podjętym  zarządzeniem  Wójta  dotyczącym

zwiększenia planu dochodów i wydatków zwiazanych z otrzymanymi dotacjami. Ponadto dodał, że

zwiększenie  dochodów  w dziale  758 -  Różne  rozliczenia  z tytułu  części  oświatowej  subwencji

ogólnej  o kwotę  27.688,00 zł  wynika  z przyznanej  od  Ministerstwa  Finansów  decyzji  nr
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ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji

ogólnej. Kwotę z ww. tytułu przeznaczono w całości po stronie wydatków w dziale 801 - Oświata

i wychowanie  na  wyposażenie  w pomoce  dydaktyczne  niezbędne  do  realizacji  podstawy

programowej  z przedmiotów  przyrodniczych  w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  w Mokrej.

Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie

116.798,53 zł związana jest z realizacją w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie projektu

pn.  "ERASMUS+"  pochodzącego  z  Fundacji  Rozwoju  Systemu  Edukacji  Narodowej  Agencji

Programu Erasmus+. Zwiększenie planu dochodów i  wydatków również w tym dziale  o kwotę

10.000,00  zł  związane  jest  z  realizacją  projektu  pn.  "Siła  natury„  w  Zespole  Szkolno-

Przedszkolnym  w  Miedźnie  w  kwocie  6.000,00  zł  oraz  projektu  pn.  "Jak  okazać  szacunek"  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej w kwocie 4.000,00 zł. Projekty te realizowane będą

przy  współpracy  Polsko-Amerykańskiej  Fundacji  Wolności  w  latach  2018-2019.  Zwiększenie

wydatków  w  dziale  801  -  Oświata  i  wychowanie  o  kwotę  280.000,00  zł  związane  jest  

z  koniecznością  zatrudnienia  nauczycieli  dla  dzieci  z  orzeczeniami  i  opiniami  z  poradni

psychologiczno-pedagogicznej.

Radny Graj zapytał czy kwota pieniędzy przenaczona na zatrudnienie nauczycieli pobrana będzie 

z  budżetu  przeznaczonego  na  budowę  żłobka.  Zapytał  również  jak  wyglada  sprawa  odnośnie

budowy żłobka.

Skarbnik  odpowiedział,  że  kwestia  budowy  żłobka  była  omawiana  na  komisjach  rady  gminy.

Nadmienił,  że  wraz  z  członkami  komisji  doszli  do  wniosku,  że  Gmina  nie  będzie  w  stanie

poprawnie wykonanć tej inwestycji w roku 2018 ponieważ jest to dotacja roczna. Dodał, że został

solidnie rozszerzony zakres działań, które będą wykonywane w Zespole Szkolno- Przedszkolnym 

w Miedźnie. Działania te to m.in. termomodernizacja, która jest w trakcie realizacji, rozbudowa

stołówek szkolnych, zabezpieczenie sali  dla przedszkola oraz budowa żłobka.  Dodał,  że Gmina

pracuje  w chwili  obecnej  nad  projektami  dla  wymienionych  zadań.  Dodatkowo zabezpieczony

zostanie  teren  przy budynku-  atrium.  Po opracowaniu dokumentów funkcjonsalno-  użytkowych

Gmina będzie w miare możliwości realizować projekty. 
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Radny Graj powiedział, ze projekt dotyczący żłobka miał być realizowany w bieżącym roku stąd

jego pytanie. 

Skarbnik  odpowiedział,  że  prace  przygotowawcze  są  cały  czas  w  toku.  Gmina  jest  na  etapie

opracowania dużego projektu oraz kompleksowego wykonania na wszystkie wymienione działania.

Przewodniczący Idasz zapytał czy w grę wchodzi tylko wymiana pieca czy też całego ogrzewania 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie. 

Skarbnik odpowiedział, że tak - wchodzi to w skład termomodernizacji, ale oprócz tego jeszcze

zagospodarowanie terenu, rozbudowa stołówki, sale przedszkolne. Dodał, że tych elementów jest

co najmnie pięć.

  Głosowało 15 radnych w tym:

  ✓ głosów „za” - 13

  ✓ głosów „przeciw” - 1

 ✓ głosów „wstrzymujących” – 1

Uchwałę podjęto. Otrzymała ona nrumer 311/XLIV/2018.

W załączeniu uchwała.

Ad.  pkt  6.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy

Miedźno na lata 2018-2037.

Skarbnik wyjaśnił,  że  zmiany które wystąpiły w WPF są związane z  wcześniej  wymienionymi

przesunięciami klasyfikacyjnymi  pomiędzy działami 900 a 600.  Związane są z  wprowadzonym

zarządzeniem  Wójta,  które  spowodowało  zwiększenie  dotacji  oraz  dochodów  i  wydatków

bieżących. Dodał również, że zmiany nie nastąpiły z załączniku nr 2 dotyczącym Przedsięwzięć

Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Głosowało 15 radnych w tym:

  ✓ głosów „za” - 13

  ✓ głosów „przeciw” - 1
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 ✓ głosów „wstrzymujących” – 1

Uchwałę podjęto. Otrzymała ona nrumer 312/XLIV/2018.

W załączeniu uchwała.

O godz. 9.15 Przewodniczący Idasz ogłosił przerwę w obradach.

Obrady wznowiono o godz. 9.21.

Ad. pkt 7. Informacja Wójta z działalności pomiędzy sesjami.

Informacje  z  działalności  pomiędzy  sesjami  obejmującą  okres  od  13  czerwca  2018  roku  do  

14 listopada 2018 roku przedstawił Wójt. Stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu.

Radny Graj zapytał jak wygląda sytuacja instalacji fotowoltaicznej, następnie jak wygląda kwestia

ul. Łąkowej oraz jak wygląda sprawa modernizacji budynku Urzędu Gminy.

Wójt odpowiedział, że sprawozdanie nie dotyczy wymienionych przez radnego Graja informacji.

Dodał,  że o wszystkich tych działaniach była mowa na sesjach Rady Gminy.  Wyjaśnił,  że jeśli

chodzi o inwestycje fotowoltaiczne, konkurs odbył się w czerwcu bieżącego roku, ale Gmina nie

uzyskała dofinansowania. Obecnie ogłoszony został dugi konkurs, w którym Gmina również będzie

uczestniczyć.  Jeżeli  chodzi  o  rozbudowę Urzędu  Gminy nie  było  oferentów do  wykonania  tej

inwestycji.  Podczas  ostatniego  ogłoszenia  o  przetargu  nie  został  on  rozstrzygnięty.  Zadanie

przebudowy samej sali  jest  zadaniem zbyt  małym. Dodał,  że  wymiany wymaga dach na starej

części  budynku zabezpieczający GOPS i  pocztę,  dlatego też  najprawdopodobniej  trzeba  będzie

połączyć te dwa zadania i zrealizować je równocześnie. Jeżli chodzi o ul. Łąkową Wójt dodał, że

takie  informacje  równiez  zostały  przekazane.  Został,  w  tym  celu  przygotowany  projekt  oraz

złożony wniosek o dofinansowanie, lecz Gmina nie uzyskała tych pieniędzy. Dodal, że projekt we

wrześniu bieżącego roku został złożony ponownie. Nadmienił, że Gmina jest przygotowana na tą

inwestycje ze strony organizacyjnej, jednak pozostała jeszcze kwestia finansów. Dodal, że jest to

zadanie, które cały czas w budżecie Gminy funkcjonuje. Jeżeli tylko zostaną przyznane fundusze

droga będzie zrealizowana.

Radny  Graj  powiedział,  że  w  planie  inwestycyjnym  widnieje  rok  2018  jako  rok  wykonania

inwestycji.  Dodał,  że może należałoby zmienić plan realizacji  jeżeli wiadomym jest,  że w roku
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bieżącym inwestycja nie zostanie zakończona. Nadmienił również, że z jego informacji wynika, że

budowa drogi w m. Kołaczkowce powinna zakończyc się w październiku, a prace nadal trwają. 

Wójt odpowiedział, że został zakończony etap dotyczący prac związanych z przetargiem. Dodał, że

kwestie wpisane w budżecie dotyczą określonych zadań.

Radny Graj zapytał jak wygląda sprawa oświetlenia na ten moment.

Wójt odpowiedział,  że Gmina wybrała trzech partnerów do dialogu konkurencyjnego. Dodał, że

negocjacje  powinny  zakończyć  sie  w  połowie  przyszłego  roku.  Po  negocjacjach  nastąpi  etap

realizacji.

Radna Gorzałka zapytała czy nowo powstały komisariat policji będzie zabezpieczał dwie gminy

oraz w jakim miejscu będzie sie znajdował.

Wójt  odpowiedział,  że  posterunek  będzie  budowany  przez  Komendę  Wojewódzką  Policji.

Warunkiem budowy jest pozyskanie z Gminy działki inwestycyjnej. Dodał, że została zaoferowana

działka przy ośrodku zdrowia w Miedźnie między ul. Księżycową a ul. Słoneczną. Zdaniem Wójta

załoga posterunku będzie zabezpieczać Gminę Miedźno oraz Gminę Popów. 

Radna Gorzałka poinformowala, że tablice informacyjne są w złym stanie. Dodała, że należałoby je

wymienic  na  nowe.  Nadmieniła  również,  że  przy  ul.  Zadwornej  kratki  ściekowe  nie  zostały

wyczyszczone.

Wójt  odpowiedział,  że  kratki  ściekowe  zlokalizowane  w  drogach  zarządzanych  przez  gminę

czyszczone  są  na  bieżąco.  Dodał,  że  jeżeli  w  bieżącym  miesiącu  kratki  ściekowe  przy  ul.

Zadwornej  nie  zostały  wyczyszczone  zostanie  to  sprawdzone  i  czynność  ta  zostanie  zrobiona.

Nadmienił,  że  zgłoszenie zostało przyjęte.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o tablice informacyjne Wójt

odpowiedział, że są one w różnym stanie. Dodał, że Gmina stopniowo będzie je wymieniać. Jeszcze

nie  udało  się  zrealizować  tablic  do  wyłącznej  dyspozycji  sołtysów,  które  byłyby  bardziej

zabezpieczone. Będą one realizowane w nowej kadencji. 

Wobec braku pytań Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu w porządku obrad.

Ad. pkt 8. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres kadencji 2014-2018.

Wójt wyjaśnił, że przedstawione sprawozdanie jest nowym elementem wprowadzonym przez statut
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Gminy  Miedźno.  Dotyczyć  będzie  działalności  w  okresie  całej  kadencji.  Prezentacja  stanowi

załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. pkt 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za ostatni rok działalności.

Przewodniczący  Idasz  poprosił  przewodniczącego  komisji  rewizyjnej  o  przedstawienie

sprawozdania za ostatni rok działalności.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Zdzisław  Bęben  przedstawił  sprawozdania  za  ostatni  rok

działalności. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Zdzisław  Bęben  podziękował  członkom  komisji  za

współpracę.

Ad. pkt 10. Interpelacje i wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący  Szewczyk  podziękował  za  otrzymane  zaproszenie.  Dodał,  że  starał  się

uczestniczyć w sesjach Rady Gminy Miedźno. Pogratulował Wójtowi oraz Radzie Gminy zadań  

i  inwestycji,  które  zostały wykonane  w okresie  kadencji.  Życzył,  aby inwestycje  oraz  zadania

jeszcze nie zrealizowane zostały wykonane w najbliższych latach. Zgłosił jednak kilka uwag do

sprawozdania Wójta co do inwestycji na drogach powiatowych. Dodał, że kwota przeznaczona na

inwestycje drogowe była bardzo duża. Przeznaczona głównie na chodniki i ul. Ułańską. Wyrażając

swoje zdanie powiedział,  że środki te można było lepiej  wykorzystać i zrobić dla mieszkańców

dużo więcej. Podając przykład Gminy Przystajń powiedział, że za mniejszą kwotę, którą Gmina

przeznaczyła wspólnie z powiatem na drogi powiatowe, oprócz chodników zostało zrobione jeszcze

około 8 kilometrów dróg powiatowych. Dodał, że każda gmina ma swoja politykę, ale szkoda że

pozyskane środki nie zostały lepiej wykorzystane. Jest sporo dróg które wymagają modernizacji  

i  uważa,  że  bez  współpracy z  powiatem ciężko  będzie  je  zrealizować.  Dodał  także,  że  został

zobowiązany przez pracowników Gminnej Spółdzielni, aby zabrać głos, w sprawie która dotyczy

dwóch  wydarzeń  z  ostatnich  miesięcy.  Wyjaśnił,  że  pierwsza  sprawa  dotyczy  dożynek

organizowanych  w m.  Władysławów.  Dodał,  że  jak  co  roku  na  dożynkach  miała  uczestniczyć

piekarnia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Jednak Wójt kilka dni przed uroczystością

podjął decyzję, że nie życzy sobie piekarni Gminnej Spółdzielni na dożynkach we Władysławowie.
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Zapytał Wójta czym się kierował podejmując taką decyzję i jakie były tego motywy. Dodał, że na

takich  uroczystościach  nie  powinno  się  mieszać  spraw  prywatnych.  Zaznaczył,  że  mimo  to

piekarnia  Gminnej  Spółdzielni  uczestniczyła  w  dożynkach  na  prośbę  mieszkańców  m.

Władysławów. Nadmienił, aby na przyszłość unikać takich sytuacji. Druga sprawa związana jest  

z  wydarzeniem  obchodów  100-lecia  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Ostrowach  nad  Okszą.

Wyjaśnił,  że  padły  tam  pod  jego  adresem  słowa  „grabaż  spółdzielczości”.  Dodał,  że  jest  to

bulwersujące  i  żenujące,  aby na  tak  ważnej  uroczystości  działy się  takie  sytuacje.  Uważa,  że  

z  jednej  strony należy się  cieszyć,  że  Gmina się  rozwija.  Natomiast  równie  ważną rzeczą  jest

budowanie  relacji,  współpracy między mieszkańcami.  Wyrażając  swoje  zdanie  powiedział,  że  

w tym zakresie ta kadencja była dla Wójta bardzo nieudana. Dodał, że nie jest jedyną osobą, która

tak uważa, czego wyraz dały ostatnie wybory.

Wójt,  w  odpowiedzi  podziękował  Przewodniczącemu  Szewczykowi  za  wypowiedziane  słowa.

Dodał, że jednak z jednym się nie zgodzi, mianowicie z obecnością Przewodniczącego na sesjach

Rady Gminy Miedźno. Wyjaśnił, że w całej kadencji odbyło się 44 posiedzeń, a Przewodniczący

uczestniczył może w kilku posiedzeniach. Dodał, że nie zgodzi się również z tym, że Gmina nie

założyła współpracy z powiatem kłobuckim przy realizacji dróg powiatowych. Nadmienił, że na

początku kadencji uczestniczył w spotkaniach ze Starostą panem Henrykiem Kiepurą. Proponował

realizację  wielu  zadań  drogowych  przy współudziale  Gminy.  Sprawa  ta  jednak  zakończyła  się

brakiem  odzewu  ze  strony  pana  Kiepury.  Dodał,  że  Gmina  wielokrotnie  prosiła  kłobuckich

polityków  Polskiego  Stronnictwo  Ludowego,  którego  Wiceprzewodniczący  Szewczyk  jest

prezesem zarządu gminnego w Miedźnie o wsparcie zadań Gminy. Gmina prosiła również o pomoc

w uzyskaniu  dotacji  na  zakup  samochodów pożarniczych dla  Ochotniczych Straży Pożarnych  

w Miedźnie i Ostrowach nad Okszą w związku z ich jubileuszami 100-lecia - jednak bezskutecznie.

Jeżeli chodzi o dożynki we Władysławowie, Wójt wyjaśnił, że na terenie Gminy jest kilka piekarni,

więc chciał, aby zaproszona została inna. Nadmienił, że w pełni zgadza się z określeniem „grabarz

spółdzielczości”,  które  wypowiedział  na  jubileuszu  OSP  Ostrowy  nad  Okszą.  Dodał,  że

wypowiedział je w pełni świadomie i z pełnym przekonaniem – odnosząc się w ten sposób do
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wyników  działalności  Pana  Szewczyka  w  Gminnej  Spółdzielni  w  Miedźnie.  Nawiązując  do

wyników wyborów Wójt powiedział, że jest wdzięczny każdemu kto w nich uczestniczył. Dodał, że

każdy głos krytyki przyjmuje jako głos troski o dobro wspólne Gminy. Jednak nie może zgodzić się

z interpretacją wyników przez Pana Szewczyka. Jak wyjaśnił Wójt, w 2014 roku w I turze uzyskał

około  1300  głosów,  natomiast  w  tych  wyborach  uzyskał  głosów  około  1900.  Dodał,  że  600

głosujących  więcej  udzieliło  mu  poparcia.  Zasugerował,  aby  Pan  Szewczyk  podszkolił  się  

z  matematyki.  Dodał,  że  nie  ma  złudzeń,  że  usatysfakcjonuje  wszystkich,  ale  jest  otwarty  na

współpracę z każdym radnym kto tą współpracę będzie chciał podjąć. 

Pan Szewczyk powiedział, że z przykrością stwierdza, że Wójt nadal nic nie rozumie. Jego zdaniem

nowa kadencja będzie podobna do poprzedniej. Dodał, że Gminna Spółdzielnia to zakład prywatny

i  zabronił  Wójtowi  wypowiadać  się  na  jej  temat.  Nadmienił,  że  jest  to  zakład  zatrudniający  

w gminie najwięcej pracowników, którzy płacą największe podatki. Prosił o uszanowanie tej firmy.

Dodał, że to on jest upoważniony, aby wyrazić swoją opinię na temat pracy Wójta.

Wójt odpowiedział, że nic mu do Gminnej Spółdzielni, ale do oceny pana Szewczyka jako osoby

nią zarządzającej ma prawo. Dodał, że pan Szewczyk nie rozumie pewnych pojęć. Nawiązał do

sprawy,  która  miała  miejsce  w  Sądzie  podczas  tegorocznej  kampanii  wyborczej.  Przypomniał

sytuację  rozprawy sądowej,  przed  którą  Pan  Szewczyk  groził  Wójtowi,  że  ją  przegra,  a  także

sytuację  z  samej  rozprawy,  gdzie   nie  przyjmował  do  wiadomości  słów  sędziego,  że  nie  jest

uprawniony do reprezentowania pozywającego. Przypomniał także jak Pan Szewczyk wyglądał  

w  momencie  ogłoszenia  wyroku,  gdy  odrzucono  stawiane  mu  zarzuty  jako  całkowicie

bezpodstawne. 

Radna Gorzałka podziękowała za współpracę oraz za wiele rzeczy, które udało się zrealizować  

w mijającej kadencji.  Dodała, że chciałaby, aby nowa Rada zwróciła uwagę na ludzi starszych,

których należałoby wesprzeć.  Nadmieniła,  że chciałaby jeszcze zwrócić uwagę na jedną z sesji

Rady  Gminy  gdzie  była  mowa  o  mieszkańcach.  Wyjaśniła,  że  na  sesji  Przewodniczący

poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynął list. Dodała, że właśnie to pismo z pieczątką Gminy

trafiło do jej prywatnej skrzynki pocztowej. Na koniec powiedziała, że jeżeli mówimy o sobie, że
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jesteśmy dobroduszni  to  tacy bądźmy.  Nowej  Radzie  życzyła  wszystkiego najlepszego,  pogody

ducha, aby nie dzielić spraw na lepsze i gorsze.

Sołtys  Seliga  powiedział,  że  w m.  Kołaczkowice  w stronę  lasu  została  nałożona nawierzchnia

asfaltowa. Dodał, że kładziona została w deszcz przez co warstwa asfaltu uległa zniszczeniu. Prosił,

aby naprawić uszkodzoną nawierzchnię dogi. 

Radny Graj powiedział, że jeżeli chodzi o kwestie interpersonalne bywało różnie, jednak są pewne

sprawy, które należałoby przemyśleć. Dodał, że chciałby, aby wspólnie dla dobra Gminy zacząć

współpracować. Ma nadzieję, że z biegiem czasu te relacje będą ulegać zmianie na lepsze czego

wszystkim życzy. Na koniec podziękował za współpracę w mijającej kadencji.

Przewodniczący Idasz przedstawił informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez

radnych za 2017 rok.

Do 30 kwietnia 2018 roku 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe o stanie majątkowym  

za 2017 rok. Oświadczenia zostały sprawdzone pod względem formalnym i zostały przekazane do

Urzędu  Skarbowego  w  Kłobucku.  26  października  2018  roku  do  Urzędu  wpłynęło  pismo

Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  o  stwierdzonych  nieprawidłowościach  w  oświadczeniach  

8 radnych. Oświadczenia zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Miedźno. Zainteresowani zostali poinformowani o zastrzeżeniach Urzędu Skarbowego i poproszeni

o złożenie wyjaśnień lub korekty oświadczenia. Po złożeniu wyjaśnień przez radnych zostaną one

przesłane  do  Urzędu  Skarbowego  w  Kłobucku.  Korekty  oświadczeń  oraz  wyjaśnienia  zostaną

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno.

Przewodniczący Idasz przedstawił informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez

radnych na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018.

Na  2  miesiące  przed  upływem  kadencji  tj.  do  17  września  2018  roku  12  radnych  złożyło

oświadczenie  majątkowe.  Dwóch  Radnych  złożyło  oświadczenia  majątkowe  po  terminie.

Oświadczenia majątkowe zostały sprawdzone pod względem formalnym i przekazane do Urzędu

Skarbowego w Kłobucku.

Ad. pkt 11. Podziękowanie za współpracę w kadencji 2014-2018.
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Przewodniczący Idasz odczytał podsumowanie Kadencji Rady Gminy w latach 2014-2018.

Radni minionej kadencji złożyli ślubowanie na I sesji, która odbyła się 27 listopada 2014 r. Rada

obradowała na 44 sesjach łącznie z dzisiejszą.  Podjętych zostało 312 uchwał. 

W minionej kadencji ustalone zostały 3 komisje:

Komisja ds Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia  - odbyła 41 posiedzeń

Komisja pracowała w składzie:

1. Adam Leśnikowski – przewodniczący;

2. Jan Paliwoda – wiceprzewodniczący;

3. Zdzisław Bęben;

4. Grażyna Gorzałka;

5. Zbigniew Graj;

6. Mirosław Oziembała;

7. Barbara Piątek;

8. Mirosław Zawada;

9. Mirosław Zielonka.

Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa  - odbyła 39 posiedzeń

Komisja pracowała w składzie:

1. Konrad Puchała – przewodniczący;

2. Dariusz Modliński– wiceprzewodniczący;

3. Grażyna Gorzałka;

4. Ireneusz Kluba;

5. Adam Leśnikowski;

6. Marcin Sznober;

7. Czesław Trzepizur

Komisja Rewizyjna – odbyła 29 posiedzeń 

Komisja pracowała w składzie:
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1. Zdzisław Bęben – przewodniczący;

2. Czesław Trzepizur – wiceprzewodniczący

3. Dariusz Modliński;

4. Konrad Puchała;

5. Marcin Sznober.

Skład rady Gminy oraz poszczególnych komisji nie uległ zmianie przez 4 letnią kadencję. 

Przewodniczący Idasz podziękował wszystkim radnym za współpracę.

O godz. 10.42 salę obrad opuścił Mieczysław Szewczyk.

Przewodniczący Idasz wręczył Wójtowi podziękowania za owocną pracę w minionej kadencji.

Wójt  wraz  z  Przewodniczącym  Idaszem  oraz  Wiceprzewodniczącą  Piątek  podziękowali  za

współpracę  w  minionej  kadencji  2014-2018.  Podziękowania  odebrali  kolejno:  radni,  sołtysi,

dyrektorzy  szkół,  kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Miedźnie,  dyrektor

Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Miedźnie,  przewodniczący  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, skarbnik Gminy Miedźno, sekretarz Gminy Miedźno, pracownika Biura

Rady, przewodniczący Rady Gminy Miedźno.

Wójt przywitał przybyłego na obrady sesji Rady Gminy Mariana Nowaka Dyrektora Pogotowia

Ratunkowego w Częstochowie.   

Dyrektor  Nowak  powiedział,  że  przybył  aby  podziękować  jednemu  z  radnych  za  udział  

w  niebezpiecznej  akcji  ratowniczej.  Wyjaśnił,  że  zdarzenie  to  miało  miejsce  w  m.  Biała  koło

Częstochowy.  Ambulans  ratowniczy  wiozący  pacjenta  do  szpitala  uległ  wypadkowi.  Jadący  

z naprzeciwka samochód osobowy zderzył  się z ambulansem. Kierowca samochodu osobowego

stracił przytomność i dostał udaru. Dodał, że ratownik medyczny zajmujący się pacjentem doznał

złamania żeber. Dodatkowo w ambulansie zapalił się silnik. Nadmienił, że na szczęście na miejscu

pojawił się radny, który ugasił płonący ambulans i zaczął ratować poszkodowanych. Tą osobą był

radny  pan  Mirosław  Zielonka.  Dyrektor  Nowak  złożył  podziękowania  radnemu  Zielonce  

i pogratulował odwagi.

Ad. pkt 12. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Gminy.
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W związku  z  wyczerpaniem wszystkich  punktów  porządku  obrad  sesji,  Przewodniczący  Rady

Gminy Leszek Idasz realizując czynności proceduralne zamknął obrady XLIV sesji Rady Gminy

Miedźno.

Sesję zakończono o godzinie 11.12.

Protokolant Przewodniczący Rady Gminy

(-) Joanna Deska  (-) Leszek Idasz
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