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SPRAWOZDANIE NR 40 

WÓJTA GMINY MIEDŹNO 

 

z dnia 14 listopada 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. 

 

21 sierpnia 2018 r. do 14 listopada 2018 r. 

 

III. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY. 

 

W trakcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Miedźno odbytej w dniu 21 sierpnia 2018 roku podjęto 

5 uchwał, 4 z nich powierzono do realizacji Wójtowi. Były to: 

1) Uchwała Nr 305/XLIII/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźno; 

2) Uchwała Nr 306/XLIII/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie 

Memorandum w sprawie nawiązania stosunków partnerskich zaprzyjaźnionych jednostek samorządu 

terytorialnego pomiędzy Gminą Miedźno, a Terytorialną Gromadą Piaskówka; 

3) Uchwała Nr 307/XLIII/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2018 rok; 

4) Uchwała Nr 308/XLIII/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2018-2037; 

5) Uchwała Nr 309/XLIII/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy Miedźno. 

Uchwały zostały przekazane do organów nadzoru. Podlegające publikacji – przekazane 

do redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego. 

 

IV. REALIZACJA ZADAŃ GMINY. 

 

1) 30.08.2018 r. ogłoszony został nabór na wolne stanowisko podinspektora w referacie 

organizacyjnym. Z 3 kandydatów spełniających wymagania formalne wybrana została Pani Daria 

Piątek. 

2) 14.09.2018 r. ogłoszono przetarg na: Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W postępowaniu złożona 

została jedna oferta Banku Spółdzielczego w Popowie z/s w Zawadach Oddział Miedźno na kwotę 

50 159,77 zł. 
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3) 14.09.2018 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na: Dostawę mebli i innego wyposażenia do Gminnego 

Przedszkola w Ostrowach nad Okszą. W postępowaniu złożone zostały 3 oferty. Najkorzystniejsza 

okazała się oferta firmy KALL_CARRION TRADING spółka z.o.o Sp.k. z Warszawy na kwotę 

52 299,60 zł. 

4) 19.09.2018 r. ogłoszone zostało zapytanie na: Dostawę, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach 

Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica”. Złożonych zostało 

6 ofert. Po dokonaniu analizy wybrano najkorzystniejszą ofertę F.H.U. Diament” Dorota Bukalska 

z Częstochowy.  

5) 15.10.2018 r. ogłoszone zostało zapytanie na: Dostawę pomocy dydaktycznych, artykułów i sprzętu 

sportowego, zabawek i innych artykułów do Przedszkola w Ostrowach nad Okszą. W postępowaniu 

złożono 3 oferty. Najkorzystniejszą okazała się oferta Grupy INVEST sp. z.o.o. z Leżajska na kwotę 

27 623,52 zł. 

6) 15.10.2018 r. Został odebrany plac rekreacyjny w Borowej. 

7) 16.10.2018 r. Ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na: Udzielenie kredytu długoterminowego. 

W postępowaniu złożona została jedna oferta - Banku Spółdzielczego w Popowie z/s w Zawadach 

Oddział Miedźno, na kwotę 134 88,74 zł. 

8) 16.10.2018 r. ogłoszony został przetarg na: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy 

Miedźno sezon 2018/2019. W postępowaniu złożone zostały 2 oferty:  

 na część I: oferta Firmy Z.H.U. Bomax Maj Bogdan z Zawad na kwotę 38 655,00 zł;  

 na część II: oferta firmy KOP-TRANS Piotr Bęben z Miedźna na kwotę 38 262,00 zł. 

Z firmami tymi zostały podpisane umowy. 

9) 24.10.2018 r. na Sali OSP w Miedźnie odbyło się zebranie z przedstawicielami Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dotyczące naboru wniosków 

na dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Program ma na celu 

poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 

do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji 

zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych. 

10) 30.10.2018 r. została odebrana droga w Kołaczkowicach, współfinansowana z Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych. 

11) 05.11.2018 r. zostało ogłoszone zapytanie cenowe na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego 

nad zadaniem pn. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie 

w systemie zaprojektuj i wybuduj”.  

12) 05.11.2018 r. ogłoszony został nabór na wolne stanowisko samodzielnego referenta. Oferty można 

składać do 19 listopada 2018 r. 

13) 08.11.2018 r. została podpisana umowa z Panią Grażyną Bochenkiewicz - wicedyrektor 

ds. doskonalenia nauczycieli WOM w Częstochowie na kompleksowe wspomaganie szkół z terenu 

Gminy Miedźno, w związku z realizacją Planu wspomagania szkół w Gminie Miedźno w zakresie 

kształtowania kompetencji kluczowych, w ramach projektu: „Vulcan” kompetencji w śląskich 

samorządach.  

14) 14.11.2018 r. nastąpiło uroczyste otwarcie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Mokrej, Miedź-

nie, Kołaczkowicach, Władysławowie, Borowej oraz w Ostrowach nad Okszą. 
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VI. REPREZENTOWANIE GMINY NA ZEWNĄTRZ. 

 

1) 01.09.2018 r. obchodziliśmy 79 Rocznicę Bitwy pod Mokrą. Uroczystość rozpoczęła się Mszą 

Świętą polową odprawioną przez kapelana JWK Ks ppłk Roberta Krzysztofiaka. Apel poległych 

odczytał kpt Artur Koralewicz. Następnie przedstawiciele władz oraz zaproszeni goście złożyli 

wieńce pod pomnikiem. Podczas obchodów rocznicy nastąpiło uroczyste odsłonięcie Murala przy 

Muzeum w Mokrej. Mural został wykonany przez Pana Marka Laskowskiego, współtwórcę 

monumentalnych częstochowskich murali (m.in. Wieży Babel) opartych na projektach artysty 

malarza Tomasza Sętowskiego  

2) 04-06.09.2018 r.  wraz ze skarbnikiem Andrzejem Klucznym uczestniczyliśmy w XXVIII Forum 

Ekonomicznym w Krynicy. 

3) 13.09.20118 r. wraz z przedstawicielami gminy Miedźno (przewodniczącym Rady Gminy Leszkiem 

Idaszem, radnymi Gminy Miedźno, a także przedstawicielami GOK i Muzeum w Mokrej oraz 

uczniami szkoły im. WBK w Miedźnie z pocztem sztandarowym), wzięliśmy udział w pogrzebie 

gen. Juliana Pobóg Filipowicza. Uroczystość odbyła się w 123 rocznicę urodzin oraz 73 lata 

po pierwszym konspiracyjnym pogrzebie, na otwockim cmentarzu. Julian Pobóg Filipowicz 

był dowódcą Wołyńskiej Brygady Kawalerii, która stoczyła bohaterską walkę na polach wsi Mokra. 

4) 28.09.2018 r. wziąłem udział w Konwencie Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin 

i Powiatów w Chorzowie. 

5) 03-04.10.2018 r. wraz ze skarbnikiem Andrzejem Klucznym wzięliśmy udział w Międzynarodowym 

Forum Partnerstwa Publiczo-Prywatnego w Płocku. 

6) 07.10.2018 r. nastąpiło uroczyste poświęcenie Krzyża Pamięci Powstania Styczniowego na Mazów-

kach. 

7) 30.10.2018 r. wraz z Leszkiem Idaszem wzięliśmy udział w spotkaniu z Komendantem 

Wojewódzkim Policji w Katowicach w sprawie przywrócenia Posterunku Policji w Miedźnie. 

8) 11.11.2018 r. obchodziliśmy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Narodowe 

Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach 

zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – 

nasz kraj odzyskał suwerenność. W Miedźnie z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury przygotował 

wiele atrakcji min: paradę zabytkowych samochodów, wystawy upamiętniające dzieje polski, 

potańcówkę w stylu retro oraz na zakończenie obchodów pokaz sztucznych ogni. 

 

 Na tym zakończę dzisiejsze sprawozdanie. W przypadku dodatkowych pytań, postaram 

się udzielić stosownych wyjaśnień. 

 

 

 

(-) Piotr Derejczyk 

 Wójt Gminy Miedźno 

 

 

 


