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PROTOKÓŁ NR XXXIX/2014 

z obrad XXXIX 

 Sesji Rady Gminy Miedźno 

odbytej w dniu 25 marca 2014r. 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy 

Pana Leszka Idasza 

Stan ustawowy Rady 15 osób. 

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

Zaproszeni goście oraz przybyli mieszkańcy zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik  

do niniejszego protokołu (zał. nr 2). 

Przed rozpoczęciem sesji, o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Miedźno odbył się 

występ artystyczny podopiecznych Gminnego Przedszkola w Miedźnie o tematyce 

nawiązującej do zbliżających się Świąt Wielkanocnych.   

Po przedstawieniu Przewodniczący Rady Gminy Miedźno Leszek Idasz realizując czynności 

proceduralne, otworzył posiedzenie XXXIX Sesji Rady Gminy Miedźno o godz. 13.25. 

Powitał zebranych radnych oraz pozostałych uczestników obrad.  

Zgodnie z podpisaną listą obecności w posiedzeniu XXXIX Sesji Rady Gminy Miedźno  

w chwili rozpoczęcia obecnych było 14 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 

XXXIX sesji informując obecnych o możliwości zgłaszania do niego zmian: 

 Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności. 

 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

 Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy. 

    Występujące zagrożenia i bezpieczeństwo  w gminie. 
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    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miedźno z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za 2013 rok. 

    Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

  Podjęcie uchwały Nr 286/XXXIX/2014 w sprawie nadania imienia Gimnazjum  

w Ostrowach nad Okszą. 

  Podjęcie uchwały Nr 287/XXXIX/2014 w sprawie obciążenia części  nieruchomości 

gruntowej stanowiącej Zasób Gminy Miedźno, służebnością przesyłu energii 

elektrycznej na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. Kraków  

ul. Jasnogórska 11, Oddział w Częstochowie al. Armii Krajowej 5.  

 Podjęcie uchwały Nr 288/XXXIX/2014 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania na rok 2014 opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na 

które dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowania na rok 2014 planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 Podjęcie uchwały Nr 289/XXXIX/2014 w sprawie zmiany uchwały  

Nr 163/XXI/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie 

podziału gminy Miedźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

 Podjęcie uchwały Nr 290/XXXIX/2014 w sprawie zmiany uchwały  

nr 183/XXIII/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 września 2012 r. w sprawie 

podziału gminy Miedźno na stałe obwody głosowania i ustalenia numerów, granic 

i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
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 Podjęcie uchwały Nr 291/XXXIX/2014 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji 

celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Miedźno. 

 Podjęcie uchwały Nr 292/XXXIX/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy  

na 2014 r. 

 Podjęcie uchwały Nr 293/XXXIX/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy  

na 2014 r. 

 Podjęcie uchwały Nr 294/XXXIX/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy  

na 2014 r. 

 Podjęcie uchwały Nr 295/XXXIX/2014 w sprawie zmiany uchwały wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2014 – 2020. 

 Podjęcie wniosków komisji Rady Gminy. 

 Zapytania i wolne wnioski. 

 Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy. 

Sekretarz Derejczyk zgłosił wniosek, aby do porządku obrad po pkt 16 wprowadzić projekty 

uchwał: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedźno w 2014 roku; w sprawie 

zmiany w Uchwale Nr 285/XXXVIII/2014 Rady Gminy Miedźno z dnia 25 lutego 2014 r. 

oraz  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 

Wobec braku propozycji innych zmian Przewodniczący Rady poddał wniosek Sekretarza pod 

głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”   - 14 

 głosów „przeciw”  - 0 

 głosów „wstrzymujących” - 0 



4 

 

Wniosek został przyjęty. 

Następnie Przewodniczący Idasz poddał porządek obrad po zmianie pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”   - 14 

 głosów „przeciw”  - 0 

 głosów „wstrzymujących” - 0 

Porządek obrad po zmianie został przyjęty. 

Wobec powyższego Rada obradowała według następującego porządku obrad: 

 Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności. 

 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

 Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy. 

    Występujące zagrożenia i bezpieczeństwo  w gminie. 

    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miedźno z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za 2013 rok. 

    Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

  Podjęcie uchwały Nr 286/XXXIX/2014 w sprawie nadania imienia Gimnazjum  

w Ostrowach nad Okszą. 

  Podjęcie uchwały Nr 287/XXXIX/2014 w sprawie obciążenia części  nieruchomości 

gruntowej stanowiącej Zasób Gminy Miedźno, służebnością przesyłu energii 

elektrycznej na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. Kraków  

ul. Jasnogórska 11, Oddział w Częstochowie al. Armii Krajowej 5.  

 Podjęcie uchwały Nr 288/XXXIX/2014 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania na rok 2014 opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na 
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które dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowania na rok 2014 planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 Podjęcie uchwały Nr 289/XXXIX/2014 w sprawie zmiany uchwały  

Nr 163/XXI/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie 

podziału gminy Miedźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

 Podjęcie uchwały Nr 290/XXXIX/2014 w sprawie zmiany uchwały  

nr 183/XXIII/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 września 2012 r. w sprawie 

podziału gminy Miedźno na stałe obwody głosowania i ustalenia numerów, granic 

i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

 Podjęcie uchwały Nr 291/XXXIX/2014 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji 

celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Miedźno. 

 Podjęcie uchwały Nr 292/XXXIX/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy  

na 2014 r. 

 Podjęcie uchwały Nr 293/XXXIX/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy  

na 2014 r. 

 Podjęcie uchwały Nr 294/XXXIX/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy  

na 2014 r. 

 Podjęcie uchwały Nr 295/XXXIX/2014 w sprawie zmiany uchwały wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2014 – 2020. 

 Podjęcie uchwały  Nr 296/XXXIX/2014 w sprawie zmiany w Uchwale Nr 

285/XXXVIII/2014 Rady Gminy Miedźno z dnia 25 lutego 2014 r. 

 Podjęcie Uchwały Nr 297/XXXIX/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy  

na 2014 r. 
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 Podjęcie Uchwały Nr 298/XXXIX/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Miedźno w 2014 roku. 

 Podjęcie wniosków komisji Rady Gminy. 

 Zapytania i wolne wnioski. 

 Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy. 

 

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

Przewodniczący Leszek Idasz poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji 

Rady Gminy. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 14 

 głosów „przeciw”                 -  0 

 głosów „wstrzymujących”    - 0 

Protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy został przyjęty. 

 

Ad. pkt. 4. Występujące zagrożenia i bezpieczeństwo  w gminie. 

Przed rozpoczęciem dyskusji w punkcie Przewodniczący Rady Gminy Leszek Idasz poprosił 

Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie, ppłk dypl. Krzysztofa 

Tarapacza o wręczenie Srebrnego Medalu „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” pani Grażynie 

Makles.  

Wójt  Andrzej Szczypiór prezentując sylwetkę odznaczonej powiedział, że pani Grażyna 

Makles pracuje w Urzędzie Gminy już prawie 30 lat zajmując się sprawami związanymi  

z obronnością i zarządzaniem kryzysowym. W realizacji spraw wojskowych do roku 2010 
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współpracowała z WKU w Lublińcu, a po jej likwidacji od 2011 roku współpracuje z WKU  

w Częstochowie. Po zakończeniu ceremonii Wójt, dziękując za dotychczasową współpracę, 

wręczył ppłk Tarapaczowi książkę autorstwa Kazimierza Skrzesińskiego „Wołyńska Brygada 

Kawalerii”. 

 

Przewodniczący Idasz udzielił głosu Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży 

Pożarnej w Kłobucku mł. bryg. mgr Zbigniewowi Desperakowi.  

Komendant Desperak przedstawił informacje o stanie bezpieczeństwa powiatu za rok 2013. 

Informacja ta stanowi  załącznik nr 3 do protokołu.  

W swoim wystąpieniu poinformował, że z terenu Gminy Miedźno 3 jednostki OSP 

funkcjonują w  Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. 

Radny Wąs odniósł się do uszkodzonej motopompy będącej w posiadaniu OSP Mokra, 

zapytał o możliwość wykonania jej  naprawy ze środków budżetu państwa. 

Komendant Desperak odpowiedział, że naprawę można przeprowadzić z tych środków, ale 

może się to wiązać  z ograniczeniem środków na pozostałe wydatki. Nadmienił też, że 

podstawowe zadania z zakresu porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz 

ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy.  

Sołtys Lizurej powiedział, że dotacja wynosi 8 tys. zł, a naprawa motopompy będzie 

kosztowała ok. 6 tys zł. podsumował, że w takim razie na pozostałą działalność OSP 

pozostanie niewiele. 

Komendant Desperak odpowiedział, że w porozumieniu zawieranym między Wójtem a 

Państwową Strażą Pożarną część zadań jest finansowanych z budżetu państwa. Przypomniał 

raz jeszcze, że zapewnienie gotowości bojowej „spoczywa na barkach Wójta”. 

Poinformował też, że jednostki OSP mają możliwość złożenia wniosku do Zarządu Oddziału 

Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach na dofinansowanie zakupu urządzeń  
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i sprzętu przeciwpożarowego czy specjalistycznej odzieży ochronnej. Dodał że w każdą środę 

w Komendzie Powiatowej PSP w Kłobucku od godz. 11.00  dyżurują przedstawiciele Zarządu 

Powiatowego ZOSP RP, którzy udzielają stosownych informacji na ten temat.  

Sołtys Seliga nawiązał do pożaru trawy w Kołaczkowicach pytając, czy jednostka musi 

uzyskać pozwolenie na wyjazd. Dodał, że podczas ww. zdarzenia dyspozytor zapytał „a kto 

wam kazał wyjechać?”  

Komendant Desperak poprosił o podanie daty zdarzenia. 

Sołtys Seliga odpowiedział, że zdarzenie miało miejsce w ostatni weekend.  

Komendant Desperak poinformował, że nie wszystkie jednostki spełniają określone 

wymagania, jeśli chodzi o  wyposażenie i odpowiednie certyfikaty. Dodał, że wszystkie 

zgłoszenia są nagrywane i jest możliwość sprawdzenia tej sytuacji.  

Sołtys Lizurej poruszył kwestię stanu dróg w lesie. Wskazał że drogi są wąskie, zarośnięte 

przez co w razie pożaru „ciężko w nie  wjechać”. 

Komendant Desperak wyjaśnił, że komenda stara się egzekwować stan dróg dojazdowych - 

przeciwpożarowych. Dodał, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a informacja o stanie 

dróg w lasach przekazywana do Nadleśnictw Kłobuck i Herby.  

Sołtys Lizurej powiedział, że przez szlabany założone przy wjazdach do lasu, w przypadku 

pożaru tracony jest czas 7-10 minut na ich otwarcie. 

Komendant Desperak odpowiedział, że każda jednostka OSP posiada klucze do szlabanów  

i czas ten z pewnością jest krótszy.  

Radny Bęben zapytał „ile Nadleśnictwo przeznacza na ochronę przeciwpożarową?”. Zapytał, 

czy jest możliwość nałożenia kary za zaniedbane drogi w lasach. 

Komendant Desperak odpowiedział, że wszystko wynika z planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu leśnego. Jeśli nie jest to w planie uwzględnione nie można 
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egzekwować norm szerokości czy możliwości dojazdu.  Dodał, że zwrócono się do PKP  

o wykonanie odpowiednich pasów ochronnych przy torach. 

Po wyczerpaniu dyskusji o przedstawionej informacji przez Komendanta Desperaka 

Przewodniczący udzielił głosu Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku 

podisnp. mgr Tomaszowi Górce. Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

na terenie powiatu kłobuckiego za 2013 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Radny Bęben  nawiązując do przeprowadzanych aktualnie remontów w budynku Komendy 

Powiatowej Policji w Kłobucku zasugerował, że „skoro są pieniądze to może wrócimy do 

Posterunku Policji w Miedźnie.” 

Z-ca Komendanta Górka odpowiedział, że budynek po Posterunku Policji w Miedźnie jest  

w zasobach Skarbu Państwa. Dodał, że likwidacja posterunku przyczyniła się do tego, że 

zwiększono ilość patroli skierowaną na teren Gminy Miedźno (nadmienił, że są to także 

służby z Samodzielnego Pododdziału Służby Prewencji w Częstochowie). 

 

Przewodniczący Rady zarządził przerwę o godz.14.10 

Obrady wznowiono o godz. 14.28 

Radny Sznober przybył na obrady o godzinie 14.29 

 

Ad. pkt. 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miedźno  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za 2013 rok. 

Sprawozdanie przedstawiła pani Kamila Nogal – podinsp. ds. promocji, rozwoju i funduszy 

europejskich i stanowi ono załącznik nr 5 do protokołu. 

Przewodniczący Idasz zapytał, czy radni mają pytania do sprawozdania. 
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Wobec braku pytań Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu posiedzenia. 

 

Ad pkt. 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

Wójt poinformował, że budowa kanalizacji w Miedźnie przy ul. Konopnickiej  

i Częstochowskiej przebiega zgodnie z harmonogramem. Problem jest jedynie  

z mieszkańcami którzy usytuowani są z dala od drogi i dzieli ich kilka działek od głównej 

sieci.  

Oznajmił także o zrealizowaniu zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu kotłowni 

węglowej w Domu Nauczyciela w Miedźnie. Nadmienił, że obsługują ją palacze ze Szkoły 

Podstawowej w Miedźnie. Dzięki inwestycji obniżą się koszty ogrzewania szkoły.  

Następnie Wójt poinformował, że podpisano umowę na wymianę pokrycia dachowego na 

budynku byłego SKR. Dodał, że umowa wymusza wykonanie pracy przez firmę w sposób 

ciągły w ciągu miesiąca od rozpoczęcia prac.  

W dalszej części Wójt oznajmił, że spotkał się z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) 

z Mokrej, które nie wyrażają zgody, aby środki z Rady Sołeckiej z Mokrej zostały 

przeznaczone na działalność KGW w Miedźnie. Zakomunikował, że gmina złożyła projekt 

pod nazwą „Jedz smacznie i zdrowo” do Stowarzyszenia Razem na Wyżyny. Wkład własny 

do projektu będzie wynosił ponad 8.000,00 zł i miałby być sfinansowany m. in. ze środków 

funduszu sołeckiego sołectwa  Miedźno i Mokra. W przypadku powstania trzeciego KGW  

w Mokrej kwestie ich finansowania będą omawiane z zarządem gminnym.  

Wójt zakomunikował także, że po 14 kwietnia br. przyjęte zostaną osoby w ramach prac 

społecznie użytecznych oraz robót publicznych, w związku z czym po tym terminie 

rozpoczną się wszelkie wiosenne prace porządkowe na terenie gminy . 

Wobec braku pytań do informacji Wójta z działalności między sesjami  Przewodniczący Rady 

przeszedł do następnego punktu posiedzenia. 
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Ad. pkt. 7. Podjęcie uchwały Nr 286/XXXIX/2014 w sprawie nadania imienia 

Gimnazjum w Ostrowach nad Okszą. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady  Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 15 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 0 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 

Przewodniczący Idasz udzielił głosu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Ostrowach nad Okszą 

panu Dariuszowi Bednarskiemu.  

Dyrektor Bednarski w imieniu swoim, a także rodziców, mieszkańców i młodzieży ze Szkoły 

Podstawowej oraz Gimnazjum w Ostrowach nad Okszą podziękował Radzie za podjęcie 

uchwały. Zaprosił także na uroczystość obchodów 130 rocznicy powstania Szkoły  

w Ostrowach nad Okszą w czerwcu br. Zakomunikował przy tym, że stara się o wojewódzkie 

zakończenie roku szkolnego, w związku z czym  na chwile obecną dokładna data nie jest 

znana. 

Następnie głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców działającej przy Zespole Szkół  

w Ostrowach nad Okszą, pani Agnieszka Terenowicz. Podziękowała ona także za podjęcie 

Uchwały. W imieniu Rady Rodziców zwróciła się do Rady Gminy o dofinansowanie 

termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Ostrowach nad Okszą w kwocie 60. 000,00 zł. 

Prośbę swą argumentowała tym, że budynek ma ponad 50 lat i poza remontem kapitalnym 

dachu nie przeszedł gruntownego remontu. Dodała, że tynki na budynku są w złym stanie, a 
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w salach od strony parkingu (ul. Szkolnej) jest znaczna różnica temperatur w porównaniu do 

pozostałej części budynku i w okresie zimowym ciężko je dogrzać. Nadmieniła też, że 

modernizacja ta poprawiłaby wygląd estetyczny szkoły, stanowiła integralną całość z halą 

sportową a przede wszystkim spowodowałaby wzrost temperatury w salach.  

Radny Bęben zapytał dyrektora Bednarskiego czy został sporządzony kosztorys i wycena 

takiego remontu? 

Dyrektor Bednarski odpowiedział, że szacunkowy koszt inwestycji wynosić  będzie ok. 

120.000,00 zł. 

Wójt powiedział, że taki remont, to poważna inwestycja. Często do takiego remontu dochodzą 

inne koszty. Trzeba będzie sporządzić kosztorys. Dodał że budynek szkoły w Ostrowach nad 

Okszą czy w Mokrej to budynki o dużej powierzchni, potrzebny jest projekt przy realizacji 

tego typu inwestycji. Dodał, że inwestycję taką należy przemyśleć, a być może nabory na 

dofinansowanie tego typu zadań rozpoczną się w tym roku.  Nadmienił, że „na chwilę obecną 

pokażmy to co mamy, jeżeli na zakończenie roku zaproszeni zostaną przedstawiciele władz 

wojewódzkich to dobrze jeśli zobaczą jak jest”. 

Wiceprzewodniczący Kluczny dodał, że trzeba będzie podjąć działania w tej kwestii. 

Nadmienił, że najważniejsze, aby dzieci kolejną zimę nie musiały marznąć. Podziękował  

Wójtowi za podjęcie działań. 

Radny Bęben powiedział, że należy zacząć od projektu i kosztorysu. 

Dyrektor Bednarski odpowiedział, że audyt został opracowany, a kosztorys zostanie wkrótce 

wykonany. Dodał, że temat remontu budynku szkoły ciągnie się od lat, zawsze na 

przeszkodzie stają inne potrzeby lub brak środków.  

Radna Gorzałka dodała, że w tej części szkoły, która nie jest „dogrzana” na ścianach pojawia 

się pleśń. Uczą się tam najmłodsze dzieci „i to ich najbardziej szkoda w takiej sytuacji”.  
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Wójt powiedział, że Wspólnota Gruntowa wsi Ostrowy nad Okszą „miała dołożyć pieniądze” 

do budowy hali. 

Radny Ciesielski zapytał Wójta czy podpisał umowę ze Wspólnotą w tej sprawie.  

Radny Owczarek powiedział, że nie usłyszał nic o kompleksowym stosowaniu nowoczesnych 

metod z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Dodał, że „warto popatrzeć jak inne 

szkoły to wykorzystują”.  

 

Ad. pkt. 8. Podjęcie uchwały Nr 287/XXXIX/2014 w sprawie obciążenia części  

nieruchomości gruntowej stanowiącej Zasób Gminy Miedźno, służebnością przesyłu 

energii elektrycznej na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. Kraków  

ul. Jasnogórska 11, Oddział w Częstochowie al. Armii Krajowej 5.  

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady  Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 15 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 0 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 

 

Ad. pkt. 9. Podjęcie uchwały Nr 288/XXXIX/2014 w sprawie ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania na rok 2014 opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, 
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na które dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowania na rok 2014 planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 15 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 0 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 

 

Ad. pkt. 10. Podjęcie uchwały Nr 289/XXXIX/2014 w sprawie zmiany uchwały  

Nr 163/XXI/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie podziału 

gminy Miedźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 14 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 1 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała.  
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Ad pkt. 11. Podjęcie uchwały Nr 290/XXXIX/2014 w sprawie zmiany uchwały  

nr 183/XXIII/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału 

gminy Miedźno na stałe obwody głosowania i ustalenia numerów, granic i siedzib 

obwodowych komisji wyborczych. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 14 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 1 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 

 

Ad. pkt. 12. Podjęcie uchwały Nr 291/XXXIX/2014 w sprawie ustalenia zasad udzielania 

dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Miedźno. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Przewodnicząca  Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury i Zdrowia zgłosiła wniosek podjęty na 

posiedzeniu komisji w dniu 20 marca 2014 r. 

Komisja zaproponowała zmianę brzmienia zdania pierwszego ust. 3 w §4 Regulaminu na: 

„Wysokość dotacji, o której mowa w §1, wynosi 50% całkowitych kosztów inwestycji, jednak 

nie więcej niż 3.000 zł.” 

Przewodniczący Idasz poprosił Radcę prawnego panią Barbarę Labut o zabranie głosu. 

Radca prawny zaproponowała, aby w rozdziale 8 ust. 1 Regulaminu określającego zasady 
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udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wykreślić słowo 

„niezwłocznie”, w związku z czym § 8 ust. 1 otrzymałby brzmienie: „Dotacja zostaje 

przyznana po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku”. Dodała także, aby w rozdziale 10 ust. 1 

(dot. sposobu rozliczania dotacji) zwrot „rozliczenie dotacji następuje” zastąpić słowami 

„wypłata dotacji nastąpi po zakończeniu inwestycji”, argumentując, że będzie to bardziej 

korzystne dla gminy oraz  w  § 10 ust. 2 pkt 1 zwrot „kopie imiennych faktur wystawionych 

na Wnioskodawcę na zakup/zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków”  zmienić na 

„kopie imiennych faktur lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę na zakup i montaż 

przydomowej oczyszczalni ścieków”. 

Radny Sznober zaproponował, aby zmiany te omówić na komisjach, a głosowanie w sprawie 

podjęcia uchwały przenieść na kolejną sesję.  

Radny Ciesielski dodał, że nie jest to pilna sprawa, projekt uchwały można przełożyć na 

kolejne obrady.  

Wójt dodał, że jeżeli radni uważają, że należy zaczekać, to można to odłożyć.  

Przewodniczący Idasz poddał wniosek radnego Sznobra pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 4 

 głosów „przeciw”                 - 8 

 głosów „wstrzymujących”    - 3 

Wniosek został odrzucony.  

Przewodniczący poddał wniosek Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury i Zdrowia pod 

głosowanie. 

Głosowało 15 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 9 
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 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 6 

Wniosek komisji został przyjęty. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę zaproponowaną przez radcę prawnego dot. 

 § 8 ust. 1. 

Głosowało 15 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 9 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 6 

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę zaproponowaną przez radcę prawnego dot.  

§ 10 ust.1 i ust. 2 pkt 1. 

Głosowało 15 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 9 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 6 

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały ze zmianami pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 9 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 6 
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Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 

 

Ad. pkt. 13. Podjęcie uchwały Nr 292/XXXIX/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy  

na 2014 r. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 14 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 1 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 

 

Ad. pkt. 14. Podjęcie uchwały Nr 293/XXXIX/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy  

na 2014 r. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 12 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 3 

Uchwałę podjęto. 
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W załączeniu uchwała. 

 

Ad. pkt. 15. Podjęcie uchwały Nr 294/XXXIX/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy  

na 2014 r. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 14 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 1 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 

 

Ad. pkt. 16. Podjęcie uchwały Nr 295/XXXIX/2014 w sprawie zmiany uchwały 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2020. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 12 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 3 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 



20 

 

Przewodniczący Rady zarządził przerwę o godz. 15.30. 

Obrady wznowiono o godz. 15.45. 

 

Ad. pkt. 17.  Podjęcie uchwały  Nr 296/XXXIX/2014 w sprawie zmiany w Uchwale Nr 

285/XXXVIII/2014 Rady Gminy Miedźno z dnia 25 lutego 2014 r. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Idasz poprosił panią Skarbnik o wyjaśnienia do zmiany.  

Skarbnik wyjaśniła, że zmiana wynika z konieczności uszczegółowienia zapisów Uchwały 

zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej.   

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 15 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 0 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 

 

Ad. pkt. 18. Podjęcie Uchwały Nr 297/XXXIX/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy  

na 2014 r. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Idasz poprosił panią Skarbnik o wyjaśnienia do zmian. 

Skarbnik wyjaśniła, że nastąpiła zmiana do Uchwały Nr 270/XXXVII/2014 w  § 4, ponieważ 

po wprowadzeniu uchwał na XXXIX Sesji pojawił się deficyt budżetowy w kwocie 

532.463,70 zł. Należało zatem dokonać zmiany limitu z tytułu zaciągniętych kredytów  
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i pożyczek zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 14 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 1 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 

 

Ad. pkt. 19. Podjęcie Uchwały Nr 298/XXXIX/2014 w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Miedźno w 2014 r. 

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kluczny. 

Przewodniczący Idasz poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 13 

 głosów „przeciw”                 - 0 

 głosów „wstrzymujących”    - 2 

Uchwałę podjęto. 

W załączeniu uchwała. 

 

Ad pkt. 20. Podjęcie wniosków komisji Rady Gminy. 

Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek podjęty na posiedzeniu komisji w dniu 
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11 marca 2014 r. w sprawie zawieszenia działalności biblioteki w Mokrej i przekazaniu 

książek do szkoły w Mokrej. 

Wójt powiedział, że pewne rzeczy należy przemyśleć i rozważyć. Zwrócił się do radnych, by 

przygotowali projekt uchwały w tej sprawie i poddali go pod głosowanie, a nie występowali  

z wnioskiem.  

Przewodniczący Idasz dodał, że temat zawieszenia biblioteki był już poruszany rok wcześniej 

na komisji. Kierownik Biblioteki Publicznej powiedziała wtedy, aby działalność biblioteki  

w Mokrej zawiesić na rok, a później ją zlikwidować. 

Radny Leśnikowski nadmienił, że słyszał o zamiarze połączenia biblioteki publicznej ze 

szkolną w Ostrowach nad Okszą. Dodał, że nikt wtedy nie będzie tam chodził, gdyż 

popołudniami będzie ona zamknięta. 

Wójt zdementował te informacje dodając, że „nikt nic takiego nie planuje”. W dalszej części 

wypowiedzi skrytykował dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) i jej działania  

w kierowaniu jednostką.  

Radny Leśnikowski zaproponował, aby pracownikowi biblioteki w Mokrej wyznaczyć inne 

godziny pracy i tym samym nie zamykać placówki.  

Radny Bęben powiedział, że w Mokrej jest mała ilość wypożyczeń, zwrócił też Wójtowi 

uwagę na temat jego zastrzeżeń co do działalności dyrektor GOK-u. Zakomunikował, że 

bulwersujące jest  zarzucanie jej, że „zniszczyła tę placówkę i bibliotekę”. Pochwalił 

podejmowane przez nią działania. 

Wójt przypomniał Radzie, że dyrektor dopuściła do tego, iż GOK czynny był do godz. 17.00. 

Dodał, że  nie konsultowała tego z nikim i sama zmieniła godziny pracy jednostki. 

Skomentował takie działanie jako niedopuszczalne i karygodne.  

Przewodniczący Idasz odniósł się do godzin otwarcia GOK-u. Dodał, że nie można nikogo 

zmusić do przyjścia, jeżeli sam tego nie będzie chciał. 
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Radny Sznober zaproponował, aby Rada nie podejmowała wniosku radnego Bębna w sprawie   

zawieszenia działalności biblioteki w Mokrej, bo doprowadzi to w konsekwencji do 

zamknięcia tamtejszej szkoły. 

Radny Bęben powiedział, że „niektórzy radni nie wiedzieli nawet o istnieniu biblioteki  

w Mokrej, po co więc na siłę trzymać coś tylko dlatego, aby się trzymało”. Zapytał, czy 

kierownik jednostki czy Wójt decyduje o godzinach otwarcia? Dodał ironicznie, że 

„wcześniej było tak dobrze, był tenis, było piwo i wódka”. 

Wójt odpowiedział, że „był taki dyrektor, co powiedział, że będzie pracował w nocy i nic 

Wójtowi do tego”. Dodał też, że GOK ma osobowość prawną i jest uzależniony od 

działalności Wójta. Pan Lis nie uzgadniał swoich działań z panią dyrektor, a powinien. 

Zaznaczył, że Wójt jako pracodawca powinien być informowany o wszelkich krokach 

podejmowanych przez Dyrektor GOK.  

Radna Gorzałka powiedziała, że nie wyobraża sobie, aby pewnych spraw nie uzgadniać  

z pracodawcą. Dodała, że wina leży pośrodku i zabrakło porozumienia. Wspomniała, że  

większość radnych była za likwidacją Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, i należy 

się zastanowić, czy był to przemyślany krok. Zbliża się koniec kadencji obecnej Rady, być 

może komisja ta zostanie powołana w nowej kadencji. Dodała, że była zaskoczona godzinami 

otwarcia GOK-u, i myślała, że było to spowodowane remontem.  

Przewodniczący Idasz powiedział, że w jego ocenie GOK działa dobrze, dyrektor podejmuje 

ciekawe inicjatywy. Dowody na to znajdują się na profilu GOK- u w portalu Facebook. 

Zapytał zebranych czy mają pomysły jak ściągnąć młodzież do GOK-u. 

Radny Ciesielski zaproponował, aby przegłosować wniosek.  

Radny Wąs zasugerował, aby zaprosić na kolejną sesję pana Zenona Łakomskiego – 

Naczelnika Gminy Miedźno w latach 70-tych XX wieku. Propozycja ta związana jest ze 

znaczeniem rozwiązań planistycznych dla rozwoju Gminy. Decyzje podjęte przez władze 
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Gminy w tamtym okresie wpłynęły, zdaniem radnego Wąsa, na zahamowanie rozwoju 

Mokrej. Jako dowód radny wskazał drastyczne zmniejszenie liczby mieszkańców wsi, z 1200 

w 1982 r. do ok. 800 obecnie.  

Radny Ciesielski opuścił obrady o godz. 16.30. 

Radny Owczarek zaproponował, aby utworzyć Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 

oraz Społeczną Radę przy GOK-u i skoordynować swoje zadania. Zasugerował, aby 

zorganizować wyjazd na Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, które 

odbędą się w dniach 11-13 kwietnia br. w Kielcach. 

Przewodniczący Idasz poddał wniosek Komisji Rewizyjnej pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych w tym: 

 głosów „za”                          - 3 

 głosów „przeciw”                 - 6 

 głosów „wstrzymujących”    - 5 

Wniosek został odrzucony. 

 

Ad pkt. 21. Zapytania i wolne wnioski. 

Sołtys Lizurej zapytał Wójta czy jest możliwość zorganizowania dodatkowego połączenia 

autobusowego Kłobuck-Mokra, ponieważ ok. godz. 16.00 młodzież nie ma czym wrócić ze 

szkół. 

Wójt odpowiedział, że można zgłosić taką potrzebę do Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej (PKS) w Częstochowie, ale jeśli będą to kursy nierentowne będzie trzeba do 

nich dopłacić. Prywatni przewoźnicy nie są na chwilę obecną zainteresowani kursami na tej 

trasie. Dodał, że jeśli PKS ogłosi upadłość, obowiązek transportu publicznego spocznie na 

gminie.  
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Sołtys Szczypiór zapytał, do której Urząd Gminy czynny jest we wtorki. 

Wójt odpowiedział, że do godziny 18.00. 

Sołtys Szczypiór powiedział, że zdarzyła mu się sytuacja w której przyszedł do urzędu we 

wtorek i nie zastał pracownika.  

Wójt odpowiedział, że pracownicy we wtorek mają prawo do przerwy w pracy, ale powinni  

podczas niej być zastąpieni przez współpracowników, tak aby interesant zawsze został 

przyjęty.  

Radny Bęben zapytał co z odwodnieniem posesji przy ul. Ułańskiej oraz przebudową mostka 

na ul. Jagiełły w Miedźnie. Dodał, że jego nośność wynosi 5 ton i kierowcy płacą mandaty 

wjeżdżając cięższymi pojazdami.  

Wójt odpowiedział, że mostek znajduje się przy drodze powiatowej, więc zadanie to należy 

do powiatu. Dodał, że zwróci się o przebudowę mostka do Powiatowego Zarządu Dróg  

w Kłobucku. W kwestii odwodnienia, powiedział, że nie może ingerować w prywatne 

posesje.  

Sołtys Seliga zapytał o postęp w sprawie budowy zatoczek. 

Wójt wyjaśnił, że zostało wysłane pismo do Marszałka, że gmina jest zainteresowana 

wykonaniem 1 zatoczki. Urząd Marszałkowski wymaga dofinansowania inwestycji w 40%.  

Radny Habrajski zapytał, „kiedy drogi będą solidnie naprawione, ponieważ dziury, które 

łatane były na jesień pojawiły się ponownie”.  

Radny Bęben poruszył raz jeszcze temat mostku i będącego tam znaku, mówiąc że autobusy 

mogą przejechać, a kierowcy samochodów o tonażu większym niż 5 ton są karani mandatami.  

Radny Wąs zapytał co w przypadku, jeśli znak zakazuje wjazdu pojazdom cięższym niż 5 ton, 

a kierowca chce dojechać autobusem do własnej posesji. 

Wójt odpowiedział, że przepisy prawa są jednakowe dla wszystkich i należy ich przestrzegać. 

Przewodniczący Idasz odczytał pismo mieszkańców ul. Sienkiewicza w Miedźnie 
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skierowanego do Rady Gminy z prośbą o modernizację oświetlenia. Następnie przedstawił 

pismo OSP we Władysławowie z prośbą o przeznaczenie 3.000,00 zł z wolnych środków 

budżetowych na zakup krzeseł do remizy strażackiej. Odczytał także pismo 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach, dotyczące podjęcia Uchwały  

w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wpływu środków finansowych 

wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek 

samorządu terytorialnego.  

Wiceprzewodniczący Kluczny poprosił Skarbnik, aby odniosła się do Uchwały Rady Powiatu 

w Tarnowskich Górach. 

Skarbnik odpowiedziała, że nie zapoznała się z treścią pisma, poprosiła o omówienie tego na 

komisji.  

Przewodniczący Idasz przedstawił apel Zarządu Związku Gminy Śląska Opolskiego do 

Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej przeciwko referendum tematycznemu bez progu 

frekwencyjnego. 

Sekretarz Derejczyk wyjaśnił, że zniesienie progu frekwencyjnego przy referendum 

tematycznym jest jedną ze zmian, które może wprowadzić do Ustawy o referendum lokalnym 

procedowanym obecnie w Sejmie RP prezydencki projekt ustawy  o zasadach współdziałania 

w samorządzie, który jeżeli zostanie uchwalony ma obowiązywać od nowej kadencji. Inne 

zmiany, które za sobą niesie ta ustawa to obowiązek głosowania imiennego w radzie gminy, 

zmiana procedury absolutoryjnej.  

Radny Trzepizur odnosząc się do pisma OSP Władysławów, poprosił Radę o pozytywne 

rozpatrzenie wniosku.  

Radny Owczarek powiedział, że skoro we Władysławowie działa Stowarzyszenie na rzecz 

Rozwoju Miejscowości Władysławów, to może ono wystąpić o środki na wyposażenie 

świetlicy. 
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Przewodniczący Rady podsumował, że cel został osiągnięty, bo teraz radni wiedzą, o istnieniu 

biblioteki w Mokrej.  

Radny Owczarek zapytał o światłowód na słupach energetycznych.  

Sekretarz Derejczyk odpowiedział, że jest to prywatna inwestycja.  

 

Ad. pkt. 22. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy. 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad sesji, Przewodniczący Rady 

Gminy Leszek Idasz realizując czynności proceduralne zamknął obrady XXXIX sesji Rady 

Gminy Miedźno. 

Sesję zakończono o godzinie 17.08 

 

Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 

 (-) Aleksandra Bernaś      (-) Leszek Idasz 

(-) Anna Kuras 

Uwagi wniesione do protokołu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 


