
 Protokół nr 25/2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Miedźno
odbytego w dniu

15 lutego 2018 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji:
1. Zdzisław Bęben – przewodniczący;
2. Dariusz Modliński;
3. Konrad Puchała;
4. Marcin Sznober;
5. Czesław Trzepizur.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Krzysztof Zyśk – Inspektor w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej;
2. Grażyna Borycka – Główny Księgowy.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji. 
2. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Miedźno. 
3. Kontrola działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011, 75022, 75075;
4. Kontrola działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 i 

90095.
5. Kontrola działu 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne.
6. Sprawozdanie z działalności komisji za II półrocze 2017 roku.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia komisji.

Ad pkt 1.Otwarcie posiedzenia Komisji.
Otwarcia posiedzenia Komisji, powitania obecnych oraz przedstawienia porządku obrad dokonał
przewodniczący komisji Zdzisław Bęben, informując jednocześnie o możliwości zgłaszania zmian
do  porządku  obrad.  Wobec  braku  propozycji  zmian  porządek  obrad  został  poddany  przez
przewodniczącego pod głosowanie.
Głosowało 5 radnych w tym:

 głosów „za” - 5✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Porządek obrad został przyjęty.

Ad pkt 2. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Miedźno. 
Przewodniczący  Bęben  poinformował,  że  komisja  zebrała  się  w  dniu  dzisiejszym,  aby  zająć
stanowisko  w  sprawie  skargi  złożonej  przez  mieszkańca  Kazimierza  Hudaszka  -  dotyczącej
nieprawidłowości  w zarządzaniu  drogami gminnymi.  Radni  zapoznali  się  z  dokumentacją  w tej
sprawie:

– Pismem  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Katowicach  nr  WI-
K.KP.5730.RPO.24.34.MD.823.18  z  dnia  16  stycznia  przekazującym  pismo  pana
Kazimierza Hudaszka zakwalifikowane jako skargę;

– Treścią skargi pana Kazimierza Hudaszka.
Przewodniczący  wyjaśnił,  że  skarga  zawiera  zarzuty  wobec  Wójta  oraz  podległych  mu
pracowników dotyczące nieprawidłowego zarządzania drogami gminnymi. Według skarżącego ul.
Św. Jadwigi  w Miedźnie  nie  została  wykonana z  zachowaniem norm bezpieczeństwa.  Ponadto
zarzuca  nieprzestrzeganie  przepisów  prawa  podczas  inwestycji  realizowanych  na  drogach
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gminnych nr 656021S oraz 656061S. Wskazuje przy tym, że Gmina zajęła grunty prywatne pod
inwestycje nie uzyskując wcześniej stosownej zgody od właścicieli nieruchomości. Zarzuca także
wadliwość wykonania projektu dla drogi gminnej 656061S w kwestii odwodnienia. 
Przewodniczący wyjaśnił, że skarga dotycząca ulicy Św. Jadwigi w Miedźnie była już rozpatrywana
przez  Radę  Gminy  Miedźno.  Stanowisko  w  tej  sprawie  wyrażone  zostało  uchwałą  nr
233/XXXIV/2017 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Miedźno. Wobec powyższego komisja jednogłośnie uznała, że nie będzie rozpatrywała skargi
w tej części podtrzymując swoje poprzednie stanowisko w tej sprawie. 
Skarżący został zaproszony na posiedzenie komisji jednak nie pojawił się. Wyjaśnienia w imieniu
Wójta złożył pracownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej – inspektor Krzysztof Zyśk.
W kwestii zarzutu dotyczącego bezprawnego wejścia w działki prywatne Inspektor Zyśk wyjaśnił, że
dla inwestycji realizowanej na drodze 656021S uzyskano od wszystkich właścicieli nieruchomości
znajdujących się przy niej, oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane.
Natomiast na drodze gminnej nr 656061S inwestycja wykonana została w granicy pasa drogowego,
zgodnie  z  założeniem projektowym.  W tym  przypadku  nie  zachodziła  konieczność  zajmowania
gruntów prywatnych.
Przewodniczący Bęben poprosił,  aby pracownik odniósł się  do zarzutu wadliwości  projektu oraz
odwodnienia tej drogi.
Inspektor  Zyśk  wyjaśnił,  że  projekt  przebudowy  zakładał  spadki  poprzeczne  mające  na  celu
odprowadzenie  wody do  istniejących  rowów  chłonnych  zlokalizowanych  przy  drodze.  Wszelkie
działania  wykonane  zostały  zgodnie  z  wymaganiami  sztuki  budowlanej,  a  przede  wszystkim
stosownie  do  założeń  projektowych.  Sam  projekt  opracowany  został  przez  osobę  posiadającą
odpowiednie uprawnienia.
Przewodniczący  Bęben  powiedział,  że  komisja  wobec  złożonych  wyjaśnień  i  zapoznaniu  się  
z treścią dokumentacji w sprawie nie ma podstaw do stwierdzenia wadliwości projektu. Dodał, że
jego zdaniem skarga jest niezasadna. Wobec braku uwag poddał swój wniosek o uznanie skargi za
niezasadną pod głosowanie.
Głosowało 5 radnych w tym:

 głosów „za” - 5✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Skarga została uznana za niezasadną.
Stanowisko Komisji Rewizyjnej w tej sprawie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Wobec braku innych pytań przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu w porządku obrad.

Ad pkt 3. Kontrola działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011, 75022, 75075.
Dział   750  –  Administracja  publiczna,  rozdział  75011  omówiła  Główna  Księgowa  Grażyna
Borycka. Powiedziała, że w głównej mierze są to dotacje, których wysokość wynika z katalogu
zadań.  Chodzi  tutaj  przede  wszystkim  o  wynagrodzenia  pracowników  Referatu  Spraw
Obywatelskich wykonujących zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, wydawania dowodów
osobistych czy obronności. Rozdział 75022 to wydatki ponoszone na Radę Gminy, a więc wypłata
diet  radnych i  sołtysów czy zakup art.  spożywczych oraz wody na posiedzenia komisji  i  sesję.
Rozdział 75075 obejmuje natomiast szerzej rozumianą promocję. Jedne z wyższych kwot w nim
ujętych  dotyczą  występów  artystycznych  organizowanych  podczas  festynów,  których
współorganizatorem jest Gmina Miedźno. 

Ad.  pkt  4.  Kontrola  działu  900 -  Gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska,  rozdział
90015 i 90095.
Wydatki z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska omówiła księgowa Borycka.
Rozdział  90015  obejmuje  wydatki  poniesione  na  oświetlenie  ulic,  placów  i  dróg.  Natomiast
rozdział 90095 to wydatki związane z pozostałą działalnością gospodarki komunalnej. 
Przewodniczący Bęben powiedział,  że  po wymianie oświetlenia  ulicznego rada powinna dostać
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zestawienie porównujące koszty ponoszone na oświetlenia przed jego modernizacją i po. Pozwoli to
zobrazować powstałe oszczędności. 
Radny Modliński zapytał  jaki audyt został  wykonany na kwotę 59 040,00 zł  zgodnie z fakturą
95/PR/2017.
Główna księgowa odpowiedziała,  że był to audyt dla inwestycji  budowy oświetlenia ulicznego.
Wykonany został przez firmę Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Sp. j. 
Przewodniczący  Bęben  powiedział,  że  skrzyżowanie  przy  kościele  w  Miedźnie  powinno  być
bardziej oświetlone. Ostatnio miał tam miejsce śmiertelny wypadek. 
Radny  Puchała  dodał,  że  widoczność  na  skrzyżowaniu  utrudnia  płot  przy  kościele.  Kierowcy
wyjeżdżający z ul. Ułańskiej muszą w znacznym stopniu wyjechać na drogę wojewódzką 491 co
stwarza zagrożenia dla jadących nią aut. 
Przewodniczący Bęben zapytał o umowę zlecenia zawartą z Panem Krzysztofem Widerą.
Księgowa wyjaśniła,  że jest  to umowa dotycząca zapewnienia na terenie Gminy miejsca,  gdzie
przetrzymywane będą zwierzęta gospodarskie wymagające tymczasowego przetrzymania.
Radny Trzepizur zauważył, że Firma Doradcza Krzysztof Filipek łącznie w 2017 roku otrzymała
spore wynagrodzenie.
Księgowa  Borycka  wyjaśniła,  że  niestety  program  naprawczy  dla  inwestycji  budowy
Przydomowych  Biologicznych  Oczyszczalni  Ścieków  we  Władysławowie  generuje  koszty
związane m.in. z miesięcznymi raportami. 
Przewodniczący Bęben zapytał za jakie usługi wystawia faktury firma Remondis.
Księgowa Borycka wyjaśniła,  że mieszkańców gminy obsługuje firma PZOM Strach,  natomiast
budynki użyteczności publicznej na terenie Gminy firma Remondis – stąd wystawione przez nią
faktury. 
Radny  Trzepizur  zwrócił  uwagę  na  spore  koszty  ponoszone  w  związku  z  wyłapywaniem  
i przekazywaniem bezdomnych zwierząt do schroniska. 
Główna księgowa odpowiedziała, że jest to zadanie gminy. Niestety koszty te są spore, dlatego też
pracownicy starają się zawsze znaleźć osobę, która zaadoptuje psa zanim zostanie on oddany do
schroniska. 
Radny Sznober zapytał o faktury wystawiane przez kancelarię Radcy Prawnego Izabelę Łuszczyn.
Księgowa Borycka wyjaśniła, że z Radcą Izabelą Łuszczyn została podpisana umowa dotycząca
pomocy  w  zakresie  spraw  związanych  z  inwestycjami  m.in.  sprawdzaniu  dokumentacji
przetargowej. 
Radny Modliński poprosił, aby wypowiedzieć umowę z Orange dotyczącą świetlicy w Borowej.
Dodał,  że faktury za internet przychodzą co miesiąc,  a na świetlicy w Borowej nie ma już ani
telefonu, ani internetu z firmy Orange.
Księgowa odpowiedziała, że być może jest opłata za internet wykorzystywany podczas wyborów.
Jeśli rzeczywiście jest tak jak mówi radny, po sprawdzeniu tego umowa zostanie rozwiązana za
pomocą wypowiedzenia. 
Ad.  pkt  5.  Kontrola  działu  600  -  Transport  i  łączność,  rozdział  60016  -  Drogi  publiczne
gminne.

Księgowa  omówiła  wydatki  poniesione  w  związku  utrzymaniem  dróg  gminnych.  Wydatki  te
głównie  ponoszone  były  na  zakup  usług,  zakup  materiałów  oraz  wyposażenia  oraz  wydatki
inwestycyjne. 
Przewodniczący Bęben powiedział, że jakość prac firmy POLDEK pozostawia wiele do życzenia.
Temat ten był już przez radnych wcześniej poruszany. Dodał, że tego wykonawcy nie powinno się
brać pod uwagę przy następnym przetargu.
Radny Trzepizur opuścił salę obrado godzinie 13.22.

 Ad. pkt 6.Sprawozdanie z działalności komisji za II półrocze 2017 roku.
Przewodniczący Bęben przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za II półrocze
2017 roku. Wobec braku pytań do sprawozdania poddał je pod głosowanie.
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Głosowało 4 radnych w tym:
 głosów „za” - 4✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Stanowi ono załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. pkt. 7. Sprawy różne.
Tematu spraw różnych nie podjęto.

Ad. pkt. 8. Zakończenie posiedzenia komisji.
Wobec braku innych pytań przewodniczący Bęben zakończył posiedzenie komisji o godz. 13.36.

Protokolant Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
(-) Anna Kuras (-) Zdzisław Bęben
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