
  PROTOKÓŁ NR XL/2018

z obrad XL

Sesji Rady Gminy Miedźno

odbytej w dniu 18 kwietnia 2018 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Pana Leszka Idasza

Stan ustawowy Rady 15 osób.

Obecnych wg załączonej listy 13 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 10.01 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno Leszek Idasz realizując czynności proceduralne otworzył

posiedzenie XL Sesji Rady Gminy Miedźno. Powitał zebranych radnych, pozostałych uczestników

obrad,  a  w  szczególności  przedstawiciela  Obwodu  Piskivki  Pana  Anatolija  Rudniczenko  oraz

tłumacza Panią Alinę Kalynowicz.

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

obecnych  było  13  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  XL 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 XXXIX sesji Rady Gminy.

4.Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za II półrocze 2017 r.

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określania rodzajów świadczeń przyznawanych

w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
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6.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji  projektu  pn.  „Poprawa  efektywności

energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń”.

7.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi

Kłobuckiemu przez Gminę Miedźno.

8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Miedźno

zadania z zakresu właściwości Powiatu Kłobuckiego.

9.Informacja Wójta z działalności pomiędzy sesjami.

10.Interpelacje i wolne wnioski.

11.Zakończenie obrad XL sesji Rady Gminy.

Sekretarz zgłosiła wniosek, aby po punkcie 4 wprowadzić uchwałę w sprawie przyjęcia Programu

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

Miedźno  w 2018  roku  oraz  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  rozwiązanie  użytkowania

wieczystego  i  nabycie  własności  budynków.  Obie  uchwały  omówione  zostaną  szczegółowo,

w punkcie dotyczącym ich przyjęcia.

Wobec braku innych uwag  Przewodniczący poddał  wniosek sekretarz  dotyczący wprowadzenia

zaproponowanych przez nią uchwał pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych w tym:

  ✓ głosów „za” - 12

  ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących - 1

Wniosek został przyjęty.

Wobec  braku  propozycji  innych  zmian  Przewodniczący  Idasz  poddał  porządek  obrad  pod

głosowanie.

Głosowało 13 radnych w tym:

  ✓ głosów „za” - 13

  ✓ głosów „przeciw” - 0
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 ✓ głosów „wstrzymujących” – 0

Wójt  zabrał  głos  i  przedstawił  przybyłego  z  Ukrainy,  lidera  Obwodu  Piskivki  Pana  Anatolija

Rudniczenko  -  członka  delegacji  Związku  Gmin  Ukraińskich.  Dodał,  że  Pan  Rudniczenko  

w Gminie Miedźno będzie gościł dwa dni. W tym czasie zapozna się z funkcjonowaniem urzędu,

samorządu  oraz  jednostek  organizacyjnych.  Od  4  lat  Śląski  Związek  Gmin  i  Powiatów

współpracuje  z  Ukrainą,  a  wizyta  ukraińskich  samorządowców  jest  jednym  z  elementów  tej

współpracy.  Wójt  dodał,  że  Ukraina  jest  w  okresie  dużych  reform  jeśli  chodzi  o  samorządy.

Nabywają  one  uprawnienia,  które  Polska  posiada  już  od  27 lat.  Gmina Piskivka  nie  ma  dużej

tradycji historycznej, gdyż trwa dopiero dwa lata, ale jest gminą porównywalną do Gminy Miedźno

- mieszka, w niej około 7000 mieszkańców. 

Po wypowiedzi Wójta Przewodniczący Idasz zapytał czy gość chciałby zabrać głos. 

Pan Anatolij przywitał wszystkich uczestniczących w Sesji po czym jego przemowę przetłumaczyła

Pani Alina Kalynowicz. 

Przekazała,  że bardzo miło jest  gościć  w Polsce oraz podziękowała za zaproszenie.  Dodała,  że

dziękuje  za  zainteresowanie  Ukrainą  w  szczególności  za  jej  wsparcie.  Ukraińskie  miasta,

województwa, cieszą się przyjaźnią z Polską mimo różnych sytuacji. Dodała też, że Piskivka jest

niewielką Gminą. Składa się z 3 wiosek w tym jednej polskiej. Znajduje się w niej gimnazjum do

którego uczęszcza polska młodzież. Przebywa również tam polski konsul. Kończąc przemowę Pana

Anatolija Rudniczenko jeszcze raz podziękowała za zaproszenie.

Wójt zaprosił uczestników obrad do wspólnego pamiątkowego zdjęcia przed Urzędem Gminy. 

W związku z tym Przewodniczący Idasz zarządził przerwę w obradach o godzinie 10.11

Obrady wznowiono o godzinie 10.23

Proponowany porządek obrad po zmianie został przyjęty i wyglądał następująco:

1.Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
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4.Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za II półrocze 2017 r.

5.Podjęcie  uchwały   w sprawie  przyjęcia  Programu opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedźno w 2018.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie użytkowania wieczystego i nabycie

własności budynków.

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określania rodzajów świadczeń przyznawanych

w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

8.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji  projektu  pn.  „Poprawa  efektywności

energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń”.

9.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi

Kłobuckiemu przez Gminę Miedźno.

10.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w sprawie  przyjęcia  do  wykonania  przez  Gminę

Miedźno zadania z zakresu właściwości Powiatu Kłobuckiego.

11.Informacja Wójta z działalności pomiędzy sesjami.

12.Interpelacje i wolne wnioski.

13.Zakończenie obrad XL sesji Rady Gminy.

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

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

Miedźno.

Wobec  braku uwag Przewodniczący Leszek Idasz  poddał  pod głosowanie  przyjęcie  protokołu  

z XXXIX Sesji Rady Gminy.

Głosowało 13 radnych w tym:

  ✓ głosów „za” - 11

  ✓ głosów „przeciw” - 0
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 ✓ głosów „wstrzymujących” - 2

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy został przyjęty.

Ad. pkt 4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za II półrocze 2017 r.

Przewodniczący  Idasz  poprosił  przewodniczących  komisji  o  przedstawienie  sprawozdań  

z działalności komisji w II półroczu 2017 r.

Radny Bęben – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył oficjalny wniosek, aby nie odczytywać

sprawozdań.  Dodał,  że  były  one  przyjmowane  na  posiedzeniach  komisji,  których  członkowie

wiedzą jakie tematy były omawiane i realizowane.

Przewodniczący Idasz poddał wniosek radnego Bębna pod głosowanie:

Głosowało 12 radnych w tym:

  ✓ głosów „za” - 10

  ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” – 2

Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu

Wniosek radnego Bębna został przyjęty. W związku z tym sprawozdania z działalności komisji nie

były odczytywane. Sprawozdania te stanowią kolejno załączniki 3-5 do protokołu.

Wobec braku innych pytań Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu.

Ad.  pkt  5.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedźno w 2018.

Wójt wyjaśnił,  że Gmina co roku ma obowiązek zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt przyjąć

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  Jest  on

podstawą do podejmowania przez Gminę działań dotyczących odłowienia bezpańskich psów, opieki

weterynaryjnej  nad bezdomnymi psami,  uśpienia ślepego miotu,  zakupienia karmy dla zwierząt

bezdomnych, przekazania dzikiego zwierzęcia do specjalistycznego ośrodka czy odbioru i utylizacji

padłych zwierząt. Dodał, że w 2017 roku było 20 bezpańskich psów - 5 z nich zostało przekazane

do adopcji dzięki działaniom podjętym przez pracowników urzędu. Środki finansowe na rok 2018
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na realizację odpowiednich działań, które wynikają z ww. programu wynoszą 42.000,00 złotych.

Przeznaczone zostaną głównie na:

- zapewnienie miejsca w schronisku zwierzętom bezdomnym - 27.000,00 zł;

- zapewnienie miejsca w Leśnym Pogotowiu dzikim zwierzętom bezdomnym - 2.500,00 zł;

- odławianie zwierząt bezdomnych - 3.500,00 zł;

- zabiegi sterylizacji i kastracji, a także usypianie ślepych miotów - 1.500,00 zł;

-  zapewnieni  opieka  nad kotami  wolno żyjącymi  (również  dokarmianie  i  dostarczanie  wody)  -

500,00 zł;

- zapewnienie opieki weterynaryjnej,  całodobowej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem

zwierząt - 3.500,00 zł;

- zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich – 2.000,00 zł

- zbieranie, transport i unieszkodliwienie zwłok zwierząt - 1.500,00 zł.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych w tym:

 ✓ głosów „za” - 13

 ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” - 0

Uchwałę podjęto. Otrzymała ona numer 288/XL/2018.

W załączeniu uchwała.

Ad.  pkt  6.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  rozwiązanie  użytkowania

wieczystego i nabycie własności budynków.

Wójt wyjaśnił, że chodzi tutaj o 4 domki położone w miejscowości Władysławów o powierzchni

zabudowy 43 m2  każdy.  Zgodnie  z ustawą  o gospodarce  nieruchomościami w  razie  wygaśnięcia

użytkowania wieczystego na skutek rozwiązania umowy przed upływem okresu na jaki prawo to

zostało  ustalone  w umowie,  użytkownikowi  wieczystemu  przysługuje  wynagrodzenie  za

wzniesione przez niego budynki i inne urządzenia.  Wynagrodzenie powinno być równe wartości

tych  budynków  i urządzeń  określonej  na  dzień  wygaśnięcia  użytkowania  wieczystego.  Taki
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wniosek skierowała do Urzędu Gminy Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Kłobucku.

Wobec  powyższego  zlecono wykonanie  operatu  szacunkowego  dotyczącego  wartości

nieruchomości,  które  są  postawione  na  tym terenie.  Wycena  rzeczoznawcy to  około  76.000,00

złotych  za  całość.  Dodał,  że  za  radą  radcy  prawnego  zdecydował  przedłożyć  pod  dyskusję

omawiany projekt.  Zastrzegł jednak, że jeśli  organ nadzoru uzna brak kompetencji  rady w tym

zakresie uchwała może zostać uchylona.

Radny Graj zapytał o przeznaczenie domków w przypadku ich wykupu oraz o to z jakich środków

pokryty zostanie ich ewentualny zakup. 

Wójt odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze ustalonego przeznaczenia dla domków,

lecz zamysłem jest zagospodarowanie ich na potrzeby komunalne. Można byłoby prowadzić wtedy

działalność  przy  pomocy  Gminnego  Ośrodka  Kultury  np.  organizując  zielone  szkoły.  Obecnie

obowiązujący  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  nie  pozwala  podzielić  tych

działek. Domki te mogłyby być lokatą w razie gdyby nie udało się ich w przyszłości sprzedać. Jeśli

chodzi  o  środki  z  budżetu  były  by  to  środki  przeznaczone  na  wydatki  komunalne.  Stosowna

uchwała zostanie przedstawiona przez skarbnika na najbliższej sesji.

Radny Kluba zapytał czy wnioskodawca składał swój operat - propozycje swoich wyliczeń.

Wójt odpowiedział, że zaproponowana cena  wahała się w granicach 80.000,00 złotych. Dodał, że

nie  pamięta  czy  operat  został  złożony,  jednak  niezależnie  jakie  wnioskodawca  przedstawia

propozycje obowiązkiem gminy jest sporządzić własny operat.

Przewodniczący Idasz zapytał czy są jeszcze jakieś pytania.

Wobec braku innych pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych w tym:

 ✓ głosów „za” - 13

 ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” - 0

Uchwałę podjęto. Otrzymała ona numer 289/XL/2018.

W załączeniu uchwała.
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Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określania rodzajów świadczeń

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich

przyznawania.

Wójt  wyjaśnił,  że  projekt  uchwały  został  podany  konsultacjom  społecznym  i  skierowany  do

wyrażenia  opinii  do  Niezależnego  Samorządowego Związku Zawodowego Solidarność  oraz  do

Związku  Nauczycielstwa  Polskiego.  Związek  Nauczycielstwa  Polskiego  nie  wniósł  zastrzeżeń,

NSZZ  Solidarność  zaopiniował  wniosek  pozytywnie  sugerując  zmianę  do  załącznika  nr  1  do

uchwały, w § 1 ust. 3 pkt 2, która została przez Wójta uwzględniona. 

Wobec braku innych pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych w tym:

 ✓ głosów „za” - 12

 ✓ głosów „przeciw” - 1

 ✓ głosów „wstrzymujących” - 0

Uchwałę podjęto. Otrzymała ona numer 290/XL/2018.

W załączeniu uchwała.

Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji  projektu pn. „Poprawa

efektywności  energetycznej  budynków  użyteczności  publicznej  w Gminach  Miedźno

i Przystajń”.

Wójt wyjaśnił, że uchwała dotyczy wspólnej realizacji z Gminą Przystajń projektu pn. „Poprawa

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno i Przystajń”.

Liderem projektu będzie Gmina Miedźno, która przeprowadzi termomodernizację budynku Zespołu

Szkolno  -  Przedszkolnego  w  Mokrej,  natomiast  partnerem  Gmina  Przystajń,  która  zrealizuje

modernizacje świetlic w miejscowościach Ługi - Radły i Podłęże Szlacheckie. Wójt dodał, że jest to

duży projekt wynoszący około 3.500.000,00 złotych.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych w tym:

 ✓ głosów „za” - 13
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 ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” - 0

Uchwałę podjęto. Otrzymała ona numer 291/XL/2018.

W załączeniu uchwała.

Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Miedźno.

Wójt  wyjaśnił,  że  kończą  się  prace  związanie  z  budową chodnika  na  drodze  powiatowej  przy

ul.  Wyzwolenia  oraz  ul.  Jagiełły.  Nieprzewidzianym  wydatkiem  okazała  się  konieczność

zabezpieczenia zlokalizowanego tam wodociągu, który znajduje się na wschód od ul. Dębowej w

rowie (zarurowanie i przykrycie rowu). Stąd projekt uwzględniający omówione wydatki. 

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych w tym:

 ✓ głosów „za” - 12

 ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” - 1

Uchwałę podjęto. Otrzymała ona numer 292/XL/2018.

W załączeniu uchwała. 

Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do wykonania przez

Gminę Miedźno zadania z zakresu właściwości Powiatu Kłobuckiego.

Wójt poinformował, że projekt ten jest konsekwencją podjętej przed momentem uchwały. Sesja  

w powiecie odbędzie się 24 kwietnia – będzie więc możliwe przyjęcie tych środków. 

Wobec braku innych pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych w tym:

 ✓ głosów „za” - 12

 ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” - 1

Uchwałę podjęto. Otrzymała ona numer 293/XL/2018.
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W załączeniu uchwała.

Ad. pkt 11. Informacja Wójta z działalności pomiędzy sesjami.

Wójt przedstawił informację z działalności między sesjami, obejmującą okres od 14 marca 2018

roku do 17 kwietnia 2018 roku. Stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu.

Radny Graj zapytał o komunikację publiczną. Dodał, że połączenie na linii Miedźno- Kłobuck jest

słabe. Zapytał jakie działania podejmowane są w kierunku ewentualnej zmiany tej sytuacji. 

Wójt odpowiedział, że komunikacja na linii Miedźno - Kłobuck jest dużym problemem od wielu

lat.  Coraz  więcej  ludzi  jeździ  prywatnymi  samochodami,  a  to  ogranicza  kursy  przewoźników.

Gmina pracuje nad planem komunikacji  transportu publicznego. Została nawiązana współpraca  

z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR, którzy przygotowują dla Gminy program transportu

publicznego.  Dopiero  mając  taki  program  będzie  można  podjąć  ewentualne  samodzielne

świadczenie usługi transportu publicznego. Taka sytuacja miała już miejsce w Gminie Konopiska.

Wójt dodał, że dziś jest to o tyle trudne, że PKS Częstochowa oczekuje dopłaty, a Gmina nie ma

możliwości  prawnej  dofinansowania  w  takiej  możliwości.  Podkreślił  również,  że  dopiero  po

analizie  istniejących połączeń będzie można podjąć konkretną decyzję.  Radni  na bieżąco będą  

o tym informowani. Program do końca czerwca powinien zostać opracowany.

Radny Graj zapytał czy został już powołany zespół dotyczący szkód łowieckich.

Wójt odpowiedział, że w Gminie Miedźno taki zespół nie został jeszcze powołany, gdyż ustawa ta

dopiero niedawno weszła  w życie.  Dużą rolę  będą odgrywać tutaj  Sołtysi,  którzy powinni  być

przedstawicielami zaufania społecznego wsi. Dodał, że w najbliższym czasie komisja taka zostanie

przez Gminę powołana.

Radny Graj  dodał,  że  najwięcej  takich  szkód dzieje  się  właśnie  w okresie  wczesnowiosennym

i zapewne takie zgłoszenia zaczną wpływać do Urzędu Gminy. Zapytał, czy było organizowane

szkolenie dla sołtysów dotyczące szkód łowieckich.

Wójt odpowiedział, że jeśli zajdzie taka konieczność sołtysi zostaną przeszkoleni. Podkreślił, że na

pewno jest to nowa sytuacja, trudna dla wszystkich, ale ma nadzieje, że się unormuje. 

Radny Oziembała zapytał z jakich funduszy podjęte będą działania odnośnie kanalizacji, czy będzie

10



to kredyt, pożyczka czy jakieś inne środki pieniężne.

Wójt odpowiedział, że zgodnie z informacją przedstawioną przez skarbnika nie ma konieczności

zaciągnięcia kredytu. Dodał, że działania związane z kanalizacją w Ostrowach nad Okszą nie były

tak kosztowne jak zakładano. Według projektu kwota ta wynosiła około 10.000.000,00 złotych,

natomiast  Gminie  udało  się  ją  wykonać  w okolicach  około  6.000.000,00  złotych.  Kanalizacji  

w Izbiskach nie uda się wykonać taniej i będzie trzeba dołożyć środków. 

Radny Trzepizur zapytał o budowę chodnika Władysławów- Borowa.

Wójt odpowiedział,  że Gmina jest w trakcie organizowania spotkania z mieszkańcami Borowej,

gdzie rozpocznie się budowa chodnika. Ze strony mieszkańców Władysławowa uzyskano wszystkie

pozwolenia.  Dodał, że jak tylko spotkanie się odbędzie Gmina będzie podejmować kolejne kroki. 

Radny Kluba zapytał o informację odnośnie wyborów samorządowych. Dodał, że Gmina Miedźno

jest  jedną  z  31  niechlubnych Gmin w Polsce,  która  nie  podjęła  uchwały o podziale  na  okręgi

wyborcze. Dodał, że ktoś prawdopodobnie próbował coś zmienić bądź manipulować.

Wójt odpowiedział, że ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli  

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych zmieniła

przepisy  dotyczące  wyborów  samorządowych.  Wprowadziła  pewne  ograniczenia  dotyczące

podziału  na  okręgi  wyborcze,  które  powinny  być  określone  nie  przez  samorządy  tylko  przez

Komisarzy  Wyborczych.  Dodał  też,  że  stwierdzenie  Radnego  Kluby,  że  „Gmina  Miedźno  jest

niechlubna i nie dostosowała się do przepisów” jest zaskakujące i nie zgadza się z tą opinią. 

Radny Kluba dodał, że taka informacja jest podana w Internecie. Jego zdaniem chciano dokonać

znacznych zmian. 

Wójt  zapytał,  czy  na  tej  stronie  jest  napisane,  że  Gmina  Miedźno  jest  niechlubna  czy  jest  to

wyłącznie opinia Radnego Kluby. Dodał, że podjął się także analizy okręgów wyborczych. Jedyna

zmiana  proponowana  przez  Wójta  dotyczyła  Wapiennika,  który  jego  zdaniem powinien  zostać

przyłączony  do  miejscowości  Miedźno.  Podkreślił  jednak,  że  wierzy  w  sprawiedliwy  podział

komisarza wyborczego. Jego zdaniem sens przepisu zrozumiało właśnie 31 gmin. 

Radna  Gorzałka  zapytała,  czy  Gmina  Miedźno  posiada  już  plan  obchodów rocznicy  100-lecia
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odzyskania niepodległości.

Wójt odpowiedział,  że plan obchodów opracowywany jest  przez Gminny Ośrodek Kultury.  Jest

uzgadniany tok całości wydarzeń na terenie Gminy Miedźno. Planowanie są debaty młodzieżowe

dotyczące  niepodległości  oraz  wydarzenia  kulturalne.  Informacja  ta  będzie  na  bieżąco

przekazywana.  Dodał,  że  na  dzień  dzisiejszy  trwają  działania  związane  z  kwestią  pieniężną

ponieważ GOK złożył wniosek do programu Niepodległa.  Wójt zapewnił, że rocznicę 100-lecia

odzyskania niepodległości Gmina upamiętni godnie. Dodał, że na terenie sołectwa Ostrowy planuje

się  odsłonięcie  pomnika  pamięci  stoczonej  w czasie  powstania  styczniowego  potyczki  

(w miejscowości Mazówki). Będzie to jedna z imprez, która będzie towarzyszyć obchodom 100-

lecia odzyskania niepodległości

Radny Graj zapytał, czy Gmina planuje delegacje na pogrzeb zmarłego w wieku 102 lat majora

Jana Wolskiego.

Wójt odpowiedział, że data pogrzebu jeszcze nie jest znana, ale zgodnie z tradycją Gminy Miedźno

delegacja jest organizowana.

Sołtys Chudaszek zapytała, czy jest przewidziany remont drogi do Państwa Paliwodów.

Wójt odpowiedział, że w tym miesiącu rozpoczną się naprawy dróg gruntowych.

Sołtys  Chudaszek  zapytała  co  z  kwestią  pobocza  przy  ul.  Dębowej  gdzie  wysiadają  dzieci  ze

szkolnego autobusu.

Wójt odpowiedział, że została zwrócona uwaga kierowcy, który nie powinien zatrzymywać się przy

rowie. Dodał, że w br. rów, który biegnie wzdłuż ul. Dębowej będzie regulowany i Gmina zwróci

również uwagę na miejsce gdzie wysiadają dzieci, aby dobrze je zabezpieczyć.

Sołtys Lizurej zgłosił, że jadąc od pomnika w miejscowości Mokra w kierunku Miedźna na drodze

są dziury. Dodał także, że środek drogi i pobocze w kierunku Kłobucka jest w złym stanie. Swoje

zastrzeżenia zgłosił też do stanu dróg gminnych. Następnie zapytał jak będzie wyglądać tegoroczna

uroczystość obchodów Bitwy pod Mokrą.

Wójt  odpowiedział,  że  została  przekazana  informacja  do  zarządcy  dróg  odnośnie  zgłoszonych

uwag.  Jeżeli  chodzi  o  drogę  w  kierunku  Kłobucka,  pobocza  są  w  trakcie  prac.  Na  ten  rok
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budżetowy powiat nie przewiduje jednak położenia nakładki na całą powierzchnię drogi. Dodał

również, że remonty dróg gruntowych w Mokrej zostały wykonane, natomiast Gmina jest w trakcie

obliczania  i  wskazywania  miejsc  gdzie  nawierzchnia  asfaltowa  będzie  naprawiana.  Gmina

przedstawi zapytanie ofertowe i do końca czerwca naprawy cząstkowe dróg asfaltowych powinny

zostać wykonane.

Nawiązując do pytania sołtysa o uroczystości obchodów Bitwy pod Mokrą Wójt odpowiedział, że

wzorem lat ubiegłych obchody te zaplanowane zostały na 1 września. Będzie to również w pewnym

zakresie element obchodów odzyskania niepodległości. Gmina zwróciła się z prośbą o patronat do

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Premiera Piotr Glińskiego i otrzymała go. W roku

bieżącym nie planuje się rekonstrukcji wojennej, która organizowana była w 75 rocznicę, ponieważ

jest to droga inwestycja. Wójt dodał również że wszystkie uroczystości organizowane przez Gminę

Miedźno są godne. Jeżeli tylko Gmina w przyszłości będzie miała możliwości finansowe warto

będzie  się  zastanowić  nad  rekonstrukcją.  Gmina  stara  się  również  brać  udział  

w wydarzeniach odbywających się na terenie całego Państwa, doceniając wysiłek i ofiarę ludzi,

którzy walczyli w czasie wojny.

Radny Bęben zapytał czy przewidywany jest remont drogi przy ul. Słowackiego w Miedźnie.

Wójt odpowiedział, że w miarę możliwości drogi gruntowe zostaną naprawione. Kończą się pracę

na łączniku ulic Jagiełły i Częstochowskiej, który jest równoległy do ul. Słowackiego. Dodał, że

jest już położona pierwsza warstwa asfaltu i inwestycja niedługo zostanie zakończona. Większość

osób dojeżdżających właśnie tą ulicą będzie mogła również dojechać od ul. Mickiewicza. Dodał, że

w miarę możliwości Gmina postara się w ramach remontu dróg gruntowych, naprawić drogę przy

ul. Słowackiego.

Radna  Gorzałka  zgłosiła,  że  przy  cmentarzu  na  drodze  do  Miedźna  został  wyrzucony  eternit.

Zapytała czy Gmina zajmie się tym problemem. Zgłosiła też,  że na drodze między Łobodnem  

a  Ostrowami  nad  Okszą,  niedaleko  „parkingu”  znajduje  się  duża  wyrwa,  która  stwarza

niebezpieczeństwo.

Wójt odpowiedział, że Gmina przekaże informację dotyczącą stanu drogi z Łobodna do Ostrów nad
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Okszą  do  Zarządu  Dróg  Powiatowych.  Natomiast  informacja  odnośnie  wyrzuconego  eternitu

została zgłoszona wcześniej do urzędu. Postępowanie takie jest niezrozumiałe, ponieważ Gmina

odbiera bezpłatnie i utylizuje azbest. 

Radny Leśnikowski dodał, że to nie jest cały eternit tylko odpady eternitowe.

Wójt odpowiedział, że takie odpady również są zabierane przez Gminę.

Radna Gorzałka  dodała, ze wyrzucone zostały tam również wióry.

Wójt odpowiedział, że to właściciel nieruchomości odpowiada za jej stan i porządek. Jest to kwestia

do wyjaśnienia. Jeżeli śmieci leżą na poboczu, to Gmina zgłosi do Zarządu Dróg Powiatowych

prośbę o ich usunięcie. Dodał, że jeżeli takie zdarzenia będą przerzucane na Samorząd Gminy lub

do Zarządu Dróg Powiatowych to nie będzie rozwiązaniem problemu. Jego zdaniem wyrzucenie

odpadów, kiedy Gmina zajmuje się ich odbiorem jest czystą złośliwością i nieprzystosowaniem do

życia społecznego. 

Sołtys  Lizurej  dodał,  że  droga  w  kierunku  Kłobucka  także  jest  zasypana  odpadami.  Każdy  

z mieszkańców posiada kosz na odpady. Jego zdaniem robią osoby przejezdne, które wyrzucają

śmieci w dużych workach. 

Wójt powiedział, że niestety, ale mieszkańcy także zaśmiecają gminę. Przypomniał, o incydencie

podczas którego jeden z mieszkańców przywiózł śmieci pod urząd. Dodał,  że wszyscy powinni

reagować i pilnować się wzajemnie. Takie sytuacje powinno się potępiać. Środki z budżetu gminy

są niestety ograniczone. Jeśli chodzi o sytuację wyrzuconego eternitu – zostanie on zebrany przez

pracowników  gospodarczych,  jednak  raz  jeszcze  podkreślił,  że  nie  jest  to  właściwy  sposób

postępowania.

Sołtys Lizurej  dodał, że w nowym przystanku w miejscowości Mokra III została wybita szyba.

Przystanek jest też zanieczyszczony.

Wójt odpowiedział, że dostał już informacje w tej sprawie - nowa szyba została już zamówiona.

Będzie wymieniona w najbliższym czasie. Dodał, że pracownicy gospodarczy starają się sprzątać

nieczystości na bieżąco, choć mimo wszystko ludzie i tak zaśmiecają od nowa. 

Radna Gorzałka  powiedziała, że była świadkiem sytuacji, w której w momencie zbierania odpadów
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przez firmę wywozową, jeden z worków był rozerwany i po odjeździe pracowników firmy, reszta

odpadów została na drodze, które trzeba było samemu posprzątać.

Wójt  odpowiedział,  że  jeżeli  tylko  Gmina  dostanie  takie  zgłoszenie  zawsze  zostają  podjęte

odpowiednie działania. Nie wiadomo jednak czy kierowca zrobił to celowo czy worek został już

wcześniej przerwany. Firma obsługująca gminę w większości pojazdów ma zamontowane kamery

oraz aparaty, w związku z czym Gmina może wystąpić o udostępnienie nagrania. Jeżeli nagranie

pokaże, że zostało to zrobione celowo pracownik powinien ponieść konsekwencje.

Radny Leśnikowski powiedział,  że kosze wystawiane są zazwyczaj dzień wcześniej  wieczorem,

więc worki mogą zostać rozerwane przez psy. Dodał, że skoro firma wywozowa zbiera odpady to

obowiązkiem jest również zebranie tych które po rozerwaniu worka zostały pod posesją. 

Wójt odpowiedział, że zgadza się z taką opinią. Dodał, że w Polsce istnieje zorganizowany system

odbioru  odpadów.  Jeśli  wszyscy  należycie  przykładaliby  się  do  swoich  obowiązków  to

funkcjonowałby on prawidłowo. Niestety zawsze zawodzi człowiek.

Radny Kluba przypomniał o posezonowej naprawie drogi. Przy posesji  jednego z mieszkańców

Kołaczkowic zapadła się część drogi.  W roku poprzednim wyrwa ta nie została zasypana i ludzie

we własnym zakresie zasypują tę dziurę.

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

Ad. pkt 12. Interpelacje i wolne wnioski.

Przewodniczący poinformował, że od dnia 14 marca 2018 roku do 17 kwietnia 2018 roku do Biura

Rady wpłynęły następujące pisma:

1. Zawiadomienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wszczęciu postępowania

nadzorczego nad 5 uchwałami. Trzy dotyczyły dotacji dla jednostek OSP, dwa dotyczące

uchwał  związanych  z  pożyczkami  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2. Wpłynęły także trzy uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące unieważnienia

uchwał w sprawie dotacji dla OSP.

3. Podziękowanie od Burmistrza Czerska za okazaną pomoc finansową na usuwanie skutków
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nawałnicy, która miała miejsce w sierpniu 2017 roku.

Dodał, że są one dostępne dla zainteresowanych w Biurze Rady.

Ad. pkt 13. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Gminy.

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

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

Miedźno.

Sesję zakończono o godzinie 11.35

Protokolant Przewodniczący Rady Gminy

(-) Anna Kuras (-) Leszek Idasz

(-) Joanna Deska
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