
 Protokół Nr 37/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu, Oświaty,

Kultury Sportu i Zdrowia
Rady Gminy Miedźno

odbytego w dniu 08 maja 2018 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji:
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.

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli:
1. Andrzej Kluczny - Skarbnik;
2. Barbara Leszczyńska – Księgowa Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie;
3. Edyta Szymańska – Księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie;
4. Marta Radzioch – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie;
5. Leszek Idasz – Przewodniczący Rady Gminy.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Analiza budżetu GOK za 2017 rok.
3. Analiza budżetu GOPS za 2017 rok.
4. Analiza wykonania budżetu gminy za 2017 rok na podstawie sprawozdania Wójta.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia komisji.
Otwarcia posiedzenia Komisji, powitania obecnych oraz przedstawienia porządku obrad dokonał
przewodniczący Komisji Adam Leśnikowski. Poinformował jednocześnie o możliwości zgłaszania
zmian do porządku obrad.
Wobec braku propozycji zmian Przewodniczący poddał porządek posiedzenia pod głosowanie.
Głosowało 9 radnych w tym:

 głosów „za” - 9✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad pkt. 2. Analiza budżetu GOK za 2017 rok.
Budżet GOK za rok 2017 omówiła księgowa Leszczyńska. Informacja ta stanowi załącznik nr 1 do
protokołu. 
Wobec braku pytań przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu w porządku obrad.
Ad pkt. 3. Analiza budżetu GOPS za 2017 rok.
Budżet GOPS mówiła księgowa Szymańska. Analiza ta stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Radny Bęben zapytał czy ilość dzieci, którym dofinansowane jest dożywianie w szkołach rośnie
czy maleje. 
Kierownik  Radzioch odpowiedziała,  że ilość ta  się  zmniejsza.  Duży wpływ ma na to  program
Rodzina 500+.
Radna Piątek zapytała jakie są wymogi dla uzyskania Karty Dużej Rodziny. 
Kierownik Radzioch wyjaśniła, że Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin
wielodzietnych. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej



trójką  dzieci  w  wieku  do  ukończenia  18  roku  życia, w  wieku  do  ukończenia  25  roku  życia,
w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej oraz bez ograniczeń wiekowych,
w  przypadku  dzieci  legitymujących  się  orzeczeniem o  umiarkowanym  albo  znacznym  stopniu
niepełnosprawności.
Księgowa Szymańska dodała,  że duże miasta w Polsce wprowadzają także indywidualne Karty
Dużej Rodziny dla swoich mieszkańców.
Radny Graj zapytał jak wiele dzieci na terenie Gminy korzysta z programu Rodzina 500+.
Kierownik  Radzioch  odpowiedziała,  że  jest  to  około  900 dzieci.  Nie  jest  to  stała  liczba,  gdyż
w ciągu roku sytuacja ta ulega zmianie. Obecnie wiele świadczeń zostało nienależnie pobranych.
Na dzień dzisiejszy do zwrotu pozostało ok. 16 000,00 zł. 
Przewodniczący Leśnikowski zapytał czym jest to spowodowane.
Kierownik  Radzioch  odpowiedziała,  że  rodziny  w  trakcie  pobierania  świadczenia  nie  zgłosiły
zmiany sytuacji materialnej np. podwyżki pensji lub podjęcia zatrudnienia.
Radna  Gorzałka  zapytała  czy  kwestia  zatrudnienia  kolejnej  opiekunki  środowiskowej  wynika
z potrzeb ośrodka. 
Kierownik Radzioch odpowiedziała, że tak. Potrzeby w tym zakresie są ogromne. Obecnie GOPS
zatrudnia jedną opiekunkę środowiskową na 3/4 etatu. Ogłoszony został konkurs na kolejną osobę,
ale nikt się niestety nie zgłosił. Wobec tego GOPS wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy z prośbą
o pomoc. Osoba taka musi bowiem posiadać stosowne kwalifikacje. 
Radna Gorzałka zapytała jak wygląda paca takiej opiekunki i jej pomoc. 
Kierownik  Radzioch  odpowiedziała,  że  wszystko  zależy  od  potrzeb  i  zakresu  pomocy jakiego
potrzebuje dana osoba. Zazwyczaj są to prace porządkowe w domu, zakupy, podanie leków czy
pomoc w czynnościach życia codziennego. Odpłatność uzależniona jest od dochodów osoby lub
rodziny  i  jest  zgodna  z  uchwałą  podjęta  przez  Radę  Gminy  w  sprawie  odpłatności  za  usługi
opiekuńcze i specjalistyczne.
Radny Graj zapytał czy Urząd Pracy nie może opłacić osobie kursu pozwalającego na zdobycie
odpowiednich kwalifikacji.  
Kierownik Radzioch odpowiedziała,  że jeśli  dalej  będzie problem ze znalezieniem osoby na to
stanowisko zdobycie kwalifikacji będzie opłacone przez Gminę.  Warunkiem koniecznym będzie
tutaj jednak świadczenie pracy przez wskazany czas. Dodał, że obecnie społeczeństwo się starzeje
i coraz więcej osób starszych będzie potrzebowało wsparcia. 
Radny Oziembała zapytał czy nie można na terenie Gminy utworzyć Domu Pomocy Społecznej
(DPS). 
Kierownik Radzioch odpowiedziała, że należy spełnić szereg wymogów prawnych. Być może taki
ośrodek  powstanie  na  terenie  powiatu,  który  robił  rozpoznanie  w  tej  sprawie.  Ciężko  jednak
o budynek nadający się do zaadaptowania na taki ośrodek. Problem w dzisiejszych czasach jest taki,
że  zasiłek  wypłacany  w  sytuacji,  gdy  ubezpieczony  nie  może  podjąć  pracy  ze  względu  na
konieczność opieki nad chorym członkiem rodziny jest nisku w porównaniu do pensji, jaką zarobi
ta osoba pracując na etat. Koszty umieszczenia i opłacenia pobytu w Domu Pomocy Społecznej są
wysokie. Gmina ma w zamyśle utworzenie ośrodka dziennej opieki nad osobami starszymi gdyż
istnieje taka potrzeba. Wszystko wiąże się jednak z czasem i procedurami. 
Ad pkt. 4. Analiza wykonania budżetu gminy za 2017 rok na podstawie sprawozdania Wójta.
Skarbnik poinformował, że do 31 marca organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
(JST),  a  więc  wójt  ma  obowiązek  przedstawić  organowi  stanowiącemu  oraz  regionalnej  izbie
obrachunkowej (RIO) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu JST. Sprawozdanie takie zostało
przez  skarbnika  omówione.  Przedstawione  przez  niego  dane  radni  otrzymali  w  przekazanym
zarządzeniu wójta nr 35/2018 z dnia 29 marca 2018 r. Zostało ono zamieszczone także w Biuletynie
Informacji Publicznej (BIP). 
Wobec braku pytań przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu w porządku obrad.
Ad pkt. 5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie   podziału Gminy Miedźno  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.



Skarbnik  wyjaśnił,  że  postanowieniem  z dnia  16 kwietnia  2018 r.  Komisarz  Wyborczy
w Częstochowie  II  dokonał  podziału  Gminy  Miedźno  na  okręgi  wyborcze,  ustalił  ich  granice
i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Zgodnie z przepisami
prawa  następstwem  tego  działania  jest  podział  Gminy  Miedźno  na  stałe  obwody  głosowania,
ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Wobec powyższego
niniejszym projektem uchwały przedkłada się propozycję podziału Gminy Miedźno na 8 stałych
obwodów głosowania. Dotychczasowa siedziba obwodowej komisji wyborczej w Kołaczkowicach
została  przeniesiona  ze  względu  na  stan  techniczny  tamtejszego  budynku.  Sołectwa  Izbiska
i Wapiennik  przyłączone  zostały  do  obwodowej  komisji  wyborczej  w Zespole  Szkolno  -
Przedszkolnym  w Miedźnie,  gdzie  mieszczą  się  także  ulice  bezpośrednio  sąsiadujące  z ww.
miejscowościami. 
Przewodniczący rady Idasz dodał, że do obsługi tegorocznych wyborów samorządowych potrzebna
będzie spora liczba osób, ponieważ w każdym lokalu wyborczym wymagane będą dwie komisje –
jedna do przeprowadzenia wyborów, druga do liczenia głosów.
Wobec braku innych uwag przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowało 9 radnych w tym:

 głosów „za” - 9✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
Projekt uchwały w sprawie   zmian w     budżecie gminy na 2018     rok.
Skarbnik  wyjaśnił,  że  zmniejszenie  dochodów  budżetowych  dotyczy  zmiany  w wysokości
przyznanej przez Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 515.736,00 zł.
O taką  samą  kwotę  zostały  pomniejszone  wydatki  bieżące  w dziale  Oświata  i wychowanie,
Edukacyjna  opieka  wychowawcza,  Obsługa  długu  publicznego  oraz  wydatków  majątkowych
w dziale Rolnictwo i łowiectwo. Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale Rodzina o kwotę
45.000,00 zł  związane jest  z wystąpieniem w 2018 r.  przypadków zwrotu nienależnie pobranych
świadczeń  rodzinnych  i wychowawczych  z lat  ubiegłych  i konieczności  zwrotu  ich  do  budżetu
państwa.  Po  stronie  wydatków  zabezpieczono  taką  samą  kwotę,  tj.  45.000,00 zł.  Kwota
w wysokości  6.000,00 zł  po  stronie  dochodów  dotyczy  zmian  klasyfikacyjnych  wynikających
z występujących zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w roku
bieżącym. Kwota w wysokości 1.120.000,00 zł po stronie dochodów dotyczy złożonego wniosku
na dofinansowanie budowy drogi gminnej ul. Łąkowej w Miedźnie. Dla inwestycji dofinansowanej
w 80% zabezpieczona została po stronie wydatków kwota 1.400.000,00 zł. Zabezpieczone zostały
również dodatkowe środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł na przebudowę budynku GOPS.
Remont GOPS-u będzie częścią wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku
Urzędu  Gminy".  W dziale  Gospodarka  mieszkaniowa  zabezpieczona  została  kwota  wydatków
w wysokości  100.000,00 zł  z przeznaczeniem  na  wykup  domków  letniskowych  na  terenie
miejscowości Władysławów.
Skarbnik dodał, że w stosunku do przedłożonego projektu uchwały nastąpi jeszcze jedna zmiana
zmiana. Zabezpieczone zostanie 20 000,00 zł na dotację dla OSP Borowa na naprawę samochodu
bojowego.   Zapowiedział,  że  na  sesję  przygotowany  zostanie  zmodyfikowany  projekt
z uwzględnieniem tej dotacji. 
Wobec braku uwag przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowało 9 radnych w tym:

 głosów „za” - 9✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2018-
2037.
Skarbnik wyjaśnił, że uchwała jest następstwem omówionej przed momentem uchwały w sprawie



zmian  w  budżecie.  W  załączniku  nr  2  przedstawiającym  Przedsięwzięcia  WPF  w  zadaniu
dotyczącym  budowy  kanalizacji  na  terenie  Gminy  Miedźno,  termomodernizacji  budynku  ZSP
w  Mokrej  w  ramach  partnerstwa  z  Gminą  Przystajń  oraz  wymianie  żródeł  ciepła  oraz  ogniw
fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych zmieniono okres zakończenia realizacji na rok 2019.
Radny  Oziembała  zapytał  kiedy  zostaną  rozpoczęte  prace  związane  z  budową  kanalizacji
w miejscowości Izbiska.
Skarbnik  odpowiedział,  że  inwestycja  została  zaplanowana  w  formule  "zaprojektuj  i  zbuduj".
Jedyną firmą, która złożyła ofertę jest Hydromex Plus, a koszt inwestycji wg oferty kształtował się
na poziomie pomnad 4 mln zł. Obecnie oferta jest analizowana i najprawdopodobniej podpisana
zostanie z tym wykonawcą umowa.  
Radny Graj zapytał co z kotłownią w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miedźnie. 
Skarbnik  odpowiedział,  że  planowana  tam termomodernizacja  została  przełożona  na  2019  rok.
Wtedy  też  planowany  jest  remont  kotłowni.  Jeśli  w  tym  czasie  okaże  się,  że  piec  wymaga
natychmiastowej wymiany, zostanie to wykonane. 
Wobec braku uwag przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowało 9 radnych w tym:

 głosów „za” - 9✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
Ad. pkt. 6. Sprawy różne.
Skarbnik  poinformował,  że na najbliższej  sesji  poprosi  on o wprowadzenie do porządku obrad
uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie w wysokości
1.700.000,00 zł. Związane jest to z zadaniem pn. "Przebudowa przedszkola przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą". Okazało się, że całkiem korzystną ofertę takiego kredytu
oferuje Bank Spółdzielczy.
W  dalszej  części  przewodniczący  poinformował,  że  Pan  Adam  Habrajski  złożył  wniosek
o ustanowienie służebności drogi koniecznej na działce w obrębie Borowa kosztem zrzeczenia się
prawa do służebności na innej działce będącej własnością Gminy.  Radni zapoznali się z treścią
wniosku, wypisem z rejestru gruntów, informacjami z planu zagospodarowania przestrzennego oraz
mapą.
Przewodniczący Leśnikowski zgłosił wniosek, aby przedłożoną prośbę zaopiniować pozytywnie po
czym poddał swój wniosek pod głosowanie.
Głosowało 9 radnych w tym:

 głosów „za” - 9✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie. 
Ad. pkt. 7. Zakończenie posiedzenia komisji.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Leśnikowski zakończył posiedzenie komisji o godz.
16.04.

Protokolant Przewodniczący Komisji Budżetu, 
(-) Anna Kuras          Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

      (-) Adam Leśnikowski


