
 Protokół nr 26/2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Miedźno
odbytego w dniu

20 marca 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. Andrzej Kluczny – Skarbnik;
2. Leszek Idasz – Przewodniczący Rady Gminy Miedźno;
3. Krzysztof Zyśk – Inspektor w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji. 
2. Kontrola operacji na mieniu komunalnym (sprzedaż,kupno, zamiana, dzierżawa).
3. Inwestycje gminne.
4. Kontrola wydatków poniesionych na promocję. 
5. Kontrola wydatków rezerwy budżetowej w 2017 roku. 
6. Kontrola zasadności umorzeń i zwolnień. 
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. Kontrola operacji na mieniu komunalnym (sprzedaż,kupno, zamiana, dzierżawa).
Informację dotyczącą operacji na mieniu komunalnym omówił przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Zdzisław  Bęben.  Poinformował,  że  w  roku  2017  nie  dokonano  operacji  zakupu.  Ustanowiono
służebność gruntową działki nr 1193/3 obręb Miedźno - jednorazowa opłata wynosiła 1143,90 zł.
Jeśli chodzi o działki będące w zarządzie gminy są to: działka nr 1292 o powierzchni 120 m² będąca
w użytkowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 25. Kwota
wpływu z tego tytułu to 288,41 zł. Natomiast w użytkowanie wieczyste zostały przekazane działki nr:
793 w Miedźnie  (placówka handlowa),  334/3  i  353/3  w Mokrej  (sklep),  334/5  w Mokrej  (była
zlewnia mleka), 410/1 we Władysławowie (działka letniskowa nabyta przez Miejską Spółdzielnię
Zaopatrzenia i Zbytu w Kłobucku, działka 1139/1 w Miedźnie na ul. Jagiełły (punkt handlowy) oraz
1139/2 (działka byłego SKR). 
Radny Sznober powiedział, że istnieje możliwość zamiany użytkowania wieczystego na własność po
przeprowadzeniu stosownej procedury.
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Przewodniczący  Idasz  powiedział,  że  Gmina  dysponuje  atrakcyjną  działką  na  ul.  Św.  Jadwigi  
w Miedźnie. Poprosił, aby radni rozważyli możliwość jej sprzedaży. 
W kwestii operacji na mieniu komunalnym radni nie wnieśli uwag.
Ad pkt 3. Inwestycje gminne.
Inwestycje  gminne omówił  inspektor  Krzysztof  Zyśk.  Informacja ta  stanowi  załącznik  nr  1  do
protokołu. 
Przewodniczący  Bęben  poprosił  o  dostarczenie  dokumentacji  projektowej  dla  przebudowy
chodnika  na  ulicy  Jagiełły  i  Leśnej  w  Miedźnie.  Poprosił  o  informacje  w  sprawie  długości
chodnika. 
Dokumentację  projektową  dostarczył  inspektor  Zyśk.  Wyjaśnił,  że  długość  chodnika  na  ulicy
Leśnej po jej prawej stronie wynosi 332 m, natomiast po lewej 235 m. Ulica Jagiełły to 303 metry
chodnika po zachodniej stronie ulicy. Radni zapoznali się z dokumentacją dotyczącą tej inwestycji.
Radny  Bęben  zgłosił  swoje  zastrzeżenia  dotyczące  budowy  chodnika  na  ulicy  Wyzwolenia.
Studzienki  wchodzą w chodnik.  Różnica między położeniem chodnika,  a studzienek jest  spora.
Stwarza to zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Dodał, że projektant popełnił tutaj błąd.
Zaproponował przesunięcie kanału sanitarnego.
Inspektor  Zyśk  odpowiedział,  że  problem ten  jest  obecnie  analizowany.  Na  ulicy  Wyzwolenia
przesunięcie pokrywy studni mogłoby być możliwe, ponieważ nie ma tam po przeciwnej stronie
drogi sanitarnych przyłączy domowych, które stanowiłyby problem dla takiego działania. Obecnie
jednak nie wybrano ostatecznego rozwiązania, które będzie zastosowane. Ponadto inspektor Zyśk
poprosił,  aby  radni  w  informacji  jaką  dostali  zmienili  termin  zakończenia  prac  dla  zadania
"PRZEBUDOWA  ISTNIEJĄCEGO  PASA  DROGOWEGO  DROGI  POWIATOWEJ  S2028
POLEGAJĄCA  NA  BUDOWIE  CHODNIKA  W  MIEJSCOWOŚCI  MIEDŹNO  PRZY  ULICY
WYZWOLENIA -  ETAP I  i  II"  na  dzień  30.04.2018  roku  oraz  dla  zadania  "BUDOWA SIECI
KANALIZACJI  SANITARNEJ  ETAP  I  i  II  WRAZ  Z  PRZYŁĄCZAMI  W  MIEJSCOWOŚCI
OSTROWY NAD OKSZĄ" na 31.12.2017 roku. 
Ad. pkt 4. Kontrola wydatków poniesionych na promocję. 
Wydatki  poniesione  na  promocje  omówił  skarbnik  Gminy.  Zestawienie  dotyczące  głównych
wydatków budżetowych w tym zakresie stanowi załącznik nr 2.
Radny Sznober zapytał  o kwotę 1 300,00 zł  przeznaczoną na wykonanie opracowania 'Historia
administracji w Gminie Miedźno”.
Skarbnik odpowiedział,  że środki te zostały przeznaczone na zebranie informacji  i  opracowanie
wspomnianej  przez  Radnego  publikacji.  Urząd  posiada  ją  w  wersji  elektronicznej  oraz
wydrukowanej w trzech egzemplarzach. 
Radny Sznober powiedział, że chciałby zapoznać się z treścią tego opracowania. 
Skarbnik przyniósł trzy egzemplarze,  w posiadaniu których jest  urząd,  aby radni zapoznali  się  
z treścią publikacji. 
Radny Puchała stwierdził,  że pozycja ta jest bardzo interesująca. Zapytał czy byłaby możliwość
dostarczenia jej wszystkim radnym.
Skarbnik  odpowiedział,  że  jeśli  radni  wyrażają  chęć  zapoznania  się  z  treścią  wydanego
opracowania  -  zorientuje  się  o  koszty  wydruku  odpowiedniej  ilości  egzemplarzy  i  przekaże
stosowne informacje. 
Ad. pkt 5. Kontrola wydatków rezerwy budżetowej w 2017 roku.
Wydatkowanie rezerwy budżetowej w 2017 roku omówił skarbnik. Informacja ta stanowi załącznik
nr 3 do protokołu. Podkreślił, że rezerwa wykorzystana została dwukrotnie. Raz z przeznaczeniem
dla rodziny, której dom ucierpiał w wyniku pożaru. Była to kwota 6 000,00 zł. Drugim działaniem
było przekazanie pomocy finansowej w wysokości 15 000,00 zł dla Gminy Czersk. 
Radny Bęben powiedział, że w minionych latach na szczęście nie zachodziła konieczność częstego
korzystania z rezerwy budżetowej.
Skarbnik  zaznaczył,  że  mimo  to  jednostki  sektora  finansów  publicznych  muszą  przewidzieć  
w swoich budżetach taką rezerwę, gdyż jest to wymagane przepisami prawa. 
Ad. pkt 6. Kontrola zasadności umorzeń i zwolnień. 
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Skarbnik  omówił  procedurę  zwolnień  z  podatku i  przedstawił  informację dotyczącą  zasadności
umorzeń i zwolnień z podatku. Informacja ta stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Radny Bęben zwrócił uwagę na fakt, że w 2017 roku umorzono 1175,00 zł od osób fizycznych.
Procent umorzeń w stosunku do wykonania przedstawia się także na niskim poziomie. 
W związku z powyższym komisja nie wniosła uwag do informacji. 
Ad. pkt. 7. Sprawy różne.
Radny Trzepizur zapytał o miejsce wydobycia piasku w Izbiskach. Zapytał czy teren w tym miejscu
po zakończeniu wydobycia zostanie jakoś zagospodarowany.
Skarbnik odpowiedział,  że należy rozmawiać na ten temat z pracownikiem Referatu Rolnictwa  
i Gospodarki Komunalnej. 
Radny Sznober odpowiedział, że obszar wydobycia jest tak duży, że można zauważyć to na mapach
internetowych.
Skarbnik  odpowiedział,  że  zgodnie  z  jego  przekonaniem w  dokumentacji  sprawy i  wydanych
pozwoleniach  powinny  być  zawarte  zapisy  dotyczące  rekultywacji  terenu  po  zakończeniu
wydobycia. 
Radny Bęben zgłosił swoje zastrzeżenia odnośnie wgłębienia w ziemi na pograniczu ulic Polnej  
i  Ogrodowej  w Miedźnie.  Dodał,  że  miejsce  to  jest  zasypywane nierówno z  poziomem drogi.
Poprosił  by  interweniować  w  tej  sprawie,  aby  teren  został  zniwelowany  i  przywrócony  do
porządku. 
Ad. pkt. 8. Zakończenie posiedzenia komisji.
Wobec braku innych pytań przewodniczący Bęben zakończył posiedzenie komisji o godz. 15.37.

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