
PROTOKÓŁ NR XLII/2018

z obrad XLII

Sesji Rady Gminy Miedźno

odbytej w dniu 13 czerwca 2018 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Pana Leszka Idasza

Stan ustawowy Rady 15 osób. 

Obecnych wg załączonej listy 15 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 9.00 w sali budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno Leszek Idasz realizując czynności proceduralne otworzył

posiedzenie  XLII  Sesji  Rady  Gminy  Miedźno.  Powitał  zebranych  radnych,  pozostałych

uczestników obrad.

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

Miedźno  obecnych  było  15  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 XLII sesji

informując obecnych o możliwości zgłaszania do niego zmian:

1.Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Informacja dotycząca działalności Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

4.Ochrona zdrowia.

5.Sprawozdanie  za  rok  2017  z  realizacji  „Programu  współpracy  Gminy  Miedźno

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.  3 ust.  3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 – 2019”.

6.Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.
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7.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z wychowania

przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miedźno.

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności drogowej przejazdu i przechodu.

9.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w sprawie  zgody  na  rozwiązanie  użytkowania

wieczystego i nabycie własności budynków.

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zasad  udzielania  spółkom wodnym dotacji  z  budżetu  Gminy

Miedźno na bieżące utrzymanie wód i  urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie

inwestycji, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  i  sprawozdania

z wykonania budżetu za 2017 rok.

13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy  Miedźno  absolutorium  z  tytułu

wykonania budżetu za 2017 rok.

14.Informacja Wójta z działalności pomiędzy sesjami.

15.Interpelacje i wolne wnioski.

16.Zakończenie obrad XLII sesji Rady Gminy.

Skarbnik zgłosił wniosek, aby po punkcie 6 wprowadzić punkt dotyczący podjęcia apelu w sprawie

przywrócenia posterunku policji w Miedźnie. 

Wobec braku innych zmian przewodniczący poddał wniosek skarbnika pod głosowanie 

Głosowało 15 radnych w tym:

  ✓ głosów „za” - 15

  ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” – 0

Wniosek został przyjęty.

W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Idasz  poddał  porządek  obrad  po  zmianie  pod

głosowanie.
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Głosowało 15 radnych w tym:

  ✓ głosów „za” - 15

  ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” – 0

Porządek obrad po zmianie został przyjęty.

Rada obradowała więc według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Informacja dotycząca działalności Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

4. Ochrona zdrowia. 

5. Sprawozdanie  za  rok  2017  z  realizacji  „Programu  współpracy  Gminy  Miedźno

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.  3 ust.  3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 – 2019”.

6. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.

7. Podjęcie apelu w sprawie przywrócenia Posterunku Policji w Miedźnie.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z wychowania

przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miedźno.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności drogowej przejazdu i przechodu.

10. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w sprawie  zgody  na  rozwiązanie  użytkowania

wieczystego i nabycie własności budynków.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z  budżetu Gminy

Miedźno  na bieżące  utrzymanie  wód  i  urządzeń  wodnych  oraz  finansowanie  lub

dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich

rozliczania.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego

i sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
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14. Podjęcie  uchwały w sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy Miedźno absolutorium z  tytułu

wykonania budżetu za 2017 rok.

15. Informacja Wójta z działalności pomiędzy sesjami.

16. Interpelacje i wolne wnioski.

17. Zakończenie obrad XLII sesji Rady Gminy.

W dalszej części Przewodniczący Idasz poinformował, że na sesji są obecna jest młodzież oraz

kapelmistrz  Orkiestry  Dętej  OSP  Miedźno.  Dodał,  że  jej  członkowie  uzyskali  nominację  do

Mistrzostw Świata Orkiestr  Dętych w Calgary w Kanadzie w 2019 roku. Nominacja ta została

przyznana podczas Festiwalu „Alte Kameraden” w Gorzowie Wielkopolskim. Jest to wielki sukces

i promocja dla Gminy Miedźno. Przewodniczący Idasz wraz z Wójtem Piotrem Derejczykiem oraz

Wiceprzewodniczącą Rady Barbarą Piątek złożyli na ręce kapelmistrza Miłosza Janika gratulacje

przekazując skromny upominek. 

Kapelmistrz Miłosz Janik podziękował za zaproszenie na sesję oraz złożone gratulacje. Podkreślił,

aby pamiętać, że sukces ten został osiągnięty dzięki ciężkiej pracy wszystkich członków orkiestry.

Szczególne podziękowania złożył w kierunku Przewodniczącego Idasza, który zawsze pomaga we

wszystkich  działaniach  orkiestry.  Dodał,  że  wierzy  w  to,  że  orkiestra  będzie  mogła  dalej  się

rozwijać i odnosić kolejne sukcesy. 

Przewodniczący  Idasz  raz  jeszcze  pogratulował  obecnym  delegatom  orkiestry  i  przeszedł  do

kolejnego punktu w porządku obrad.

Ad pkt 3. Informacja dotycząca działalności Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

Informację dotyczącą działalności Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny” przedstawiła dyrektor biura

- Edyta Bauć. Stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu.  

Wobec braku pytań do przedstawionych informacji Przewodniczący Idasz podziękował dyrektor za

wystąpienie przyszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad. pkt 4. Ochrona zdrowia.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Kłobuckiemu – Panu Henrykowi Kiepurze. 

Starosta Henryk Kiepura przypomniał, że na terenie Gminy Miedźno działają dwa ośrodki zdrowia:
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w Miedźnie oraz w Ostrowach nad Okszą. Podał dane statystyczne dotyczące złożonych w nich

deklaracji oraz kwot wydanych na badania laboratoryjne. Podkreślił,  że w Ośrodku w Miedźnie

działają dwa pełne etaty lekarskie, jeden niepełny oraz cztery etaty pielęgniarskie. W Ostrowach

nad  okszą  jeden  etat  lekarski  i  dwa pielęgniarskie.  Jeśli  chodzi  o  prace  remontowe wykonane

w  ciągu  ostatnich  lat  była  to  m.in.  termomodernizacja  budynku  ośrodka  zdrowia  w  Miedźnie

w 2014 roku. Inwestycja ta kosztowała ponad 110 000,00 zł. W roku 2016 nastąpiła także wymiana

kotła C.O. Przeprowadzono też termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Ostrowach nad

Okszą za kwotę ponad 124 000,00 zł. Starostwa podkreślił, że Zakład Opieki Zdrowotnej stara się

także o środki  zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na

dostosowanie  infrastruktury  dla  potrzeb  osób  niepełnosprawnych.  Nadmienił  także,  że  jedną

z ważniejszych inwestycji jaka została wykonana w ostatnim czasie była rozbudowa Izby Przyjęć

przy  kłobuckim  szpitalu.  Opracowano  także  projekt  dokumentacji  na  rozszerzenie  gabinetu

rehabilitacji. 

Wiceprzewodnicząca  Piątek  zapytała  czy  zostanie  wykonany  parking  przy  ośrodku  zdrowia

w Ostrowach nad Okszą. Kłopoty z parkowaniem przy ośrodku zdrowia sygnalizowane są nie od

dzisiaj. 

Pani Sylwia Miland – zastępca dyrektora ZOZ do spraw medycznych odpowiedziała, że na obecny

rok nie ma takich planów, ani zabezpieczonych środków na ten cel. Dodała, że trudno jej określić

dokładnie termin, kiedy inwestycja taka mogłaby zostać wykonana. Podkreśliła, że Zakład Opieki

Zdrowotnej musi w pierwszej kolejności zabezpieczyć potrzeby medyczne, a później może skupić

się na infrastrukturze.

Starosta  powiedział,  że  inwestycję  budowy parkingu  kłobucki  ZOZ będzie  chciał  wykonać  ze

środków własnych. W chwili obecnej są jednak inne priorytetowe plany na kwotę ponad 2 mln

złotych. 

Radny  Bęben  zapytał  dlaczego  tak  ciężko  dzisiaj  uzyskać  od  lekarza  pierwszego  kontaktu

skierowanie na badania specjalistyczne. 

Zastępca  Miland  odpowiedziała,  że  lekarz  podstawowej  opieki  zdrowotnej  mimo  zakresu
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świadczeń gwarantowanych nie ma uprawień do wszystkich badań. To on decyduje o tym kiedy dać

skierowanie do specjalisty.

Radny Bęben powiedział, że problem tkwi w tym, że pacjentom ciężko uzyskać skierowanie do

lekarza specjalisty.

Zastępca Miland odpowiedziała, że nie otrzymała skarg w sprawie, o której mówi radny. Decyzję

o  tym  czy  samodzielnie  prowadzić  pacjenta  czy  skierować  do  specjalisty  podejmuje  lekarz

podstawowej opieki zdrowotnej.

Radna Gorzałka podziękowała za umożliwienie zrobienia badań laboratoryjnych przez jeden dzień

w tygodniu w ośrodku w Ostrowach nad Okszą. Dodała, że jest to spore udogodnienie ponieważ

mieszkańcy mają problem z dojazdem do Kłobucka.  Podkreśliła,  że jako przedstawiciel  Gminy

w  Społecznej  Radzie  ZOZ  bierze  aktywny  udział  w  spotkaniach.  Przygotowała  na  dzisiaj

sprawozdanie, którego jednak nie będzie odczytywała.  Potwierdziła, że przy ośrodku zdrowia w jej

miejscowości brak miejsc parkingowych to prawdziwy problem. 

Zastępca  Miland  odpowiedziała,  że  problem  ten  nie  jest  lekceważony.  Trzeba  w  pierwszej

kolejności zająć się rzeczami o wyższym priorytecie. 

Radny Leśnikowski powiedział, że mieszkańcy nie mają się jak dostać do Kłobucka. Wolą dostać

skierowania do lekarzy z Częstochowy.

Zastępca  Miland  odpowiedziała,  że  otrzymując  skierowanie  to  pacjent  wybiera  do  jakiego

specjalisty chce się udać. Lekarz wydający skierowanie nie może mu narzucić lekarza z takiej czy

innej miejscowości. 

Radny Trzepizur zapytał dlaczego na terenie powiatu nie ma wszystkich poradni np. urologicznej. 

Zastępca Miland odpowiedziała, że poradnie są niezależnie. ZOZ nie ma wpływu na to kto jakie

poradnie na terenie powiatu otwiera. 

Starosta dodał,  że świadczenia medyczne finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.  To on ogłasza

konkurs, do którego musi przystąpić chętny lekarz. 

Zastępca Miland dodała, że należy przy tym pamiętać o ograniczeniach kadrowych.

Radny Leśnikowski powiedział, że zgodnie z danymi przestawionymi przez Starostę w Ostrowach
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nad Okszą na 2240 złożonych deklaracji przypada jeden etat lekarski. Jego zdaniem jest to zbyt

mało. 

Zastępca Miland odpowiedziała, że Gmina Miedźno jest w całkiem dobrej sytuacji kadrowej. Jeden

lekarz  zgodnie  z  prawem  może  objąć  do  2500  tysiąca  pacjentów.  Podkreśliła,  że  jeśli  radni

i  mieszkańcy mają  pomysł  jak  przyciągnąć  lekarzy ZOZ jest  otwarty na  współpracę  i  gotowy

podpisać umowę. 

Radny Leśnikowski powiedział, że wystarczyłoby pół etatu lekarskiego przesunąć do Ostrów nad

Okszą.

Zastępca  Miland  powiedziała,  że  ośrodek  w  Miedźnie  jest  głównym  ośrodkiem  wiodącym.

Największe  trudności  dzisiaj  są  z  pozyskaniem  pracowników  wykwalifikowanych.  ZOZ  robi

wszystko, aby takie osoby pozyskać i zatrzymać.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  Mieczysław Szewczyk powiedział,  że  powiat  kłobucki  jest

jedynym w Polsce,  gdzie Podstawowa Opieka Zdrowotna jest  prowadzona przez Zespół Opieki

Zdrowotnej  i  to  na  ZOZ  spada  obowiązek  pozyskania  kadry.  Obecnie  są  ośrodki  zdrowia

przeciążone i niedociążone jeśli chodzi o pracę lekarzy. Nie wiadomo jak sieć ośrodków zdrowia

będzie wyglądała w przyszłości. Obecnie jest to temat poddawany dyskusjom. Na pewno brakuje

specjalistów przy szpitalach. Kolejki w ramach NFZ są długie. Prywatnie natomiast pacjent może

zostać przyjęty od ręki. Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi rozmowy w celu pozyskania nowych

kontraktów. 

Starosta celem podsumowania powiedział  jak wygląda struktura ZOZ w Kłobucku. W jej skład

wchodzą  2  szpitale,  24  poradnie  ogólne,  gabinety  rehabilitacyjne  oraz  pogotowie  ratunkowe

mieszczące się przy ul.  Staszica w Kłobucku. W imieniu Zarządu i Rady Powiatu podziękował

Gminie Miedźno za dotychczas udzielone wsparcie finansowe i współpracę.

Przewodniczący  Idasz  podziękował  za  wystąpienie  i  zamknął  dyskusję  dotyczącą  tematyki

zdrowotnej. Zapytał czy są jeszcze inne pytania do starosty. 

Radny Bęben zapytał o remont drogi na ul. Jagiełły w Miedźnie. 

Starosta odpowiedział, że uczestniczył kilkukrotnie w objeździe dróg na terenie Gminy Miedźno.
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Z  tego  miejsca  chciał  podziękować  Wójtowi  oraz  całej  Radzie  Gminy  za  przekazywane

dofinansowania i inwestycje wykonane przy drogach powiatowych m.in. chodniki, które na pewno

przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Jeśli chodzi o inwestycję na ul. Jagiełły

w  Miedźnie  –  zlecono  opracowanie  dokumentacji  projektowej.  Na  to  zadanie  zabezpieczono

w budżecie kwotę 500 000,00 zł. Inwestycja ta zostanie rozpoczęta jeszcze w tym roku. Kolejnym

zadaniem zaplanowanym do realizacji na terenie Gminy Miedźno jest umocnienie pobocza przy

zakręcie  w miejscowości  Wapiennik.  Prośba ta  była  wielokrotnie  zgłaszana przez mieszkańców

i  radnych.  Kolejnym planowanym zadaniem jest  remont drogi  relacji  Borowa – Władysławów.

W planie  budżetu na  2019 rok będzie  się  trzeba pochylić  nad tym zadaniem.  Ponadto starosta

poinformował  o  zadaniu  realizowanym  w  ramach  Regionalnych  Inwestycji  Terytorialnych

polegającym  na  termomodernizacji  budynku  Zespołu  Szkolno  –  Przedszkolnego  w  Miedźnie.

Zarząd powiatu stara się także współpracować w zakresie starań o nowe samochody bojowe dla

jednostek  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  na  terenie  powiatu.  Powiat  pozyskał  także  sprzęt

przeciwpowodziowy  w  postaci  łodzi  motorowej.  Formalnie  będzie  ona  na  stanie  magazynu

przeciwpowodziowego  powiatu,  jednak  fizycznie  zostanie  przekazana  jednostce  OSP Ostrowy.

Następnym zadaniem zaplanowanym do realizacji  jest  oznaczenie poziome drogi Nowa Wieś –

Ostrowy nad Okszą oraz całkiem nowa nakładka na drodze Kłobuck – Mokra – Zawady.  Prace

dotychczas wykonane na tym odcinku były możliwe tylko dzięki wsparciu gmin. Starosta złożył

także gratulacje dla Orkiestry Dętej OSP Miedźno za nominacje do Mistrzostw Świata w Kanadzie

oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie za zajęcie V miejsca na wojewódzkich zawodach

sportowo - pożarniczych. 

Przewodniczący Rady Idasz powiedział,  że  ulica Jagiełły w Miedźnie w kierunku Borowej jest

strasznie zarośnięcia. Poprosił o interwencję w tej sprawie. Kolejną sprawą jaką poruszył jest stan

ulicy Częstochowskiej w Miedźnie po zimowych remontach. Nie sprzątnięto kamiennego grysu na

odcinkach, które naprawiano. Zapytał też co dalej z budynkiem po posterunku policji w Miedźnie. 

Starosta odpowiedział, że problem z krzakami był już zgłoszony i sprawa zostanie załatwiona. Jeśli

chodzi o zimowe remonty dróg firma powinna uprzątnąć grys. Jeśli  tego nie zrobiła przyjął on
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zgłoszenie  i  poprosi  o  poprawę.  W kwestii  budynku po byłym posterunku  policji  w Miedźnie

powiedział, że budynek przeszedł na własność skarbu państwa, którym zawiaduje starosta. Powiat

miał w planach zrobić tam rodzinkowy dom dziecka, jednak budynek nie spełniał wymogów dla

utworzenia  tego  typu  placówki.  Wystąpił  on  do  wojewody o  wyrażenie  zgody na  zbycie  tego

budynku  na  rzecz  Gminy  Miedźno.  Wstępnie  z  informacji  jakie  uzyskał  taka  zgoda  zostanie

wydana.  Ostatnim etapem będzie  więc  spisanie  umowy darowizny w formie  aktu  notarialnego

i przekazanie własności budynku na rzecz Gminy Miedźno.

Wójt powiedział, że zgodnie z przepisami prawa, prawo pierwokupu przysługuje mieszkającemu

tam lokatorowi. 

Sołtys  Makles  zapytała  czy przy cmentarzu w Wapienniku nie  można namalować przejścia  dla

pieszych. Dodała, że jego brak stanowi zagrożenie w tym miejscu. 

Wójt  odpowiedział,  że  gmina  będzie  realizowała  tam  inwestycję  budowy  parkingu.  Po  jej

zakończeniu Gmina opracuje nowa organizację ruchu. 

Radny  Trzepizur  powiedział,  że  droga  powiatowa  relacji  Borowa  -  Władysławów  nie  została

poprawnie naprawiona podczas remontów po zimie. Jedne dziury zostały załatane, inne już nie. 

Starosta podziękował za zgłoszoną uwagę. Obiecał sprawdzić ten temat. Podkreślił przy tym, że

z roku na rok powiat przeznacza coraz większe kwoty na pozimowe naprawy dróg.

Radny Bęben powiedział, że należy przyciąć drzewa na drodze relacji Ostrowy nad Okszą – Nowa

Wieś. 

Starosta odpowiedział, że taki wniosek należy złożyć do nadleśnictwa, które po zmianie władz jest

bardziej otwarte na wszelkie uwagi i współpracę. 

Wobec braku innych pytań Przewodniczący podziękował staroście za obecność podczas dzisiejszej

sesji i o godz. 10.31 zarządził dziesięciominutową przerwę w obradach.

Ad. pkt 5.  Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji "Programu współpracy Gminy Miedźno  

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3

ustawy o działalności pożytku publcznego i o wolontariacie na lata 2015- 2019".

Wiceprzewodniczący Szewczyk powiedział, że chciałby zabrać głos nie jako radny powiatowy, lecz
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jako mieszkaniec gminy.  Nawiązał do Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych,  w którym

o środki z województwa mogły się starać sołectwa. W Gminie Miedźno środki takie otrzymało

sołectwo  Borowa,  czego  pogratulował.  Poinformował,  że  wyniki  tego  konkursu  opublikowane

zostały w „Gazecie Kłobuckiej”, którą ma ze sobą do wglądu. Sołectwa mogły składać wnioski za

pośrednictwem urzędu gminy, do którego wpłynęły wnioski z trzech sołectw: Miedźna, Borowej

i  Ostrów  nad  Okszą.  Pracownik  urzędu  jego  zdaniem  powinien  był  poinformować  wszystkie

sołectwa o takiej inicjatywie. Sołectwo Ostrowy nad Okszą dowiedziało się o takiej możliwości we

własnym zakresie. Zapytał dlaczego wszystkie sołectwa nie zostały o tym poinformowane. Była to

jedyna szansa dla środowisk lokalnych, aby zrealizować przedsięwzięcia na ich wniosek. Zapytał

kto zadecydował, że to właśnie Borowa otrzyma te środki. Podkreślił, że mieszkańcy Ostrów nad

Okszą są zaskoczeni  tą  decyzją.  Dodał,  że  w rozmowie z  Przewodniczącym Rady usłyszał,  że

sołectwo chciało zgarnąć całą  pulę  tylko  dla  siebie.  Sekretarz urzędu powiedziała,  że  sołectwo

przecież dostało już pieniądze. Jego zdaniem takie stwierdzenia są upokarzające. Sołectwo Ostrowy

wnioskowało  o  środki  na  zakup  instrumentów  dla  orkiestry  dętej.  Można  było  zrealizować

wszystkie  trzy  wnioski.  W innych  gminach  po  kilka  sołectw  otrzymało  wsparcie.  Działa  tam

komunikacja  i  wspólnota.  Jego  zdaniem  sposób  działania  władzy  w  Gminie  Miedźno  jest

bulwersujący.  Nikt  nie  robi  łaski  z  racji  tego,  że  da  sołectwu  szanse  na  pozyskanie  środków.

Poprosił, by Wójt przyjął dzisiaj tą krytykę i wyciągnął z tego wnioski.  

Wójt odpowiedział, że nie zgadza się z tymi zarzutami. Podkreślił, że Pan Szewczyk zachowuje się

w sposób emocjonalny i  agresywny.  Nadużył także swojej  pozycji  by zabrać głos niezgodnie z

porządkiem obrad. Nadmienił, że w podobny sposób zachowywał się podczas wizyty w urzędzie,

kiedy próbował rozliczać jego pracowników, nie mając do tego formalnych podstaw. Podkreślił, że

pan Szewczyk powinien za swoje zachowanie ich przeprosić. Dodał, że będąc Wójtem nie traktuje

swojej funkcji publicznej jako „łaski”. Ma świadomość tego, że ponosi odpowiedzialność za swoje

działania.  Wszystkie  sołectwa  traktuje  jednakowo.  W każdym z  nich,  nawet  jeśli  przegrał  tam

wybory realizowane były różne działania. O konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych rady

sołeckie rzeczywiście nie były informowane. Trzy z nich dowiedziały się samodzielnie, że można
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takie  wnioski  składać.  O  tym,  który  wniosek  zostanie  przesłany  do  udziału  w  konkursie

zdecydowano, po dokładnym ich przeanalizowaniu.  Instrumenty dla orkiestry to drogi wydatek. W

żadnym wniosku nie można było zmniejszyć kwoty zadania, którego dotyczył tak, aby zrealizować

je całkowicie.  Rzeczowa analiza  pozwoliła  stwierdzić,  który wniosek jest  sensowny do dalszej

realizacji.

Pan Szewczyk powiedział, że nie rozumieją się z Wójtem. Zapytał dlaczego pozostałe rady sołeckie

nie były powiadomione, skoro była to inicjatywa skierowana dla nich. Podkreślił też, że podczas

wizyty  w  urzędzie  nie  zachowywał  się  niewłaściwie  wobec  pracowników.  Przyszedł  tam jako

obywatel w sprawie swojego sołectwa. Zarzucił Wójtowi niezrozumienie „idei samorządności”. 

Wójt odpowiedział, że jest to tylko i wyłącznie interpretacja pana Szewczyka. Dodał, że narzuca on

innym rozumienie faktów. Nie miał obowiązku informowania rad sołeckich o konkursie, którego

organizatorem jest marszałek województwa. Odnosząc się do wizyt pana Szewczyka w urzędzie

poprosił, by zachował on odpowiedni poziom kultury. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Piątek  powiedziała,  że  obecny  Wójt  zrobił  tak  wiele  dla  sołectwa

Ostrowy w tej kadencji, że poprzednikom nie udało się to przez całe lata.

Skarbnik  podkreślił,  że  współpraca  Gminy Miedźno  z  organizacjami  pozarządowymi  jest  jego

zdaniem bardzo dobra. Z roku na rok stowarzyszenia otrzymują coraz to większe środki. W samym

tylko roku 2017 na naukę gry na instrumentach dla orkiestr dętych przekazano dotacje w wysokości

91 500,00 zł.  Wsparcie otrzymują także kluby sportowe działające na terenie gminy.  Dodał,  że

z  radami  sołeckimi  jako  skarbnik  ma  okazję  spotkać  się  podczas  zebrań  sołeckich.  Niestety

frekwencja nie jest zadowalająca. Co do dzisiejszej sytuacji zakłada, że w ten dialog za bardzo

wkradły  się  emocje.  Wniosek  sołectwa  Borowa  dostał  szansę  na  realizację,  ponieważ  zakłada

zagospodarowanie  terenu,  z  którego  w  przyszłości  mieszkańcy  będą  korzystać.  Podkreślił,  że

Gmina planuje do wykonania inwestycje  w każdym jednym sołectwie.

Pan Szewczyk odpowiedział, że nie wszystko można kupić za pieniądze. Jego zdaniem wygląda to

tak, jakby władza próbowała kupić stowarzyszenia. 

Wójt  poprosił  by  Pan  Szewczyk  trzymał  emocje  na  wodzy  i  zajął  się  sprawami
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w powiecie. 

Pan Szewczyk  odpowiedział,  że  występował  dzisiaj  jako mieszkaniec,  a  nie  radny powiatowy.

Resztę zostawia ocenie obecnym na sesji radnym i sołtysom. Życząc przyjemnych obrad opuścił

salę.

W dalszej części sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miedźno z organizacjami

pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  wymienionymi  w art.  3  ust.  3  ustawy o  działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 – 2019” omówiła samodzielny referent Renata

Miarzyńska. Przedstawiona przez nią prezentacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radny Bęben  zapytał  czy Gmina  jest  w posiadaniu  informacji  na  temat  tego ile  stowarzyszeń

wystąpiło o środki z zewnątrz.

Referent Miarzyńska powiedziała, że nie posiada takich danych, może jednak zrobić rozeznanie

i przedstawić informacje w tej sprawie.

Wójt  dodał,  że  Ochotnicze  Straże  Pożarne  z  Miedźna  i  Ostrów  nad  Okszą  złożyły  wnioski

o przyznanie środków z programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Orkiestra OSP Miedźno otrzymała 20 000,00 zł.

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

Ad. pkt 6. Przyjęcie protokołu z XLI sesji rady Gminy.

Przewodniczący Idasz zapytał czy są jakieś uwagi do protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Miedźno.

Wobec braku  uwag  Przewodniczący Leszek  Idasz  poddał  pod głosowanie  przyjęcie  protokołu  

z XLI Sesji Rady Gminy.

Głosowało 15 radnych w tym:

  ✓ głosów „za” - 14

  ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” – 1

Protokół z XLI sesji Rady Gminy został przyjęty.

Ad. pkt 7. Podjęcie apelu w sprawie przywrócenia Posterunku Policji w Miedźnie.
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Wójt  wyjaśnił,  że  podjęcie  apelu  w  sprawie  przywrócenia  posterunku  policji  w  Miedźnie  jest

wynikiem debaty społecznej, podczas której prowadzono dyskusję o lokalnych problemach oraz

możliwościach wspólnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Radna Gorzałka zapytała czy podobny apel zostanie podjęty także w Gminie Popów.

Wójt odpowiedział, że nie ma informacji w tej sprawie.

Radny Graj zapytał czy bezpieczeństwo na terenie Gminy statystycznie pogorszyło się. 

Wójt  odpowiedział,  że  zarówno  Gmina  Miedźno  jak  i  powiat  kłobucki  mają  wysoki  stopień

bezpieczeństwa ze względu na swój charakter. Na jednej z najbliższych sesji omówione zostanie

bezpieczeństwo i porządek publiczny gdzie zostaną podane dane statystyczne. 

Radny Graj zapytał gdzie miałby zostać zlokalizowany przywrócony posterunek policji.

Wójt odpowiedział, że w budynku byłej agronomówki. 

Radny Kluba zapytał czy to Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku poprosił o podjęcie takiej

inicjatywy.

Wójt odpowiedział, że jest to jego inicjatywa.

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

Głosowało 15 radnych w tym:

 ✓ głosów „za” - 13

 ✓ głosów „przeciw” - 1

 ✓ głosów „wstrzymujących” - 1

Apel podjęto. Otrzymał numer 1/2018.

W załączeniu apel. 

Ad.  pkt  8.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miedźno.

Wójt wyjaśnił, że wejście w życie nowej ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu

zadań  oświatowych  spowodowało,  że  zmieniła  się  podstawa  prawna  regulująca  m.in.  ustalanie

odpłatności  za  przedszkole.  W  związku  z  tym  istnieje  konieczność  podjęcia  nowej  uchwały.

Zgodnie z przepisami to rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie dzieci z wychowania
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przedszkolnego. Projekt uchwały został poddany konsultacjom. Nie wpłynęły żadne uwagi. 

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych w tym:

 ✓ głosów „za” - 15

 ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” - 0

Uchwałę podjęto. Otrzymała numer 298/XLII/2018.

W załączeniu uchwała.

Ad.  pkt  9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  służebności  drogowej  przejazdu  

i przechodu.

Wójt wyjaśnił, że uchwała podejmowana jest na wniosek Pana Adama Habrajskiego właściciela

działki  458/4  w obrębie  Borowa o  ustanowienie  służebności  przejazdu  i  przechodu.  Otrzymała

pozytywne  opinie  w Komisji  Budżetu,  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i Zdrowia  oraz  w Komisji

Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych w tym:

 ✓ głosów „za” - 15

 ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” - 0

Uchwałę podjęto. Otrzymała ona numer 299/XLII/2018.

W załączeniu uchwała.

Ad.  pkt  10.  Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zgody  na  rozwiązanie

użytkowania wieczystego i nabycie własności budynków.

Wójt wyjaśnił,  że w uchwale nr 289/XL/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 18 kwietnia 2018 r.

nastąpiła omyłka pisarska: działce 410/1 zamiast powierzchni 0,3025 ha przypisano powierzchnię

0,3035 ha. Uchwała ma na celu sprostowanie tej omyłki.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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Głosowało 15 radnych w tym:

 ✓ głosów „za” - 15

 ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” - 0

Uchwałę podjęto. Otrzymała numer 300/XLII/2018.

W załączeniu uchwała.

Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu

Gminy  Miedźno  na  bieżące  utrzymanie  wód  i  urządzeń  wodnych  oraz  finansowanie  lub

dofinansowanie inwestycji,  trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji  i  sposobu ich

rozliczenia.

Wójt wyjaśnił, że zmiana w stosunku do poprzedniej uchwały w tej sprawie sprowadza się głównie

do aktualizacji podstawy prawnej. Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym. Nie

wpłynęły żadne uwagi. Uzyskał on także pozytywną opinię z Ministerstwa Rolnictwa oraz Urzędu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych w tym:

 ✓ głosów „za” - 15

 ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” - 0

Uchwałę podjęto. Otrzymała numer 301/XLII/2018.

W załączeniu uchwała.

Ad. pkt 12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Skarbnik  wyjaśnił,  że  zwiększenie  wydatków  bieżących  w dziale  750 Administracja  publiczna

o kwotę  13.800,00 zł,  w dziale  801 Oświata  i wychowanie  o kwotę  38.800,00 zł  i 921  Kultura

i ochrona  dziedzictwa  narodowego  o kwotę  11.200,00 zł  związana  jest  z koniecznością

zabezpieczenia  środków  finansowych  na  wykonanie  audytów,  szkoleń  oraz  wynagrodzenia  dla

inspektora  danych  osobowych  w związku  z wejściem  w życie  rozporządzenia  Parlamentu
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Europejskiego  i Rady  (UE)  2016/679  z dnia  27 kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony  osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie  o ochronie  danych)

"RODO".

Kwotę w wysokości 60.000,00 zł przeznacza się w formie dotacji dla jednostki OSP Miedźno na

zakup przewoźnego generatora prądu. Generator ten będzie wykorzystywany do zasilania w energię

elektryczną  budynków  użyteczności  publicznej  w sytuacjach  kryzysowych.  W związku  z czym

zmianie ulega załącznik nr 10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy

w 2018 roku i załącznik nr 12 Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2018 roku do

uchwały nr 249/XXXVI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu

Gminy na 2018 rok.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych w tym:

 ✓ głosów „za” - 15

 ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” - 0

Uchwałę podjęto. Otrzymała numer 302/XLII/2018.

W załączeniu uchwała.

Ad.  pkt  13.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  

i sprawozdania z wykonania budżetu na 2017 rok.

Skarbnik przedstawił  sprawozdanie z  wykonania budżetu gminy za 2017 rok.  Omawiana przez

niego prezentacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

W dalszej części poinformował, że radni zapoznali się z:

- rachunkiem zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2017 r.;

- skonsolidowanym bilansem JST na dzień 31.12.2017 r.;

- zestawieniem zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2017 r.

Wobec braku  pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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Głosowało 15 radnych w tym:

 ✓ głosów „za” - 15

 ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” - 0

Uchwałę podjęto. Otrzymała numer 303/XLII/2018.

W załączeniu uchwała.

Radny Modliński opuścił salę obrad o godzinie 12.27.

Ad. pkt 14. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźno absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Skarbnik poinformował, że Uchwałą nr 4200/VII/95/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku VII Skład

Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach zaopiniował pozytywnie przedłużone

przez Wójta Gminy Miedźno sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją

o stanie mienia komunalnego.

Przewodniczący  Idasz  poprosił  by  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  wniosek

komisji Rewizyjnej oraz uchwałę RIO dotyczącą jego zaopiniowania.

W dalszej części radny Bęben odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej  w sprawie wyrażenia opinii

dotyczącej realizacji budżetu Gminy Miedźno za 2017 rok. Stanowi on zał. nr 6 do protokołu.

Przedstawił  także  Uchwałę  4200/VII/117/2018  VII  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej  w  Katowicach  z  dnia  24  maja  2018  roku  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźno dotyczącego udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy

Miedźno (zał. nr 7).

Wobec braku  pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych w tym:

 ✓ głosów „za” - 14

 ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” - 0

Uchwałę podjęto. Otrzymała numer 304/XLI/2018.
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W załączeniu uchwała.

Przewodniczący Idasz pogratulował Wójtowi uzyskania absolutorium.

Wójt podziękował radnym w imieniu własnym i współpracowników za okazane zaufanie.

Ad. pkt 15. Informacja Wójta z działalności pomiędzy sesjami.

Wójt przedstawił informacje z działalności między sesjami, obejmującą okres od 9 maja 2018 roku

do 12 czerwca 2018 roku. Stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu.

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

Ad. pkt 16. Interpelacje i wolne wnioski.

Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęło stanowisko

Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w sprawie zmiany ustawy Prawo Łowieckie.

Do wglądu w Biurze Rady.

Ad. pkt 17. Zakończenie obrad XLII sesji Rady Gminy.

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

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

Miedźno.

Sesję zakończono o godzinie 13.18

Protokolant Przewodniczący Rady Gminy

(-) Anna Kuras (-) Leszek Idasz
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