
 Protokół Nr 36/2018
z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Rady Gminy Miedźno
odbytego w dniu 12 lipca 2018 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji:
1. Dariusz Modliński– wiceprzewodniczący;
2. Adam Leśnikowski;
3. Grażyna Gorzałka;
4. Ireneusz Kluba;
5. Marcin Sznober;
6. Czesław Trzepizur.

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli:
1. Leszek Idasz – Przewodniczący Rady Gminy Miedźno;
2. Krzysztof Zyśk – Inspektor w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej;

Otwarcia posiedzenia Komisji, powitania obecnych dokonał wiceprzewodniczący komisji Dariusz
Modliński.  Przedstawił  proponowany porządek  obrad  i  poinformował  o  możliwości  zgłaszania
zmian.  W  związku  z  nieobecnością  przewodniczącego  Komisji  zrezygnowano  z  punktu
dotyczącego sprawozdania z działalności za I półrocze 2018 roku.
Wobec braku propozycji zmian wiceprzewodniczący poddał porządek posiedzenia pod głosowanie.
Głosowało 6 radnych w tym:

 głosów „za” - 6✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Funkcjonowanie gospodarki śmieciowej na terenie Gminy Miedźno.
3. Ocena realizacji i stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych.
4. Sprawy różne.

(wyjazd w teren)
5. Stan dróg po sezonie zimowym wraz z określeniem potrzeb remontowych.
6. Przegląd wykonanych inwestycji.
7. Zakończenie posiedzenia komisji.

Ad. pkt 2. Funkcjonowanie gospodarki śmieciowej na terenie Gminy Miedźno.
Radnym przekazano  dane  dotyczące  funkcjonowania  gospodarki  śmieciowej  na  terenie  Gminy
Miedźno w roku 2017 oraz I półroczu 2018 r. Informacja ta stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Radna Gorzałka  powiedziała,  że  radni  powinni  otrzymywać takie  informacje  wcześniej  wraz  z
zawiadomieniami  o  posiedzeniach  komisji.  Zwróciła  uwagę,  że  zaległości  w  opłacie  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą obecnie ponad 130 tysięcy złotych. Jej zdaniem
w informacji powinny być opracowane na tej podstawie wnioski. 
Radny Leśnikowski powiedział, że wysyłanie upomnień nic nie daje.
Radny Trzepizur  dodał, że pracownik powinien podjąć efektywniejsze starania w celu ściągnięcia
zaległości.
Radny  Kluba  poprosił,  aby  temat  ten  przełożyć  na  kolejną  komisję  i  zaprosić  pracownika
odpowiedzialnego za tą tematykę.
Wiceprzewodniczący  Modliński  zdecydował,  że  temat  ten  zostanie  odłożony  na  co  komisja
przystała jednomyślnie. Przeszedł więc do kolejnego punktu w porządku obrad.
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Ad. pkt 3. Ocena realizacji i stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych.
Ocenę realizacji i stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych omówił inspektor Krzysztof Zyśk.
Informacja ta stanowi załącznik nr 2 do protokołu 
Radny Leśnikowski w nawiązaniu do inwestycji drogowych powiedział, że jeśli droga należy do
Skarbu Państwa nie powinno się wydawać pozwolenia na budowę przy niej. Mieszkańcy oczekują
później dróg, a gmina nie ma możliwości inwestowania w nie.
Inspektor  Zyśk  wyjaśnił,  że  Gmina  nie  może  inwestować  w  drogi  nie  posiadając  tytułu  ich
własności. Podobnie z inwestycjami takimi jak budowa kanalizacji czy wodociągów. Muszę być
uregulowane prawa własności terenu pod taką inwestycję. 
Radny Kluba zapytał co z 22 drogami o których przejęcie wnioskowała gmina.
Inspektor Zyśk odpowiedział, że dalej oczekujemy odpowiedzi zwrotnej w tej sprawie.
Radny Kluba nawiązał do inwestycji budowy chodnika na ul. Wyzwolenia w Miedźnie. Dodał, że
gmina musiała  ponieść  koszty wykonania  krytego rowu.  Zapytał  czy projektant  nie  widział  na
mapach, że biegnie tam wodociąg.
Inspektor Zyśk odpowiedział,  że sytuacja ta wynikła w trakcie realizacji inwestycji.  Zachodziła
potrzeba natychmiastowego działania w celu zabezpieczenia wodociągu i takie działanie zostało
przez gminę podjęte. 
Radny Kluba zapytał o inwestycję budowy parkingu oraz chodnika przy ul. Jagiełły. Nadmienił, że
mieszkańcy pytają go czy podmiot, któremu został wybudowany parking partycypował w kosztach
tej inwestycji. 
Inspektor Zyśk odpowiedział, że  projekt tej inwestycji został wykonany w  2015 r. Odcinek tego
parkingu  nie  był  ujęty  w  pierwszym  etapie  wykonania,  ponieważ  właściciel  wykonał  go  we
własnym  zakresie.  Podczas  realizacji  drugiego  i  trzeciego  etapu  położona  tam  kostka  uległa
zniszczeniu stąd fragment ten ujęto w kolejnym opracowaniu. 
Radny  Trzepizur  powiedział,  że  Gmina  nie  powinna  wysyłać  pracowników  gospodarczych  do
zbierania  od  mieszkańców  podpisów,  tak  jak  miało  to  miejsce  we  Władysławowie  przed
wykonaniem inwestycji budowy chodnika. Sprawy takie powinien załatwiać urzędnik.
Radny Sznober odpowiedział, że najważniejsze, że udało się dotrzeć do mieszkańca. Widocznie w
tym przypadku takie polecenie otrzymał pracownik gospodarczy. 
Radny Kluba powiedział, że urzędnik ma zbyt wiele obowiązków na miejscu w urzędzie by móc
jeszcze w terenie zbierać podpisy od mieszkańców. Nawiązując do budowy kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Izbiska zapytał czy brano pod uwagę połączenie z Mokrą.
Radny Sznober odpowiedział, że Mokra zostałaby podłączona do kanalizacji od strony  Golczewa,
a nie Izbisk. 
Radna Gorzałka zapytała jaki będzie koszt przebudowy sali sesyjnej.
Inspektor Zyśk odpowiedział, że w budżecie zaplanowano środki na ten cel, jednak dwukrotnie już
ogłaszano przetarg i żaden wykonawca na chwilę obecną nie zgłosił się.
W związku z brakiem pytań dotyczących realizowanych inwestycji wiceprzewodniczący Modliński
przeszedł do kolejnego punktu w porządku obrad.
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
Radny Leśnikowski zapytał dlaczego nie ma żądnej informacji w sprawie suszy dla rolników. Na
sołectwach powinny być informacje. Zapytał czy została powołana komisja w tej sprawie. 
Inspektor  Zyśk  odpowiedział,  że  komisja  została  powołana.  Dotychczas  nie  wpływały  takie
wnioski. Obecnie do urzędu wpłynął jeden wniosek i komisja w dniu jutrzejszym uda się w teren.
Radny  kluba  zapytał  o  możliwość  złagodzenia  wyjazdu  z  Kołaczkowic  Dużych  na  DW 491.
Zgłaszał ten problem już kilka razy. Zadanie to miało być wykonane przy okazji remontu drogi przy
lesie w Kołaczkowicach. Jego zdaniem wystarczy tam położyć 15 metrów asfaltu by wyjazd został
złagodzony. 
Inspektor Zyśk wyjaśnił, że wyjazd z Kołaczkowic dużych połączony jest z drogą wojewódzką.
Chcąc cokolwiek robić trzeba uzyskać odpowiednie zgody i przejść całą procedurę z tym związaną.
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Dodatkowo na DW491 opracowany został  projekt przebudowy łącznie z  przebudową wjazdu o
którym mówi radny.
Radny  Leśnikowski  zgłosił,  że  w  Ostrowach  nad  Okszą  uszkodzony  został  chodnik  na
skrzyżowaniu ulic: Kasztanowej, Szkolnej oraz Kościuszki.
Inspektor  Zyśk  powiedział,  że  przyjął  już  wcześniej  to  zgłoszenie.  Wysłał  zgłoszenie  wraz  z
dokumentacją fotograficzną do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. 
Radny Kluba  powiedział,  że  nic  nie  zrobiono  w sprawie  znaku  przy  DW 491,  który utrudnia
widoczność podczas wyjeżdżania z Kołaczkowic samochodem ciężarowym lub pojazdami OSP. 
Wiceprzewodniczący  Modliński  odpowiedział,  że  było  wysłane  pismo  do  Zarządu  Dróg
Wojewódzkich ze zgłoszonymi przez radnego uwagami.
Radny  Trzepizur  dodał,  że  zgłaszał  podobną  sytuację  przy  skrzyżowaniu  drogi  powiatowej  w
kierunku Władysławowa z DW 491, ale uznano, że widoczność jest tam wystarczająca. 
Radny kluba dodał, że ponawiał swoje zgłoszenie podczas posiedzenia komisji z przedstawicielem
Komendy powiatowej Policji w Kłobucku, ale dalej w sprawie tej nic się nie dzieje.
(Dalsza część posiedzenia komisji odbyła się w terenie).
Ad. pkt 5. Stan dróg po sezonie zimowym wraz z określeniem potrzeb remontowych.
Komisja podczas wyjazdu w teren udała się do Ostrów nad Okszą, Borowej i Władysławowa.
Inspektor  Zyśk  wyjaśnił,  że  obecnie  wykonywane  są  remonty  cząstkowe  dróg  gminnych  i  w
najbliższych dniach powinny one dobiec końca.  Działania te wykonuje firma BOMAX Bogdan
Maj. 
Ad. pkt 6. Przegląd wykonanych inwestycji.
W trakcie wyjazdowego posiedzenia dokonano wizytacji następujących miejsc i inwestycji:

– rozbudowy gminnego przedszkola w Ostrowach nad Okszą (dyrektor Bednarski oprowadził
komisję omawiając przeznaczenie kolejnych pomieszczeń);

– zapoznano się ze stanem zakupionych przez Gminę od Miejskiej Spółdzielni Zaopatrzenia i
Zbytu w Kłobucku czterech domków położonych we Władysławowie oraz działką, na której
są zlokalizowane;

– wykonano  przegląd  ulicy  Adama  Mickiewicza  w  Miedźnie  (tzw.  „łącznika”  pomiędzy
ulicami Częstochowską i Jagiełły w Miedźnie).

Wiceprzewodniczący Modliński zwrócił uwagę, że skręcając na ul. Mickiewicza od strony Miedźna
trzeba dosyć sporo zajechać samochodem. Możliwość wjazdu na tą drogę jest zdecydowanie lepsza
od strony Izbisk. 
Ad. pkt 7. Zakończenie posiedzenia Komisji.
Wobec  braku  dalszych  pytań  wiceprzewodniczący  Modliński  zakończył  posiedzenie  komisji  o
godz. 13.50.

Protokolant Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury,
(-) Anna Kuras Rozwoju Wsi i Rolnictwa

(-) Dariusz Modliński

3


