
  Protokół Nr 37/2018
z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Rady Gminy Miedźno
odbytego w dniu 16 sierpnia 2018 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji:
• Konrad Puchała – przewodniczący;
• Dariusz Modliński– wiceprzewodniczący;
• Adam Leśnikowski;
• Grażyna Gorzałka;
• Ireneusz Kluba;
• Marcin Sznober;
• Czesław Trzepizur.

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli:
• Andrzej Kluczny – Skarbnik
• Dariusz Nowak – Podinspektor Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Otwarcia  posiedzenia  Komisji,  powitania  obecnych  dokonał  przewodniczący  komisji  Konrad 
Puchała. Przeprosił za nieobecność na ostatniej komisji na której realizowany był punkt dotyczący 
gospodarki śmieciowej, dodał że zostanie on wprowadzony na kolejnym posiedzeniu. Przedstawił 
proponowany porządek obrad i poinformował o możliwości zgłaszania zmian.
Wobec braku propozycji zmian przewodniczący poddał porządek posiedzenia pod głosowanie.
Głosowało 7 radnych w tym:

 g✔ łosów „za” - 7
 g✔ łosów „przeciw” - 0
 g✔ łosów „wstrzymujących się” - 0

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Porządek posiedzenia:
•  Otwarcie posiedzenia komisji.
•  Sprawozdanie z działalności komisji za I półrocze 2018 r.
•  Zaopiniowanie projektów uchwał.
•  Sprawy różne.
•  Zakończenie posiedzenia komisji.

Ad. pkt 2.  Sprawozdanie z działalności komisji za I półrocze 2018 r.
Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Infrastruktury,  Rozwoju  Wsi  i  Rolnictwa  Rady  Gminy 
Miedźno za I półrocze 2018 roku zaprezentował przewodniczący Konrad Puchała. Dodał, że punkt 
ten został wprowadzony na poprzedniej komisji lecz nie został realizowany ze względu na swoją 
nieobecność za co jeszcze raz przeprosił. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Radna Gorzałka zapytała jak zakończyła się sprawa dotycząca czynszu w domach nauczyciela.
Przewodniczący Puchała wyjaśnił, że został postawiony wniosek na komisji oraz postawiony przez 
niego na Radzie Gminy Miedźno. W odpowiedzi uzyskane zostały informacje, że sprawy te będą 
analizowane  jeżeli  przepisy  prawa  dopuszczą  regulację  stawek  czynszowych  wtedy  zostaną 
podejmowane odpowiednie działania.
Radna Gorzałka dodała, że nie była obecna na ostatniej komisji stąd pytanie.
Przewodniczący Puchała odpowiedział, że na dzień dzisiejszy sytuacja się nie zmieniła.
Radny Leśnikowski dodał, że każda osoba posiadająca swój budynek mieszkalny płaci 0,55gr za 
m2, natomiast kwota największego czynszu wynosi 0,27 gr, więc połowę tego płaci najemca za to 
co właściciel własnego budynku musi sobie jeszcze sam zrobić.
Skarbnik dodał,  że  kwotę tą  trzeba  pomnożyć  jeszcze  przez liczbę  miesięcy,  choć wyjaśnił,  że 
mimo wszystko jest to niewielka kwota.



Radna Gorzałka dodała, że było dużo rozmów na ten temat ale sprawa ucichła.
Skarbnik dodał, że sprawa ta jak na razie nie została jeszcze rozstrzygnięta.
Radny Leśnikowski dodał, że nie dość że stawki za czynsz są niskie to nie wszyscy płacą.
Radna Gorzałka dodała, że ceny kupna węgla wrozsły o 1/3 ceny z roku zeszłego.
Radny Leśnikowski dodał, że nie dość że mają niskie stawki i mimo to i tak nie płacą to jeszcze 
otrzymują pomoc od opieki społecznej.
Skarbnik dodał, że warto pomyśleć nad tym czy właśnie takich mieszkańców nie lepiej byłoby się 
pozbyć.
Radna Gorzałka dodała, że zgadza się z taką inicjatywą lecz żeby w związku z tym nie "windować" 
cen w dół.  Nawiązując do jednej z wcześniejszych sytuacji dodała, że najemca kupił mieszkanie za 
około 20 000 zł a po pięciu latach mieszkania w Gminie Miedźno sprzedał je za 100 000 zł.
Skarbnik odpowiedział, że zgadza się z opinią Radnej Gorzałki i dodał, że w większości nie są to 
mieszkańcy socjalni.
Radna Gorzałka dodała, że koszty powinny być pokrywane w sposób sprawiedliwy i żeby sytuację 
co jakiś czas analizować bo ceny nie stoją w miejscu.
Skarbnik dodał, że zorientuje się czy sprawa ruszyła do przodu.
Przewodniczący Puchała  dodał,  że  na  pewno zostanie  zwołana  jeszcze  komisja  na  której  będą 
poruszane tematy które do tej pory nie zostały zrealizowane.
Wobec braku  uwag do sprawozdania  przewodniczący przeszedł  to  kolejnego punktu porządku 
obrad.

Ad. pkt 3.  Zaopiniowanie projektów uchwał.
Projekt uchwa  ły w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność   
Gminy Miedźno.
Przewodniczący  Puchała  wyjaśnił,  że  w dniu  14  marca  2018  roku  wpłynął  do  Urzędu  Gminy 
Miedźno  wniosek  Pani  Anny  Modlińskiej  dotyczący  możliwości  wykupu  działki  nr  2707/2 
położonej  w  Ostrowach  nad  Okszą,  a  stanowiącej  własność  Gminy  Miedźno.  Uzasadnieniem 
wniosku  była  chęć  poprawienia  warunków zagospodarowania  sąsiedniej  nieruchomości,  działki 
2706, której jest właścicielem.
Skarbnik  dodał,  że  sprzedaż  działki  2707/2  została  zaopiniowana  pozytywnie  przez  komisje 
Infrastruktury  Rozwoju  Wsi  i Rolnictwa  oraz  Komisję  Budżetu,  Oświaty,  Kultury,  Sportu 
i Zdrowia. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo działek i uzasadnienie wniosku możliwym jest 
zastosowanie  przepisu  art. 37 ust.2  pkt 6 ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz.121, z późn. zm.).  Dodał również, że na sesji Rady Gminy 
będzie uchwała przedstawiona żeby fizycznie tego dokonać.
Radny Kluba wyraził swoją opinię co do sprzedaży działki mówiąc że jest ona już wystawiona do 
sprzedaży.
Radny Sznober odpowiedział, że poprzez użytkowanie wieczyste można wyprzedzić sprzedaż.
Przewodniczący  Puchała  dodał,  ze  temat  ten  był  już  wcześniej  analizowany.  Działka  nie  jest 
atrakcyjna pod względem położenia działki, kształtu (czworobok o szerokości tylko 10m) a także 
nie posiada połączenia z drogą publiczną co nie pozwala na wykorzystanie działki na inne cele 
publiczne.
Radny Kluba zapytał ile Gmina zapłaciła za działkę.
Skarbnik odpowiedział, że jest zaskoczony tym pytaniem ponieważ zakup dokonany został kilka lat 
temu.
Radny Kluba dodał, że cena 2400 zł jest "śmieszna" w porównaniu do cen za grunty.
Radny Modliński dodał, że działka ta w żaden sposób nie jest atrakcyjna co ma wpływ na cenę.
Przewodniczący Puchała dodał, że w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
działka ta jest oznaczona symbolem RZ oznaczającym łąki i pastwiska.
Radny Kluba stwierdził, że mimo ubiegu lat, cena jest bardzo niska.
Przewodniczący  Puchała  wyraził  opinię,  że  sprawę  tą  choćby  pod  względem  ceny  należy 
rozpatrywać w ten spsób, że grunt jest nieatrakcyjny dla innych potencjalnych nabywców.



Radny Kluba dodał, że warto porównać ceny zakupu i sprzedaży działki, żeby nie było sytuacji, że 
Gmina kupiła działkę drożej a sprzedała taniej stąd pytanie o cenę zakup działki.
Przewodniczący  Puchała  dodał,  że  być  może  w  czasie  kiedy  Gmina  chciała  budować  sieć 
kanalizacji sanitarnej, została zmuszona do wykupu gruntu po wyższej cenie.
Wobec braku  innych pytań przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowało 7 radnych w tym:

 głosów „za” - 5✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 g✔ łosów „wstrzymujących się” - 2

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Puchała dodał, że jeżeli zaistnieje taka potrzeba to na sesji Rady Gminy przedstawi 
sprawę ponownie. Jeżeli działka nie zostanie sprzedana to nadal będzie w stanie nieużytecznym. 
Ostateczna opinią jest to że korzystnej będzie sprzedać grunt za proponowana kwaote 2400 zł niż 
zostawić grunt bez użytku.
Radny Kluba powiedział, że zadając jedno pytanie wynika zbyt dużo tłumaczenia. Wyraził również 
opinię,  że  wystarczyło  powiedzieć,  że  informacje  w razie  potrzeby zostaną  dostarczone bo jak 
najbardziej jest za sprzedażą gruntu.

Projekt  uchwa  ły  w  sprawie  Memorandum  w     sprawie  nawiązania  stosunków  partnerskich   
zaprzyjaźnionych jednostek samorządu terytorialnego pomiędzy Gminą Miedźno a     Terytorialną   
Gromadą Piaskówka.
Skarbnik  wyjaśnił,  że  w  kwietniu  2018 r.  w ramach  zorganizowanej  przez  Związek  Gmin 
i Powiatów Województwa Śląskiego wizyty studyjnej w gminie Miedźno gościł Mer Terytorialnej 
Gromady Piaskówka Pan Anatolij Rudniczenko. Wizyta ta zaowocowała zaproszeniem na Ukrainę 
delegacji z Gminy Miedźno. Podczas rewizyty przez obie strony wyrażona została wola pogłębienia 
wzajemnej współpracy.
Niniejszy  projekt  uchwały  jest  krokiem  w kierunku  sformalizowania  współpracy  jednostek 
samorządu  terytorialnego  i pozwoli  na  realizację  przedsięwzięć  mających  na  celu  zbliżenie  do 
siebie  mieszkańców  obu  gmin  oraz  wymianę  wzajemnych  doświadczeń.  Dodał  również  że 
Memorandum współpracy pomiędzy samorządami jest czymś więcej niż umową przedwstępną lecz 
nie jest jednakże umową "twardą",  jest  na pewno podłożem na którym można zacząć budować 
współpracę.  Na  koniec  dodał,  że  treść  Memorandum  znajduje  się  w  projekcie  uchwały  jako 
załącznik.
Radny Sznober wyraził opinię, aby zachować ostrożność co do obywateli ukraińskich.
Skarbnik  wyjaśnił,  że  w miejscowości  Piaskówka jest  duża  społeczność  polska.  Bez  problemu 
można nawiązać kontakt w języku polskim.
Przewodniczący Puchała zapytał z ilu członków składa się Rada.
Skarbnik odpowiedział że około 20 bądź nawet 22.
Przewodniczący Puchała zapytał jak będzie wyglądać współpraca.
Skarbnik odpowiedział,  że  mogły by być  to  na przykład  wymiany  młodzieżowe,  czy wymiana 
doświadczeń kulturowych. Dodał również że jest to dość biedna miejscowość dlatego też Gmina 
chciałaby wesprzeć rodaków w sprawach edukacyjnych.
Przewodniczący  Puchała  zapytał  jak  wyglądają  inwestycje  realizowane  na  terenie  Gromady 
Piaskówka.
Skarbnik  odpowiedział,  że  nie  są  realizowane  żadne  inwestycje,  miejscowość  porównywalnie 
wygląda jak Polska kilkanaście lat temu.
Przewodniczący Puchała zapytał czy Gromada Piaskówka jest miastem.
Skarbnik odpowiedział, że nie, zamieszkuje tam zaledwie 10 000 ludzi.
Radny Sznober zapytał jakiego są wyznania.
Skarbnik odpowiedział, że w większości są to katolicy.
Przewodniczący Puchała zapytał jak wyglądają służby mundurowe.
Skarbnik odpowiedział, że nie wygląda to tak jak w Polsce. Jest straż państwowa ale działa bardzo 



specyficznie. Maja natomiast bardzo rozbudowany system monitoringu lasów.
Wobec braku  innych pytań przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowało 7 radnych w tym:

 głosów „za” - 7✔
 g✔ łosów „przeciw” - 0
 g✔ łosów „wstrzymujących się” - 0

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Projekt uchwa  ły w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Miedźno.  
Przewodniczący Puchała wyjaśnił, że miesięczne wynagrodzenie dla Wójta Gminy Miedźno ustała 
się  według  składników,  wynagrodzenie  zasadnicze  w  wysokości  4.700,00  zł  brutto,  dodatek 
funkcyjny w wysokości 1.900,00 zł, dodatek specjalny w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia 
zasadniczego  i  dodatku  funkcyjnego  oraz  dodatek  stażowy  w  wysokości  1%  wynagrodzenia 
zasadniczego  za  każdy  rok  pracy  i  okresów  zaliczonych,  nie  więcej  jednak  niż  20%.  Rada 
Ministrów  przyjęła  rozporządzenie  w sprawie  wynagradzania  pracowników  samorządowych. 
Przyjęte  rozwiązanie  nawiązuje  do  uchwalonej  przez  Sejm 10 maja  2018 r.  nowelizacji  ustawy 
o wykonywaniu  mandatu  posła  i senatora,  przewidującej  obniżenie  o 20  proc.  uposażenia 
parlamentarzystów.
Skarbnik dodał, że wynagrodzenie Wójta zostaje dostosowane do przepisów prawa. Wynagrodzenie 
zasadnicze  do  30  czerwca  2018  roku  wynosiło  od  4.200,00  zł  do  5.900,00  zł,  teraz  zostało 
zmniejszone  do  kwoty  od  3.400,00  zł  do  4.700,00.  Uchwała  dostosowuje  wynagrodzenie  do 
nowych  wielkości  wynagrodzenia  wynikających  z  rozporządzenia.  Wynagrodzenie  zostało 
obniżone w ramach możliwości jakie daje nowelizacja ustawy i rozporządzenie.
Radny Kluba zapytał czy w przedstawionych kwotach występuje obniżka 20 procentowa.
Skarbnik odpowiedział, że nie.
Przewodniczący  Puchała  dodał,  że  zgodnie  z  rozporządzeniem  każde  wynagrodzenie  jest 
przyporządkowane  liczbie  mieszkańców  Gminy.  Gmina  Miedźno  posiada  około  8 000 
mieszkańców, więc wynagrodzenie zasadnicze obejmuje widełki od 3.400,00 zł do 4.700,00 zł.
Skarbnik  dodał,  że  do  tej  pory  wynagrodzenie  zasadnicze  wynosiło  5.700,00  obecnie  wynosi 
4.700,00 zł dodatek funkcyjny wynosił 1.700,00 zł obecnie wynosi 1.900,00zł, natomiast dodatki 
specjalne zależą od wynagrodzenia zasadniczego i wynoszą 40% wynagrodzenia zasadniczego oraz 
dodatek stażowy wynoszący 14% wynagrodzenia zasadniczego.
Radny Kluba stwierdził, że kwota wynagrodzenia zasadniczego została obniżona o 800 złotych co 
nie stanowi 20 procent.
Skarbnik odpowiedział,  że obniżenie wynosie  mniej  więcej 800-900 złotych,  ale obniżka ta nie 
musi konkretnie wynosić 20 procent.
Przewodniczący Puchała dodał, że nowelizacja ustawy dotyczy ustawy o wykonaniu mandatu posła 
i senatora i wtedy przewiduje się obniżenie o 20 procent.
Radna Gorzałka wyraziła opinię, że gdyby nie dodatki do wynagrodzenia zasaniczego to wcale nie 
było by ono takie wysokie.
Skarbnik dodał, że kwoty zostały potencjalnie wyliczone w razie gdyby została zatrudniona osoba 
bez  stażu  pracy  i  wtedy  wynagrodzenie  zasadnicze  obejmowałoby  najniższą  rangę  widełek 
wynagrodzenia zasadniczego.
Radny Kluba dodał, że nie należy posługiwać się takimi przykładami gdyż są one nieprawdziwe.
Rana Gorzałka dodała, że przykładem jest Burmistrz miasta Krzepice, był najmniej zarabiającym 
Burmistrzem w całym powiecie.
Wobec braku innych pytań przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowało 7 radnych w tym:

 g✔ łosów „za” -6
 g✔ łosów „przeciw” - 1
 g✔ łosów „wstrzymujących się” - 0

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.



Projekt uchwa  ły w sprawie zmian w     budżecie gminy na 2018     rok.  
Skarbnik wyjaśnił, że zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona  przeciwpożarowa,  rozdział  75412 Ochotnicze  straże  pożarne  o kwotę  23.195,10 zł 
związane jest z otrzymaniem dofinansowania na zakup sprzętu ratownictwa współfinansowanego ze 
środków  Funduszu  Pomocy  Pokrzywdzonym  oraz  Pomocy  Postpenitencjarnej  -  Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Zwiększenie  dochodów  w dziale  926 Kultura  fizyczna,  rozdział  92695 Pozostała  działalność 
i zwiększenie  wydatków  w dziale  750 Administracja  publiczna,  rozdział  75095 Pozostała 
działalność o kwotę 26.660,00 zł związane jest z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania 
pn.  „Umiem  pływać  2018"  w kwocie  15.660,00 zł  oraz  zadania  pn.  "Gimnastyka  korekcyjno-
kompensacyjna dla uczniów z terenu Gminy Miedźno 2018" w kwocie 11.000,00 zł realizowanych 
ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla  Uczniów, których dysponentem jest 
Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Kwota  30.000,00  zł  dotyczy  zwiększenia  planu  wydatków  budżetowych  związanych  ze 
zwalczaniem skutków alkoholizmu na terenie Gminy Miedźno. Dodatkowo Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie dotacji w związku z modernizacją instalacji 
grzewczej, w wyniku przedsezonowego przeglądu, gdzie celem jest naprawa sprawności jakości 
ogrzewania  budynku  Gminnego  Ośrodka  Kultury.  Środki  te  wynoszą  17.500,00 zł,  które  będą 
jeszcze przedstawione na sesji Rady Gminy.
Radny Kluba zapytał ile osób korzysta z nauki pływania.
Skarbnik  odpowiedział,  że  dużo  dzieci  korzysta  z  nauki  pływania  zarówno  z  Ostrów  jak  
i z Miedźna.
Radny Kluba dodał, że duże środki przeznaczane są na ratowników .
Skarbnik odpowiedział, że są umowy dla opiekunów, umowy na przejazd, umowy opłaty za basen. 
Dodał, że kwoty uzyskane po dopłatach nie wystarczają na zabezpieczenie nauk pływania, Gmina 
też dodaje swoje środki pieniężne.
Radny  Kluba  wyjaśnił,  że  pyta  o  środki  jakie  są  przeznaczane  w  związku  z  tym  że  dzieci 
uczestniczą  w  nauce  pływania  .  Dodał,  że  z  własnego  źródła  wie  że  duże  koszty  wynikają  
z wynajęcia ratowników.
Skarbnik powtórzył, że umowy zostały podpisane na przewóz oraz na opiekunów.
Radna  Gorzałka  dodała,  że  jeżeli  nauczyciele  nie  będą  posiadali  odpowiednich  uprawnień 
ratowniczych  to  na  basenie  musi  być  inny  ratownik.  Dodała,  że  nauczyciele  wychowania 
fizycznego niechętnie chcą robić kursy w tym kierunku.
Radny Kluba dodał, że jeżeli są zatrudniani ratownicy to musi być dużo dzieci i jeżeli jedzie jedna 
grupa uczniów to ratownik powinien zajmować(opiekować) się tylko nimi.
Wobec braku  innych pytań przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowało 7 radnych w tym:

 g✔ łosów „za” - 7
 g✔ łosów „przeciw” - 0
 g✔ łosów „wstrzymujących się” - 0

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Projekt uchwa  ły zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2018-  
2037.
Skarbnik wyjaśnił, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2018-
2037 wynikają z zarządzeń Wójta oraz uchwał dotyczących budżetu. Zwrócił uwagę na załącznik nr 
2 i omówił pozycje 1.1.2.5 która mówi że zmienino nazwę zadania Termomodernizacji  zespołu 
budynków  szkoły  podstawowej,  gimnazjum  i  przedszkola  w  Miedźnie  na  Termomodernizacja 
budynków  Zespołu  Szkoln0-  Przedszkolnego  w  Miedźnie  oraz  wydłużono  okres  realizacji  tej 
inwestycji  na  lata  2017-2019  oraz  pozycje  1.1.2.6.  w  której  zmianie  uległ  okres  pn. 
Termomodernizacja  budynku  Zespołu  Szkolno-  Przedszkolonego  w  Mokrej.  Dodał,  że  Gmina 



Miedźno współpracuje z Gminą Przystajń gdzie Gmina Miedźno zajmuje się wymianą źródeł ciepła 
w Ostrowach nad Okszą a także kompleksowo termomodernizuje budynek w Mokrej, natomiast  
w Gminie Przystajń termomodernizacji  podlegają dwie remizo-  świetlice i  tą inwestycję  Gmina 
Przystajń określiła na lata 2018-2020.
Wobec braku  uwag przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowało 7 radnych w tym:

 g✔ łosów „za” - 7
 g✔ łosów „przeciw” - 0
 g✔ łosów „wstrzymujących się” - 0

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Ad. pkt 4. Sprawy różne.
Przewodniczący Puchała wyjaśił, że omawiane będą dwie sprawy. Pierwsza z nich dotyczy wniosku 
Państwa Marioli i Krzysztofa Kosińskich w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego 
i wykupu budynku sklepu przez Gminę. Dodał, że sprawa dotyczy tych nieruchomości o których 
była już mowa na komisji w styczniu.  Państwo Kościńscy wtedy wnioskowali  o wykup działki 
położonej w miejscowości Mokra II. Dodał również, że nie wie skąd taka zmiana.
Radny Leśnikowski wyraził opinię, że Państwo Kosińcy najwyraźniej chcą sprzedać budynek a nie 
wykupić grunt.
Przewodniczący  Puchała  dodał,  że  w  budynku  raczej  nic  nie  powstanie  jak  sklep  spożywczy 
ponieważ jak do tej pory każdy sklep nie miał swojej działalności zbyt długo. Wyraził opinie, że 
mimo  to  grunt  jest  atrakcyjny  pod  kątem  funkcyjności.  Dodał,  że  działka  jest  dość  szeroka  
z dostępem do drogi głównej.
Radny Kluba dfodał, że teren ten nie jest przeznaczony pod zabudowę indywidualną.
Przewodniczay Puchała potwierdził wypowiedź radnego Kluby i dodał, że działka położona jest 
przy OSP, dodał również że funkcyjność działki po wykupie budynku nalaeżałaby już w całości do 
Gminy, a jeżli nie zostanie wykupiony to budynek zwyczajnie zniszczeje.
Radny Modliński zapytał, że jeżeli Gmina wykupi budynek to co w zamian może z nim osiągnąć, 
dodał, że nikt nie kupi budynku pod zabudowę ponieważ nie jest on do tego przeznaczony.
Radny  Kluba  dodał,  że  można  budynek  wykupić  i  zmienić  jego  przeznaczenie  na  budynek 
mieszkalny.
Radny Puchała dodał, że jeżeli Gmina przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Mokra to istnieje możliwość że będzie potrzebować gruntu pod przepompownie.
Skarbnik wyraził opinie, że jeżeli miałby działkę z dostępem do drogi to nie chciałby jej sprzedać 
natomiast gdyby działka znajdowała się w ciężkiej lokalizacji na pewno chciałby ją sprzedać.
Przewdoniczący zgłosił, że jeżeli nie ma więcej pytań to wniosek należy zaopiniować.
Radny Kluba dodał, że dla niego to zbyt krótki czas na analizę.
Radny Leśnikowski dodał, że może warto negocjować cenę.
Przewodniczący Puchała dodał, że w momencie głosowania za zakupem budynku, odkupujemy go 
w cenie 15.00,00 zł,  wyrażając opinię  dodał,  że sam grunt po rozebraniu budynku jest  o wiele 
droższy niż kwota którą proponują Państwo Kosińscy.
Radny Leśnikowski dodał, że jeżeli nie będzie możliwości negocjacji ceny to należałoby rozwiązać 
umowę dzierżawy.
Radny Kluba dodał, że można żądać zwrotu kosztów za budynek.
Radny Modliński  wyraził  opinię,  aby komisja  wystąpiła  z  wnioskiem o potrzebę  zaczerpnięcia 
większej ilości informacji.
O godzinie  15.07 do komisji  dołączył  Dariusz Nowak – Podinspektor  w Referacie  Rolnictwa  
i Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
Radny Sznober zapytał kiedy wygasa użytkowanie wieczyste Państwa Kosińskich.
Pan Dariusz  Nowak  odpowiedział,  że  uzytkowanie  wieczyste  wygasa  w 2036  roku.  Dodał,  że 
rzeczoznawca wycenił budynek na kwotę 19.500,00 zł natomiast Państwo Kosińscy zaproponowali 



cenę 15.00,00 zł.
Radny Sznober zapytał na czyje zlecenie działał rzeczoznawca.
Pan Dariusz Nowak odpowiedział, że rzeczoznawca działał na zlcenie Urzędu Gminy, dodał, że 
działka na której istnieje budynek została yceniona na 42.000,00 zł.
Radny  Sznober  zapytał  czy  Państwo  Kosińscy  chcą  sprzedać  jedynie  prawo  do  użytkowania 
wieczystego.
Pan  Dariusz  Nowak  odpowiedział,  że  Państwo  Kosińscy  chcą  sprzedać  budynek  którego  są 
właścicielami.
Radny Sznober wyraził opinię, że kwota 15.000,00 zł za użytkowanie wieczyste do 2036 roku jest 
bardzo wysoka.
Skarbnik dodał, że w kwotę wchodzi koszt budynku.
Radny Sznober dodał, że jeżeli ktoś chciałby odkupić działkę wraz z budynkiem w łącznej kwocie 
około 60.000,00 zł (dodając kwotę 42.00,00 zł za działkę oraz 19.500,00 zł za budynek) to sprzedaż 
prawdopodobnie  nie  będzie  mozliwa  ze  względu na  cenę  łączną.  Dodał,  że  Państwo Kosińscy 
użytkowanie wieczyste posiadają do 2036 roku.
Pan Dariusz Nowak odpowiedział, że mjaa prawo je przedłużyć, a Gmina nie ma możliwości się 
sprzeciwić.
Radny Trzepizur dodał, że budynek nie jest budynkiem mieszkalnym tylko usługowym.
Radny Sznober wyraził opinię,  że jeżeli  Gmina zdecyduje się wykupić budynek to działka już  
w całoście będzie należeć do Gminy i będzie to działka funkcjonalna w dobrym miejscu.
Przewodniczący  Puchała  przedstawił  swój  wniosek,  aby  przychylić  się  do  wniosku  Państwa 
Kosińskich o wykup istniejącego budynku.
Wobec braku innych pytań przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowało 7 radnych w tym:

 głosów „za” - 7✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Puchała przedstawił, że kolejną sprawą jest pismo Przewodniczącego Rady Gmina 
Leszka Idasza dotyczące złożenia oświadczenia majątkowego, które przeczytał.
Radny Modliński zapytał czy oświadczenie jest za 2018 rok.
Przewodniczący Puchała odczytał „należy złożyć oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed 
upływem kadencji  tj.  16 września 2018r.”,  mimo to dodał,  że upewni się co do daty składania 
oświadczenia bo podana data jest niejednoznaczna.
Radny Leśnikowski zapytał jak wygląda sprawa z nienaprawionymi lampami.
Skarbnik odpowiedział,  że firma zajmująca się naprawą miała  pojawić się w Urzędzie  Gminy  
w celu podpisania umowy, ale do tej pory nikt się nie pojawił.
Przewodniczący Puchała dodał, że w Mokrej w kierunku lasu również zostały zgłoszone lampy do 
naprawy, ale do tej pory nie podjęto działań.
Skarbnik odpowiedział,  że ma nadzieje że to tylko kwestia  braku czasu w dzień w który mieli 
pojawić się w Urzędzie Gminy.
Przewodniczący Puchała zapytał na jakim etapie są realizacje budowy placów zabaw.
Skarbnik odpowiedział, że pod koniec września mają być już skończone.
Radny Sznober zapytał jaka firma zajmuje się budową placów zabaw.
Skarbnik w odpowiedzi przedstawił nazwę firmę.
Radny Trzepizur zapytał czy firma ta działała już kiedyś na terenie Gminy Miedźno.
Skarbnik odpowiedział, że na tą chwilę nie posiada takich informacji, ale działania pracowników 
idą bardzo sukcesywnie.
Przewodniczący Puchała zapytał czy powstający plac zabaw znajdujący się za budynkiem szkoły 
w Mokrej będzie otwarty również w okresie wakacyjnym.
Skarbnik odpowiedział, że placem zabaw zarządza dyrektor szkoły, więc po jego stronie powinno 
być zadbanie o to aby plac był czynny. Wyrażając opinię dodał, że niedopuszczalnym byłoby gdyby 



był zamknięty.
Przewodniczący Puchała  dodał,  że  to  pytanie  nie  wywodzi  się  tylko  od niego,  ale  również  od 
mieszkańców.
Skarbnik dodał, że wakacje to okres w którym dzieci najczęściej korzystają z placu zabaw.
Radny Modliński podając przykład placu zabaw w Borowej dodał, że na cały duży plac postawiony 
został  tylko  jeden  mały  kosz,  a  choćby  było  ich  więcej,  zapytał  kto  będzie  zajmował  się 
oczyszczaniem placu.
Skarbnik odpowiedział, że przy rozwoju terenów rekreacyjnych należałoby pomyśleć o utworzeniu 
zakładu budżetowego.
Radny Modliński dodał, że jedyny kosz który znajduje się na placu cały czas jest zapełniony i nie 
ma kto tego posprzątać.
Skarbnik dodał, że jeżeli w Kołaczkowicach również znajduje się duży plac, który warto byłoby 
zagospodarować jeżeli plac zostanie przejęty w darowiźnie.
Radny Modliński zapytał czy worki z odpadami na pewno będą zabierane.
Skarbnik odpowiedział,  że  sprawa jest  do rozstrzygnięcia,  a  na placu  trzeba  będzie  wyznaczyć 
odpowiednie miejsce na kosze i worki.
Radny Kluba dodał, że przy ścieżce pieszo-rowerowej został postawiony znak na brzegu jezdni 
zasłaniający inny znak, który z resztą miał być przesunięty w inne miejsce poprawiając widoczność.
Przewodniczący Puchała odpowiedział, że przejeżdżając widział znak, dodając że nie wie na czyje 
polecenie został tam postawiony.
Radny  Kluba  dodał,  że  po  interwencji  znak  został  obniżony  na  wysokość  180  cm,  co  jest 
niebezpieczna dla osób przechodzących poboczem.
Przewodniczący Puchała wyjaśnił, że prawo drogowe wyraża, że jeżeli znajduje się ścieżka pieszo-
rowerowa to pieszy nie powinien chodzić poboczem.
Radny Kluba zapytał jakie ustosunkowanie ma prawo jeżeli chodzi o wysokość znaków.
Przewodniczący  Puchała  odpowiedział,  że  była  przeprowadzona  rozmowa,  aby  znak  był  
o wysokości 220 cm, dodał że nie może brać odpowiedzialności za kogoś kto się tym zajmował. 
Dodał również że jeżeli pismo w tej sprawie trafiłoby do Wydziału Komunikacji i Transportu w 
Katowicach gdzie zajmują się kontrolą oznakowania dróg, to Wydział w postępowaniu nakazuje 
podjęcie  działań  Powiatowemu  Zarządowi  Dróg.  Dodał,  że  jeżeli  chodzi  o  oznakowanie  drogi 
między Ostrowami nad Okszą a Nową Wsią to w pierwszym przetargu nieograniczonym żaden z 
podmiotów nie złożył  oferty co powtórzyło się podczas drugiego przetargu. Firmy były już tak 
zajęte pracami, że pojawił się problem wyboru firmy do odtworzenia pasów na jezdni w centrum 
miasta  Kłobuck.  Żadne  z  firm  nie  chcą  świadczyć  usług  ze  względu  na  pracę  w  większych 
zleceniach. Dodał, że jedyną otrzymaną informacją było to że jakiekolwiek działania mogą podjąć 
na przełomie wrzesień- październik.
Radny Leśnikowski zapytał czy był sporządzony projekt na parking przy cmentarzu w Miedźnie.
Skarbnik odpowiedział, że tak.
Radny Leśnikowski dodał, że mimo projektów jest coraz gorzej. Podczas większych okoliczności 
ciężko jest zaparkować, a krawężnik jest za wysoki, dodał, że zwracał uwagę na wcześniejszych 
komisjach i mimo to nic z tym nie zrobiono.
Skarbnik  wyjaśnił,  że  chodzi  o  zabezpieczenie  parkingu  podczas  pogrzebu  bądź  większych 
wydarzeń.
Przewodniczący Puchała  dodał,  że  chodnik  został  zaprojektowany bezpośrednio  przy  parkingu, 
więc nie wiem w czym jest problem.
Radny  Leśnikowski  dodał,  że  to  samo  dzieje  się  koło  kościoła  gdzie  są  dwa  parkingi  a  i  tak 
samochody parkowane są na chodnikach. Dodał również że na parkingu koło cmentarza wcale nie 
była potrzebna wysepka, wystarczyło zamontować krawężnik najazdowy i utwardzić nawierzchnię.
Radna  Gorzałka  dodała,  że  w  takich  sytuacjach  należy  interweniować  wiele  razy,  aby  coś  się 
zmieniło.
Przewodniczący Puchała dodał, że dużo zależy od kierowcy i jego kultury jazdy.



Ad. pkt 5. Zakończenie posiedzenia Komisji.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Puchała zakończył posiedzenie komisji o godz. 15.50

                   Protokolant Przewodniczący Komisji Infrastruktury,
                   (-) Joanna Deska Rozwoju Wsi i Rolnictwa

(-)Konrad Puchała


