
Protokół Nr 38/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu, Oświaty,

Kultury Sportu i Zdrowia
Rady Gminy Miedźno

odbytego w dniu 12 czerwca 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. Piotr Derejczyk -Wójt;
2. Andrzej Kluczny – Skarbnik;
3. Leszek Idasz – Przewodniczący Rady Gminy;
4. Agnieszka Suchodolska – samodzielny referent;
5. Anita Zawierucha – samodzielny referent;
6. Tomasz Jarzębski – animator boisk orlik;
7. Michał Leśnikowski – opiekun hali sportowej.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2.Wydatki poniesione na akcję zima i remonty cząstkowe dróg.
3.Informacja o działalności zespołu boisk sportowych Orlik.
4.Informacja z działalności hali sportowej w Ostrowach nad Okszą.
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. Wydatki poniesione na akcję zima i remonty cząstkowe dróg.
Radni zapoznali się z informacją dotyczącą wydatków poniesionych na akcję zima. Zestawienie to
stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Radny Oziembała zapytał czy wyciągnięto konsekwencje wobec firmy, która wykonywała remonty
cząstkowe dróg na terenie Gminy Miedźno. Sprawa ta była poruszana wielokrotnie. 
Skarbnik odpowiedział, że faktura za usługę została zapłacona. W roku obecnym zmieniono treść
i wymagania zapytania ofertowego tak, by wykluczyć sytuacje jaka miała miejsce w roku ubiegłym.
Radny Graj zapytał ile zapłacono dokładnie za remont dróg raz czy podjęto jakiekolwiek działania,
aby wykonawca zwrócił część kwoty za prace jakiej nie wykonał należycie.

1



Skarbnik  odpowiedział,  że  zgodnie  z  informacją  przygotowaną  przez  pracownika  Referatu
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej remont dróg o nawierzchni gruntowej wyniósł 17 200,00 zł,
a  remont cząstkowy dróg asfaltowych na terenie gminy Miedźno 9 031,55 zł. Dodał, że nic nie
wiadomo mu o tym, aby było prowadzone jakiekolwiek postępowanie z wykonawcą. 
Wobec braku pytań przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu w porządku obrad.
Ad pkt. 3. Informacja o działalności zespołu boisk sportowych Orlik.
Informację dotyczącą działalności boisk sportowych Orlik przedstawił Tomasz Jarzębski. Stanowi
ona załącznik nr 2 do protokołu.
Wobec braku pytań przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu w porządku obrad.
Ad pkt. 4. Informacja z działalności hali sportowej w Ostrowach nad Okszą.
Informację z działalności hali sportowej w Ostrowach nad Okszą przedstawił opiekun hali Michał
Leśnikowski. Stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu.
Wobec braku pytań przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu w porządku obrad.
Ad pkt. 5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Projekt  uchwały  w  sprawie   określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z     wychowania
przedszkolnego w     przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miedźno.
Samodzielny  referent  Suchodolska  wyjaśniła,  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 art.  52 ust.  1 ww. ustawy, rada gminy określa
wysokość  opłat  za  korzystanie  dzieci  z  wychowania przedszkolnego.  Wysokość  opłaty zgodnie
z art. 52 ust. 3 ustawy, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. Uchwała wprowadza także
stosownie do art. 52 ust. 2 wspomnianej ustawy warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat.
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 w sprawie   ustanowienia służebności drogowej przejazdu i     przechodu.
Skarbnik  wyjaśnił,  że  przedłożony projekt  uchwały wynika z  wniosku jendego z mieszkańców
Gminy  -  właściciela  działki  458/4  w obrębie  Borowa  o  ustanowienie  służebności  drogowej.
Otrzymał  on  pozytywną  opinię  w Komisji  Budżetu,  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i Zdrowia
oraz Komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa. 
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   zmieniającej uchwałę w     sprawie zgody na rozwiązanie użytkowania wieczystego
i     nabycie własności budynków.
Skarbnik 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. Projekt uchwała ma na celu sprostowanie tej omyłki.
Wobec braku uwag przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowało 9 radnych w tym:

 głosów „za” - 9✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔
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Projekt 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.
Referent  Zawierucha  wyjaśniła,  że  uchwała  podejmowana  jest  każdego  roku.  Wykonywanie,
utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń służących m. in. do ochrony przed powodzią, melioracji
wodnych  i prowadzenia  racjonalnej  gospodarki  na  terenach  zmeliorowanych,  należą  do  zadań
spółek  wodnych.  Realizacja  wyżej  wymienionych  zadań  wymaga  nakładów  finansowych.
Urządzenia  melioracji  wodnych  szczegółowych  na  terenie  Gminy  Miedźno,  to  urządzenia
o kilkudziesięcioletnim  okresie  eksploatacji,  w związku  z czym  rosną  ich  koszty  utrzymania,
a przychody spółki  wodnej  ze  składek  członkowskich  od rolników są  nie wystarczające  na  ich
realizację.
Spółki wodne na wyżej wymienione zadania mogą otrzymać pomoc finansową, m. in. od jednostek
samorządu  terytorialnego.  Pomoc  polega  na  udzielaniu  spółkom dotacji  celowej  w rozumieniu
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania
sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania musi być określony przez Radę Gminy w drodze
uchwały.  Dotacji  udziela  się  na  podstawie  umowy zawartej  miedzy gminą,  a spółką  wodną na
wykonanie zleconego zadania.
Radny  Oziembała  powiedział,  że  skoro  nie  wszyscy  mieszkańcy  płacą  opłatę  melioracyjną,
poszkodowane są osoby, które regularnie wpłacają na rzecz spółki wodnej stosowne składki. 
Referent Zawierucha powiedziała, że ilość wpłat jest znikoma w stosunku do potrzeb. 
Przewodniczący  Leśnikowski  powiedział,  że  wcześniej  zadanie  zbierania  składek  należało  do
sołtysa. 
Referent Zawierucha wyjaśniła, że spółka wodna ma własne konto i tam dzisiaj dokonuje się wpłat.
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    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
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 uwag przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowało 9 radnych w tym:

 głosów „za” - 9✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔
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Projekt  uchwały    w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  i    sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 rok
Skarbnik wyjaśnił, że radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu oraz uchwałę Regionalnej
Izby  Obrachunkowej  dotyczącej  opinii  o  sprawozdaniu.  Podczas  jutrzejszej  sesji  omówi
szczegółowo wykonanie budżetu.
Wobec powyższego przewodniczący zdecydował o odstąpieniu od zaopiniowania projektu uchwały.
Projekt  uchwały     uchwały  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy  Miedźno  absolutorium
z   tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Podobnie  jak  w  przypadku  poprzedniego  projektu  uchwały  przewodniczący  zaproponował
odstąpienie od zaopiniowania. Oznajmił, że na sesji Rada Gminy w drodze głosowania zadecyduje
o absolutorium dla Wójta Gminy Miedźno. Komisja przystała na to jednogłośnie. 
Ad. pkt. 6. Sprawy różne.
Tematu spraw różnych nie podjęto.
Ad. pkt. 7. Zakończenie posiedzenia komisji.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Leśnikowski zakończył posiedzenie komisji o godz.
14.41.

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

      (-) Adam Leśnikowski
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