
Protokół Nr 39/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu, Oświaty,

Kultury Sportu i Zdrowia
Rady Gminy Miedźno

odbytego w dniu 14 sierpnia 2018 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji:
1. Adam Leśnikowski – przewodniczący;
2. Jan Paliwoda – wiceprzewodniczący;
3. Zdzisław Bęben;
4. Grażyna Gorzałka;
5. Mirosław Oziembała;
6. Barbara Piątek;
7. Mirosław Zawada;
8. Mirosław Zielonka.

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli:

1. Andrzej Kluczny – Skarbnik;
2. Leszek Idasz – Przewodniczący Rady Gminy;
3. Dariusz Nowak – Podinspektor.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2.Sprawozdanie z działalności komisji za I półrocze 2018 r.
3.Zaopiniowanie projektów uchwał.
4.Sprawy różne.
5.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 8 radnych w tym:

 głosów „za” - 8✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad pkt. 2. Sprawozdanie z działalności komisji za I półrocze 2018 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy
Miedźno  za  I  półrocze  2018  roku zaprezentował  przewodniczący  Adam  Leśnikowski.
Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad pkt. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Projekt  uchwały  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  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
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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. Podkreślił, że Terytorialną Gromadę Piaskówka zamieszkuje
sporo polaków. Dzięki wspólnej więzi kulturowej i historycznej Memorandum pozwoli umocnić
kontakty m.in. w dziedzinie edukacji, kultury czy sportu. Jeśli Rada podejmie tego typu uchwałę
Memorandum zostanie podpisane podczas Gminnych Dożynek, na których będzie gościła delegacja
z Ukrainy.
Radny Paliwoda zapytał kto był inicjatorem takiego działania. 
Skarbnik odpowiedział, że wizyta studyjna zorganizowana została przez Związek Gmin i Powiatów
Województwa Śląskiego. Mer obwodu Piaskówka przydzielony został do Gminy Miedźno. Obie
jednostki samorządu są podobne pod względem populacji mieszkańców i każda z nich wyraża chęć
podpisania takiego dokumentu. 
Radny Paliwoda powiedział,  że  pojęcie  Memorandum jest  znacznie szersze,  niż  list  intencyjny.
Dodał, że trzeba uważać przy podejmowaniu takich decyzji. 
Radna Piątek dodała, że jej zdaniem to korzystne działanie. Zawsze lepiej mieć więcej przyjaciół
niż wrogów. 
Radny  Paliwoda  zapytał  czy  nie  można  uściślić  zasad  współpracy  określonych  w  projekcie
uchwały.
Skarbnik odpowiedział, że bardziej ogólne sformułowanie daje większe możliwości współdziałania.
Wobec braku  uwag przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowało 8 radnych w tym:

 głosów „za” - 6✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 2✔

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

Projekt uchwały   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miedźno.
Skarbnik wyjaśnił, że do Urzędu Gminy Miedźno wpłynął wniosek 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.  Sprzedaż  działki  została  zaopiniowana  pozytywnie  przez  komisje
Infrastruktury Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Komisję Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
stąd przedłożony projekt uchwały. 
Wobec braku  uwag przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowało 8 radnych w tym:

 głosów „za” - 7✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 1✔

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

Projekt uchwały 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
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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.
Skarbnik  zakomunikował,  że  na  sesji  wprowadzi  zmianę  do  treści  tego  projektu  związaną
z  koniecznością  remontu  centralnego  ogrzewania  w  budynku  Gminnego  Ośrodka  Kultury
w Miedźnie.
Wobec braku  uwag przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowało 8 radnych w tym:

 głosów „za” - 8✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

Projekt uchwały 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. Dodal, że w załączniku nr
2 Przedsięwzięcia WPF zmianie uległ okres realizacji inwestycji pn. Termomodernizacja budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej na lata 2018-2020. Zmieniono również nazwę zadania
Termomodernizacji zespołu budynków szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Miedźnie
na Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie oraz wydłużono
okres realizacji tej inwestycji na lata 2017-2019.
Wobec braku  uwag przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowało 8 radnych w tym:

 głosów „za” - 8✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

Projekt uchwały w sprawie   w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Miedźno.
Skarbnik  wyjaśnił,  że  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. Zachodzi więc konieczność dostosowania uchwały dotyczącej
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Miedźno do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Odczytał
z treści projektu proponowane dla Wójta wynagrodzenie miesięczne z podziałem na poszczególne
składniki.
Wobec braku  uwag przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowało 8 radnych w tym:

 głosów „za” - 7✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 1✔

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Ad. pkt. 4. Sprawy różne.
Przewodniczący Leśnikowski poinformował, że wpłynął wniosek Państwa Kosińskich dotyczący
rozwiązania umowy użytkowania wieczystego i wykupu przez Gminę budynku sklepu w Mokrej,
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który komisja musi zaopiniować. Radni zapoznali się z wnioskiem, wypisem z rejestru grutnów
oraz mapą poglądową. 
Podinspektor  Nowak  wyjaśnił,  że  początkowo  wnioskodawcy  chcieli  zmienić  użytkowanie
wieczyste w prawo własności, jednak teraz chcą rozwiązać umowę i sprzedać gminie budynek po
sklepie w Mokrej. Dodał, że jego wartość wyceniono na 18 000,00 zł, natomiast wnioskodawcy
zaproponowali kwotę 15 000,00 zł. 
Przewodniczący  Leśnikowski  powiedział,  że  to  niewielka  kwota.  Budynek  można  rozebrać,
a  działka  i  tak  jest  własnością  Gminy.  Jego  zdaniem  przedstawiony  wniosek  powinno  się
uwzględnić. 
Po dyskusji i analizie przewodniczący poddał wniosek pod zaopiniowanie:
Głosowało 8 radnych w tym:

 głosów „za” - 8✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie. 
W dalszej części przewodniczący Leśnikowski zapytał czy będą podjęte jakieś działania w sprawie
przywrócenia placówki Poczty Polskiej w Ostrowach nad Okszą. Dodał, że jego zamknięcie stwarza
dla mieszkańców problem. W jego sołectwie jest dużo ludzi starszych, którzy nie mają możliwości
dostania się do Miedźna czy Kłobucka w celu wysłania listów czy opłacenia rachunków.
Skarbnik  odpowiedział,  że  z  jego wiedzy wynika,  że  dobiegła  końca umowa na wynajem przez
Pocztę Polską pomieszczenia, w którym znajdowała sie ona dotychczas. W chwili obecnej Poczta
poszukuje lokalizacji na punkt pocztowy.  
Radna Gorzałka poprosiła by komisja podjęła oficjalny wniosek w sprawie pomocy w tej sprawie
i przedstawiła go na najbliższej sesji. 
Przewodniczący Leśnikowski sformułował wniosek, aby Urząd Gminy podjął działania mające na
celu  pomoc  w  rozwiązaniu  problemu  związanego  z  zamknięciem  placówki  Poczty  Polskiej
w Ostrowach nad Okszą z uwagi na potrzeby mieszkańów. 
Przewodniczący poddał wniosek komisji pod głosowanie.
Głosowało 8 radnych w tym:

 głosów „za” - 8✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Wniosek został przyjęty.
Radny Bęben zgłosił wniosek, aby na ulicy Leśniej w Miedźnie, przed jej połączeniem się z ulicą
Jagiełły zamontować prób zwalniający. Zasygnalizował, że takie prośby otrzymuje od mieszkańców.
Ad. pkt. 5. Zakończenie posiedzenia komisji.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Leśnikowski zakończył posiedzenie komisji o godz.
15.00.

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

      (-) Adam Leśnikowski
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