
  Protokół nr 28/2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Miedźno
odbytego w dniu

10 lipca 2018 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji:
1. Zdzisław Bęben – przewodniczący;
2. Dariusz Modliński;
3. Konrad Puchała;
4. Marcin Sznober;
5. Czesław Trzepizur. 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Piotr Derejczyk - Wójt;
2. Grażyna Borycka – Główny Księgowy.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji. 
2. Kontrola działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80114,80113. 
3. Bieżące koszty utrzymania budynków jednostek oświatowych. 
4. Kontrola załatwianych skarg i wniosków mieszkańców gminy. 
5. Kontrola wydatków rezerwy budżetowej za I półrocze 2018 roku. 
6. Sprawozdanie z działalności komisji za I półrocze 2018 roku.   
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia komisji.

Ad pkt 1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

Otwarcia posiedzenia Komisji, powitania obecnych oraz przedstawienia porządku obrad dokonał
przewodniczący komisji Zdzisław Bęben, informując jednocześnie o możliwości zgłaszania zmian
do  porządku  obrad.  Wobec  braku  propozycji  zmian  porządek  obrad  został  poddany  przez
przewodniczącego pod głosowanie.
Głosowało 5 radnych w tym:

 głosów „za” - 5✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Porządek obrad został przyjęty.

Ad pkt 2.  Kontrola działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80114,80113. 
Informacje dotyczące wydatków za I półrocze 2018 roku w dziale   801 - Oświata i wychowanie,
rozdział 80114,80113  zawarte  zostały  w  załączniku  nr  1  do  protokołu.  Podinspektor  Kuras
wyjaśniła, że rozdział 80114 dotyczył ZEAOS, którego już nie ma - stąd zerowa kwota.
Ad pkt 3. Bieżące koszty utrzymania budynków jednostek oświatowych. 
Bieżące koszty utrzymania budynków jednostek oświatowych obrazuje załącznik nr 1.
Radny  Modliński  zwrócił  uwagę  na  duży  koszt  zatrudnienia  palaczy  w  Zespole  Szkolno  –
Przedszkolnym w Miedźnie, w stosunku do pozostałych szkół. Zapytał także o inwestycję wymiany
kotła C.O w szkole. 
Przewodniczący Bęben wyjaśnił, że inwestycja ta realizowana będzie w roku następnym. Będzie to
piec na pellet. Dodał, że na produkty grzewcze trzeba zwracać szczególną uwagę. W przypadku
węgla  może się  on dobrze i  szybko spalać,  ale  jego kaloryczność  nie  będzie wystarczająca do
ogrzania tak wielkiego kompleksu szkół. Nowoczesna technologia pozwoli zaoszczędzić wydatki.
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Wobec braku innych uwag do kosztów ponoszonych na szkoły przewodniczący Bęben przeszedł do
kolejnego punktu  
Ad. pkt 4. Kontrola załatwianych skarg i wniosków mieszkańców gminy. 
Informacja w sprawie załatwianych w I półroczu 2018 roku skarg i wniosków stanowi załącznik nr
2 do protokołu. Ponadto radni zapoznali się z rejestrem skarg i wniosków. 
Radny  Sznober  zapytał  kto  zwracał  się  z  prośbą  o  wynajem terenu  gminnego  przy  zbiorniku
w Ostrowach nad Okszą. 
Przewodniczący Bęben wyjaśnił, że była to SP w Białej oraz Koło Wędkarskie z Ostrów nad Okszą.
Radni  nie  wnieśli  uwag  do  załatwianych  w I  półroczu  skarg  i  wniosków,  w  związku  z  czym
Przewodniczący Bęben przeszedł do kolejnego punktu w porządku obrad. 
Ad. pkt. 5. Kontrola wydatków rezerwy budżetowej za I półrocze 2018 roku. 
Podinspektor Kuras poinformowała, że środki z rezerwy budżetowej w I półroczu 2018 roku nie
zostały wykorzystane.
Radny Trzepizur zapytał jakie są kryteria otrzymania pomocy w przypadku pożaru. 
Wójt  odpowiedział,  że  w  przypadku  pożaru  budynku  mieszkalnego  uruchamiane  są  środki
z  rezerwy  budżetowej.  Jest  do  pomoc  w  wysokości  6  tysięcy  złotych  udzielana  na  wniosek
poszkodowanego.
Ad. pkt. 6. Sprawozdanie z działalności komisji za I półrocze 2018 roku.   
Sprawozdanie z działalności komisji za I półrocze przedstawił Przewodniczący Zdzisław Bęben.
Stanowi ono załącznik nr 3 do protokołu. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
Ad. pkt 7. Sprawy różne.
Radny Modliński zapytał co z inwestycją oświetleniową na terenie Gminy Miedźno.
Wójt odpowiedział, że jest 5 kandydatów na partnera realizacji tej inwestycji w ramach partnerstwa
publiczno  –  prywatnego  (PPP).  Obecnie  trwają  rozmowy  dotyczące  tego  jak  odpowiednio
zabezpieczyć  gminę  w oświetlenie.  Formuła PPP polega  na tym,  że partner  przez  okres  10 lat
odpowiada za utrzymanie oświetlenia. Gmina ponosi z tego tytułu określone koszty. Po tym okresie
oświetlenie  przechodzi  na  własność  gminy  i  jest  utrzymywane  we  własnym  zakresie.  Jeśli
współpraca taka zakończy się  pomyślnie  kolejną inwestycją  realizowaną w ramach PPP będzie
inwestycja drogowa. 
Przewodniczący  Bęben  zapytał  jak  wygląda  sytuacja  z  nowym  studium  uwarunkowań
i zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miedźno. 
Wójt  odpowiedział,  że  obecnie  trwają  przygotowania  do  zapytania  ofertowego  na  projektanta
nowego studium. 
Radny Sznober powiedział, że zapewne będzie to proces wieloletni.
Wójt odpowiedział, że opracowanie nowego studium przy założeniu, że cały proces przebiega bez
przedłużania procedury trwa ok. 14 miesięcy. Podkreślił, że należy pamiętać, aby dokument określił
w sposób racjonalny politykę przestrzenną i  lokalne zasady zagospodarowania.  Jego ostateczna
treść ma bowiem wpływ na planowane w przyszłości inwestycje.
Radny Trzepizur zapytał o remont drogi z Władysławowa w kierunku Izbisk.
Wójt odpowiedział, że na tym odcinku brakuje ok. kilometra drogi. Dodał, że wierzy, że powiat
wykona ten odcinek. Póki co należy czekać na inwestycję na ul. Jagiełły, o której starosta mówił
podczas ostatniej sesji Rady Gminy Miedźno. 
Radny Trzepizur zapytał o przedłużenie ul. Jagiełły w kierunku Władysławowa. Dodał, że remont
tego odcinka pozwoliłby na dobre połączenie z Miedźnem. 
Wójt  odpowiedział,  że  można  wykonać  remont  tego  odcinka,  ale  odłoży  to  w  czasie  inne
zaplanowane inwestycje.  Trzeba ustalić  szerokość  tej  drogi  i   sprawdzić  sprawy własnościowe.
Podkreślił,  że  problem  jest  z  wieloma  drogami  –  także  powiatowymi.  Podczas  spotkania
z przedstawicielami starostwa rozmawiano na temat drogi w Borowej przy cmentarzu. Powiat stoi
na stanowisku, że jest to ich droga, mimo że nie spełnia ona definicji drogi powiatowej. Jeśli droga
jest własnością powiatu zasadnym jest dbać o jej utrzymanie. Jako, że na spotkanie nie przybyły
osoby decyzyjne, informacje miały zostać przekazane włodarzom powiatu. 
W dalszej  części  Wójt  omówił  koncepcję  i  plany dotyczące  remontów dróg na  terenie  Gminy
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w najbliższych latach.
Radny Trzepizur zapytał o piaskownie przy Izbiskach. Dodał, że po zakończeniu wydobycia istnieje
zagrożenie powstania tam wysypiska śmieci.
Wójt  odpowiedział,  że  koncesję  na  wydobywanie  piasku  na  tamtym  terenie  wydał  marszałek
województwa.  Jednym z  warunków takiego  pozwolenia  jest  zazwyczaj  rekultywacja  terenu  po
zakończeniu wydobycia złoża.  Przedsiębiorca został  do tego zobligowany.  Dodał,  że  na terenie
Gminy Miedźno marszałek udzielił 3 koncesji na wydobycie kopalin. 
Radny Bęben zapytał jakie wsparcie finansowe zostało udzielone ze środków budżetu gminy na
organizację sobótki we Władysławowie.
Wójt odpowiedział, że ze środków budżetu przekazano dla OSP Władysławów dotację w związku
z planowaną przebudową ogrodzenia placu manewrowego oraz poprawienia jego funkcjonalności
poprzez  budowę  instalacji  oświetleniowej.  Dotacja  obejmowała  również  prace  związane
z modernizacją i remontem budynku strażnicy OSP Władysławów. Koszt instalacji oświetleniowej
kształtował się na poziomie 27 tys. zł.
Radny Sznober zapytał o inwestycję budowy parkingu przy cmentarzu w Miedźnie.
Wójt odpowiedział, że obecnie gmina czeka na decyzję konserwatora zabytków. 
Ad. pkt 8. Zakończenie posiedzenia komisji.
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Bęben zakończył
posiedzenie komisji o godzinie 17.10.

Protokolant Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
(-) Anna Kuras (-) Zdzisław Bęben
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