
  Protokół Nr 39/2018
z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Rady Gminy Miedźno
odbytego w dniu 14 listopada 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

Otwarcia  posiedzenia  Komisji,  powitania  obecnych  dokonał  przewodniczący  komisji  Konrad

Puchała. 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:

 głosów „za” - 7✔

 głosów „przeciw” - 0✔

 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Porządek posiedzenia:

•  Otwarcie posiedzenia komisji.

•  Zaopiniowanie projektów uchwał.

•  Sprawy różne.

•  Zakończenie posiedzenia komisji.

Ad. pkt 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.

Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego

oraz nabycie własności budynku.

Przewodniczący Puchała wyjaśnił, że uchwała podjęta jest na wniosek właścicieli nieruchomości.

Dotyczy  nieruchomości  położonej  w  m.  Mokra.  Oferta  sprzedaży  budynku  złożona  przez

wnioskodawców jest korzystna w stosunku do wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego. Wycena



nieruchomości przez rzeczoznawcę wynosi 19.500,00zł, natomiast wnioskodawcy zaproponowali

cenę  15.000,00zł.  Dodał,  że  działki  te  przylegają  do  innej  nieruchomości  gminnej  

i wraz z budynkiem na nich posadowionym powiększą tą nieruchomość. Nadmienił, że wniosek ten

otrzymał pozytywne opinie w Komisji ds. Budżetu, Oświaty, Sportu i Zdrowia.

Wobec braku pytań przewodniczący poddał pojekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 7 radnych w tym:

 głosów „za” - 7✔

 głosów „przeciw” - 0✔

 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Skarbnik  wyjaśnił,  że  zwiększenie  dochodów  i  wydatków  w  dziale  854  -  Edukacyjna  opieka

wychowawcza  w  kwocie  116.798,53  zł  związana  jest  z  realizacją  w  Zespole  Szkolno-

Przedszkolnym  w  Miedźnie  projektu  pn.  "ERASMUS+"  pochodzącego  z  Fundacji  Rozwoju

Systemu  Edukacji  Narodowej  Agencji  Programu  Erasmus+.  Dodał,  że  zwiększenie  planu

dochodów i  wydatków również  w tym dziale  o  kwotę  10.000,00 zł  związane  jest  z  realizacją

projektu pn. "Siła natury„ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie w kwocie 6.000,00 zł

oraz projektu pn. "Jak okazać szacunek" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej wkwocie

4.000,00  zł.  Projekty  te  realizowane  będą  przy  współpracy  Polsko-Amerykańskiej  Fundacji

Wolności  w  latach  2018-2019.  Wyjaśnił,  że  są  to  programy  2  letnie,  które  po  części  będą

realizowane w bieżącym roku, a kolejna część w przyszłym roku. Kwota 10.000,00 zł wpływa do

budżetu Gminy. Jest rozdysponowana bez wkładu własnego na działania związqane z obsługą tych

projektów.  Dodał,  że  zwiększenie  wydatków  w  dziale  801  -  Oświata  i  wychowanie  

o  kwotę  280.000,00  zł  związane  jest  z  koniecznością  zatrudnienia  nauczycieli  dla  dzieci  

z orzeczeniami i opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nadmienił, że w III kwartale

bieżącego roku wpłynęło najwięcej takich orzeczeń. Ma nadzieję, że ta tendencja nie będzie się  

w  dalszych  latach  zwiększać  ponieważ  wiąże  się  to  z  dużymi  wydatkami.  

Przewdoniczący Puchała o zwiększenie dochodów w dziale 758 – różne rozliczenia, związanych  

z wydatkami na realizację ststutowych zadań w rozdziale 75023 – Urzędy gmin. Będą to zadania

konkretnie czy zróżnicowane.

Skarbnik odpowiedział, że będą to zadania różne. Jednak na tą chwilę musiał skupić sie na jedym

konkretnym związanym z nowym systemem prowadzenia sesji Rady Gminy. Dodal, że w związku

z tym należało zakupić tablety oraz oprogramowanie. 

Przewodniczący Puchała zapytał o zwiększenie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie,

związanych z zatrudnieniem nauczycieli. Czy zatrudnienie to tyczy się wszystkich placówek Gminy



Miedźno.

Skarbnik  odpowiedział,  że  tak.  Dodał,  że  nie  wszyscy  nauczyciele  będą  mieć  pełen  etat,  

w niektórych przypadkach na jednego nauczyciela przypada jeden uczeń. Nawiązując do przetargu

związanego  z  zimowym  utrzymaniem  dróg  powiedział,  że  pieniądze  na  to  zadanie  zostały

zabezpieczone w dziale 900 – gospodarka komunalna. Dodała, że chciałby zmienić tą klasyfikację 

z działu 900 na dział 600 – drogi gminne.

Radny Sznober zapytał jaka kwota będzie przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg.

Skarbnik odpowiedział, że kwota będzie wynosić około 100.000,00 zł. Jest to kwota przeznaczona

na rok 2018/2019. Dodał, że na ten rok chciałby przeznaczyć około 60.000,00 zł. 

Wobec braku innych pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 7 radnych w tym:

 głosów „za” - 6✔

 głosów „przeciw” - 0✔

 głosów „wstrzymujących się” - 1✔

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata

2018-2037.

Skarbnik  wyjaśnił,  że  zmiana  dotyczy  Pogramu nowoczesnego  forum edukacyji  przedszkolnej  

w Gminie Miedźno. Program ten związany jest z budową przedszkola w Ostrowach nad Okszą.

Dodał,  że  do  tej  pory inwestycja  ta  widniała  w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na  pozycji

“wydatki majątkowe”. Natomiast została przesunięta na pozycję “wydatki bieżące”, w tych samych

kwotach. 

Radny Leśnikowski zapytał czy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie zostały rozpoczęte

juz prace związane z termomodernizacją.

Skarbik odpowiedział,  że  jeżeli  chodzi  o cały kompleks  budynku prace już zostały rozpoczęte.

Szacowany termin ich zakończenia to koniec wakacji w 2019 roku, aby uczniowie mogli swobodnie

uczęszczać do szkoły.

Wobec braku innych pytań Przewodniczący poddał pojekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 7 radnych w tym:

 głosów „za” - 6✔

 głosów „przeciw” - 0✔

 głosów „wstrzymujących się” - 1✔

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Ad. pkt 3.  Sprawy różne.

Przewodniczący  Puchała  zapytał  co  z  usunięciem  awarii  oświetlenia  ulicznego.  Dodał,  że  od



dłuższego czasu nie działa większa część oświetlenia w m. Mokra III przy ulicy gminnej aż do

torów. To samo dzieje się na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną. 

Skarbnik  odpowiedział,  że  podpisana  umowa  została  wysłana  do  firmy  Tauron.  Dodał,  że  ma

nadzieję, że zostanie ona w końcu podpisana, w miarę szybkim terminie. 

Radny  Leśnikowski  powiedział,  że  awarie  lamp  w  Ostrowach  nad  Okszą  były  zgłaszane  od

kwietnia i nadal nic, w tej sprawie nie zostało zrobione.

Radny Kluba powiedział, że jeżli Gmina będzie stawiać warunki to istnieje mała szansa, że umowa

zostanie podpisana.

Skarbnik powiedział, że skoro w przeciągu 6 miesięcy niesprawnych lamp jest 104 sztuki to ich

jakość jeste na najniższym poziomie. Podkreślił jeszcze raz, że ma nadzieję, że tym razem umowa

zostanie  podpisana.  Dodał,  że  Gmina  zaproponowała,  aby  ustalić  pewną  kwotę  za  gotowość  

i pokrycie kosztów tego co zostanie naprawione. Firma Tauron jednak nie zgodziła się na takie

warunki.

Przewodniczący Puchała zapytał, czy udało się do tej pory cokolwiek wynegocjować.

Skarbnik odpowiedział, że myśli, że tak i tym razem sprawa się rozwiąże. Dodał, że Gmina jest

także  po  wyborze  oferentów,  którzy  potencjalnie  będą  budować  oświetlenie  uliczne  na  terenie

Gminy Miedźno.  Prace powinny rozpocząć się mniej więcej w połowie 2019 roku. Nadmienił, że

jest  to  proces  długotrwały.  Po  wyliczeniu  kosztów  oszacowano  kwotę  w  wysokości  około

10.000.000,00 zł. 

Przewodniczący Puchała zapytał czy projekt budowy oświetlenia uliczniego będzie przedłożony do

wglądu.

Skarbnik odpowiedział, że projekt powinien być dostępny.

Przewodniczący Puchała  zwrócił  uwagę na prace wykonywane  podczas  realizacji  placu  zabaw.

Nawierzchnia pokryta  trawą przy siłowni i  placu zabaw została  zasypana dużą ilością  kamieni.

Poprosił, aby pracownicy Urzędu to uporządkowali.

Skarbnik odpowiedział, że zwóci na to uwagę i porozmawia z panią Dyrektor ponieważ plac zabaw

znajduję sie na placu szkolnym. 

Przewodniczący Puchała zapytał, czy podczas rozpisywania przetargu na budowę nawierzchni pod

plac zabaw Gmina narzuciła jej formę. Dodał, że istniejąca nawierzchnia z piachu jest uciążliwa. 

Skarbnik odpowiedział, że nawierzchnia nie była narzucona przez Gminę w przetargu. Dodał, że

położona nawierzchnia z piachu jest równie dobra jak powierzchnia tartanowa.

Radny Trzepizur powiedział, że lepiej byłoby wyłożyć tą nawierzchnię trawą niż piachem, który się

tam znajduje.

Przewodniczący Puchała powiedział, że po deszczu ciężko będzie korzystać z placu zabaw.

Skarbnik odpowiedział,  że  jeżeli  nawierzchnia  będzie  coraz  bardziej  uciążliwa to trzeba będzie



pomyśleć nad jej zmianą.

Ad. pkt 4. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Puchała zakończył posiedzenie komisji o godz. 14.50

                   Protokolant Przewodniczący Komisji Infrastruktury,

                   (-) Joanna Deska Rozwoju Wsi i Rolnictwa

(-)Konrad Puchała


