
PROTOKÓŁ NR XLIII/2018

z obrad XLIII

Sesji Rady Gminy Miedźno

odbytej w dniu 21 sierpnia 2018 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Pana Leszka Idasza

Stan ustawowy Rady 15 osób. 

Obecnych wg załączonej listy 13 osób (zał. nr 1).

Zaproszeni  goście  oraz przybyli  mieszkańcy zgodnie z  listą  obecności  stanowiącą załącznik do

niniejszego protokołu (zał. nr 2).

Sesję rozpoczęto o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miedźnie.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno Leszek Idasz realizując czynności proceduralne otworzył

posiedzenie  XLIII  Sesji  Rady  Gminy  Miedźno.  Powitał  zebranych  radnych,  pozostałych

uczestników obrad.

Zgodnie  z  podpisaną  listą  obecności  w  chwili  otwarcia  posiedzenia  XLIII  Sesji  Rady  Gminy

Miedźno  obecnych  było  12  radnych,  co  stanowi  quorum  niezbędne  do  podejmowania

prawomocnych uchwał. W związku z tym Przewodniczący stwierdził prawomocność sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Leszek Idasz przedstawił proponowany porządek obrad XLIII sesji

informując obecnych o możliwości zgłaszania do niego zmian:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Działania podejmowane przez PSP i OSP na terenie Gminy Miedźno.

4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.

5. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za I półrocze 2018 r. 

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej

własność Gminy Miedźno.

7. Podjęcie uchwały  w sprawie Memorandum w sprawie nawiązania stosunków partnerskich

zaprzyjaźnionych  jednostek  samorządu  terytorialnego  pomiędzy  Gminą  Miedźno

a Terytorialną Gromadą Piaskówka.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały  zmieniającej  Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata

2018-2037.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Miedźno.

11. Informacja Wójta z działalności pomiędzy sesjami.

12. Interpelacje i wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Gminy.

Wójt  zgłosił  wniosek,  aby punkt  dotyczący informacji  Wójta  z  działalności  pomiędzy sesjami

przełożyć do punktu 3 porządku obrad, a pozostałą część zostawić bez zmian. Podkreślił, że prośba

o jego wcześniejsze wystąpienie związana jest z umówionym spotkaniem w PWiK dotyczącym

inwestycji budowy kanalizacji.

Wobec braku innych propozycji zmian przewodniczący poddał wniosek Wójta pod głosowanie:

Głosowało 12 radnych w tym:

  ✓ głosów „za” - 11

  ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” – 1

Wniosek został przyjęty.

W związku z powyższym Przewodniczący poddał porządek obrad po zmianie pod głosowanie.

Głosowało 12 radnych w tym:

  ✓ głosów „za” - 12

  ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” – 0

Rada obradowała według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
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2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Informacja Wójta z działalności pomiędzy sesjami.

4. Działania podejmowane przez PSP i OSP na terenie Gminy Miedźno.

5. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.

6. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za I półrocze 2018 r. 

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej

własność Gminy Miedźno.

8. Podjęcie uchwały  w sprawie Memorandum w sprawie nawiązania stosunków partnerskich

zaprzyjaźnionych  jednostek  samorządu  terytorialnego  pomiędzy  Gminą  Miedźno

a Terytorialną Gromadą Piaskówka.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały  zmieniającej  Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata

2018-2037.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Miedźno.

12. Interpelacje i wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Gminy.

Ad. pkt 3. Informacja Wójta z działalności pomiędzy sesjami.

Wójt przedstawił informację z działalności między sesjami, obejmującą okres od 13 czerwca 2018

roku do 20 sierpnia 2018 roku. Stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu.

Radny Leśnikowski  powiedział,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Budżetu,  Oświaty,  Kultury,  Sportu

i  Zdrowia  podjęto  wniosek,  aby  Urząd  Gminy  podjął  działania  mające  na  celu  pomoc

w rozwiązaniu problemu związanego z zamknięciem placówki poczty polskiej w Ostrowach nad

Okszą.

Wójt  odpowiedział,  że  zgodne  ze  swoim  wcześniejszym  stanowiskiem  jakie  wyraził  podczas

bezpośredniej rozmowy z radnym - zapewnia swoje wsparcie w tym temacie. Przeprowadzono już

rozmowy z potencjalnym przedsiębiorcą,  który wyraził  chęć  świadczenia  takich  usług.  Wyraził
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nadzieję, że starania te zakończą się sukcesem. 

Radny Kluba zapytał jaki był skład osobowy delegacji, która brała udział w wizycie na Ukrainie.

Wójt  odpowiedział,  że  w  delegacji  reprezentującej  Gminę  Miedźno  znaleźli  się:  Sekretarz  -

Agnieszka Związek, Skarbnik - Andrzej Kluczny, Przewodniczący Rady Gminy - Leszek Idasz,

oraz Przewodniczący GKRPA - Wojciech Tałajczyk. 

Skarbnik dodał, że informacja na ten temat zamieszczona została na stronie internetowej Gminy

Miedźno. 

Wobec braku innych pytań Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu w porządku obrad.

Wójt opuścił salę obrad o godzinie 9.16.

Ad pkt 4. Działania podejmowane przez PSP i OSP na terenie Gminy Miedźno.

Informację o zagrożeniach i bezpieczeństwie w Gminie Miedźno przedstawił Zastępca Komendanta

Powiatowego Państwowej  Straży Pożarnej  w Kłobucku bryg.  mgr  Robert  Ladra.  Informacja ta

stanowi zał. nr 4 do protokołu.

O godzinie 9.30 do obrad dołączył radny Zawada.

Radny Modliński nawiązując do wystąpienia komendanta Ladry powiedział, że jako prezes OSP

Borowa powinien zostać poinformowany o wynikach inspekcji. Wniósł także zastrzeżenie co do

organizacji szkoleń. W straży większość druhów to osoby młode, pracujące. Ciężko pogodzić to ze

szkoleniem, które trwa 126 godzin. Osoby takie zazwyczaj pracują w piątki i soboty. Podkreślił

także,  że  przedstawiona  w  prezentacji  ilość  wyjazdów  nie  odzwierciedla  gotowości  bojowej

jednostki. Nieoficjalnie dowiedział się, że jego jednostka nie będzie dysponowana do wyjazdów,

jeśli poziom wyszkolenia strażaków nie będzie odpowiedni. 

Komendant Ladra odpowiedział,  że inspekcja przeprowadzana przez PSP ma charakter doraźny.

W jednostce OSP włączony zostaje system alarmowy i podczas jej przeprowadzania sprawdzana

jest gotowość jednostki. Podczas inspekcji w OSP Borowa do wyjazdu nie zgłosił się nikt. Aby

możliwy był udział jednostki w akcji muszą być co najmniej 3 osoby w tym dowódca. Szkolenia są

niestety obowiązkowym elementem dla strażaków. Na przełomie lat zmienił  się charakter pracy

członków OSP. Stawiane są przed nimi nie tylko dużo wyższe wymagania, ale i zakres zadań jest
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znacznie szerszy niż gaszenie pożarów. Jeśli chodzi o informacje dotyczącą inspekcji zostaje ona

przekazana do właściwego Urzędu Gminy. Jednostki nie włączone do KSRG mają taką inspekcje

raz w roku, a jednostki włączone do KSRG w przypadku niepowodzenia sprawdza się raz jeszcze.

Podkreślił,  aby  pamiętać,  że  działania  te  nie  mogą  powodować  tego,  że  jednostka  przestanie

pracować.  Odnosząc  się  do  szkoleń  komendant  podkreślił,  że  grupa  szkoleniowa  nie  może

przekroczyć 40 osób. W powiecie jest 9 gmin więc to też powoduje pewne ograniczenia. W sprawie

szkoleń najlepiej zgłaszać się do komendanta gminnego OSP. 

Radny Modliński powiedział, że mówiąc o szkoleniach miał na myśli te dla dowódców OSP.

Komendant  Ladra  odpowiedział,  że  niestety  udział  osoby  przeszkolonej  w  tym  zakresie  jest

niezbędny, aby jednostka została dysponowana do akcji. W kwestii wyjaśnienia pozostałych spraw

poruszonych  przez  radnego  zaproponował  zaproszenie  kierownictwa  PSP  na  roczne  zebranie

w jednostce, gdzie będzie można rozmawiać na ten temat i znaleźć wspólne rozwiązanie. 

Przewodniczący Idasz zapytał obecnych na sali czy mają świadomość tego czym różni się strażak

ochotnik od strażaka Państwowej Straży Pożarnej.

Radny Leśnikowski odpowiedział,  że strażacy ochotnicy nie otrzymują wynagrodzenia za swoje

działania. 

Komendant Ladra kontynuując wypowiedź przewodniczącego odpowiedział, że strażacy OSP nie

różnią się niczym od tych zawodowych. Przed jednymi i drugimi stawiane są wysokie wymagania.

Podkreślił,  że  osoba  poszkodowana  w  sytuacji  zagrożenia  nie  może  absolutnie  odczuwać,  że

ratunek niesie straż bez odpowiednich kwalifikacji. Podkreślił, że ochotnicze straże pożarne mają

bardzo istotny wkład w działania straży w Polsce. Obsada PSP nie jest wystarczająca i strażakom

ochotnikom należą się słowa podziękowania za ich trud i ogrom działań. 

Przewodniczący Idasz powiedział, że duże zainteresowanie wstąpieniem i działaniem w strukturach

OSP  wykazują  ludzie  młodzi.  W  takie  osoby  powinno  się  inwestować.  W  kwestii  środków

przyznanych  z Funduszu  Pomocy  Pokrzywdzonym  oraz  Pomocy  Postpenitencjarnej  –  tzw.

Funduszu Sprawiedliwości nadmienił, że zostały one podzielone w jego ocenie bardzo nierówno.

Niektóre jednostki w Polsce otrzymały bardzo wysokie dofinansowania, inne zaś niewielkie.  
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Wobec  braku  innych  pytań  do  przedstawionych  informacji  Przewodniczący  Idasz  podziękował

komendantowi Ladrze za wystąpienie.

W dalszej części głos zabrał Komendant Gminny OSP Marek Trocha. Przedstawił obecnym dane

dotyczące  ilości  wyjazdów  jednostek  OSP z  terenu  gminy  w  2018  roku.  W kwestii  inspekcji

przeprowadzonej w Borowej dodał, że działa tam już system powiadomień SMS, który ma nadzieję

przyczyni się do reakcji większej ilości osób. Podkreślił, że straż na terenie Gminy Miedźno działa

bardzo prężnie. W ćwiczeniach organizowanych ostatnio w Borowej udział brało 8 zastępów straży.

Kierował nimi druh Mirosław Zielonka, koordynował zaś reprezentant OSP Mokra Piotr Pietrzak.

Mimo, że wykazane zostały pewne braki – osiągnięty został założony główny cel czyli sprawdzenie

mobilności  jednostek,  sprawdzenie  sprzętu  ratowniczo  –  gaśniczego,  umiejętności  prowadzenia

działań czy udzielania pierwszej pomocy. Komendant Trocha podkreślił, że straż jest nieodłącznym

elementem  przy  wszelkiego  rodzaju  uroczystościach  państwowych  czy  kościelnych.  Delegacje

pojawią się także na zbliżającej się rocznicy obchodów Bitwy pod Mokrą.

Przewodniczący Idasz podziękował komendantowi za wystąpienie i wobec braku pytań zarządził

przerwę w obradach o godz. 10.03.

Obrady wznowiono o godz. 10.18.

Ad. pkt 5. Przyjęcie protokołu z XLII sesji rady Gminy.

Przewodniczący Idasz zapytał czy są jakieś uwagi do protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Miedźno.

Wobec braku  uwag  Przewodniczący Leszek  Idasz  poddał  pod głosowanie  przyjęcie  protokołu  

z XLII Sesji Rady Gminy.

Głosowało 13 radnych w tym:

  ✓ głosów „za” - 12

  ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” – 1

Protokół z XLII sesji Rady Gminy został przyjęty.

Ad. pkt 6. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za I półrocze 2018 r. 
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Przewodniczący  Idasz  poprosił  przewodniczących  komisji  o  przedstawienie  sprawozdań  

z działalności komisji w I półroczu 2018 r.

Radny Puchała – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Rozwoju Wsi i Rolnictwa złożył oficjalny

wniosek,  aby nie  odczytywać  sprawozdań.  Dodał,  że  były  one  przyjmowane  na  posiedzeniach

komisji, których członkowie wiedzą jakie tematy były omawiane i realizowane.

Wiceprzewodniczący  rady  powiatu  Mieczysław  Szewczyk  powiedział,  że  jego  zdaniem

sprawozdania powinno się odczytywać. 

Radny Kluba dodał, że popiera wiceprzewodniczącego Szewczyka. Dodał, że oprócz radnych są

jeszcze  sołtysi,  którzy  powinni  się  zapoznać  ze  sprawozdaniami.  Podkreślił,  że  jego  zdaniem

powodem wniosku zgłoszonego przez radnego Puchałę jest nieobecność przewodniczącego Komisji

Rewizyjnej.

Radny Puchała odpowiedział, że nieobecność przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nie ma tu nic

do rzeczy. Sprawozdanie może odczytać inny członek tej komisji. Podkreślił, że sprawozdania te są

przecież zamieszczane w Biuletynie Informacji  Publicznej  i  każdy ma do nich wgląd.  Poprosił

o przegłosowanie swojego wniosku. 

Przewodniczący Idasz poddał wniosek radnego Puchały pod głosowanie:

Głosowało 13 radnych w tym:

  ✓ głosów „za” - 9

  ✓ głosów „przeciw” - 3

 ✓ głosów „wstrzymujących” – 1

Wniosek radnego Puchały został przyjęty. W związku z tym sprawozdania z działalności komisji

nie były odczytywane. Sprawozdania te stanowią kolejno załączniki 5-7 do protokołu.

Wobec braku innych pytań Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu.

Ad.  pkt  7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Miedźno.

Skarbnik wyjaśnił,  że projekt uchwały dotyczy możliwości wykupu działki nr 2707/2 położonej
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w Ostrowach nad Okszą, a stanowiącej własność Gminy Miedźno. Uzasadnieniem wniosku była

chęć  poprawienia  warunków  zagospodarowania  sąsiedniej  nieruchomości,  działki  2706,  której

wnioskodawca jest właścicielem. Działka nr 2707/2 została zakupiona na rzecz Gminy w związku

z  planowanym  przeprowadzeniem  przez  nią  połączenia  odcinków  kanalizacji  sanitarnej

w miejscowości Ostrowy nad Okszą. Ze względu na wykonanie inwestycji w inny sposób cel, na

który  działka  została  zakupiona  stał  się  bezprzedmiotowy.  Niekorzystne  położenie  oraz  brak

połączenia  z drogą  publiczną,  nie  dają  możliwości  wykorzystania  jej  na  inne  cele  publiczne.

Sprzedaż  działki  została  zaopiniowana  pozytywnie  przez  komisje  Infrastruktury  Rozwoju  Wsi

i Rolnictwa oraz Komisję Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Radny  Kluba  powiedział,  że  na  ostatnim  posiedzeniu  Komisji  Infrastruktury,  Rozwoju  Wsi

i Rolnictwa prosił o informacje dotyczące kosztów jej zakupu. 

Skarbnik  odpowiedział,  że  zgodnie  z  aktem  notarialnym  działka  została  zakupiona  za  kwotę

2 000,00 zł plus koszty jej podziału. 

Radny Kluba podziękował za informację. 

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych w tym:

 ✓ głosów „za” - 13

 ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” - 0

Uchwałę podjęto. Otrzymała numer 305/XLIII/2018.

W załączeniu uchwała.

Ad.  pkt  8.  Podjęcie  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  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
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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.

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.  Skarbnik dodał,  że  zastrzeżenia co do jego zapisów zgłosił  radny Paliwoda

podczas posiedzenia Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. 

Radny  Paliwoda  powiedział,  że  memorandum  jest  szeroko  rozumianym  pojęciem  i  zaleca

ostrożność przy tego typu działaniach.

Radny Kluba zapytał z czyjej inicjatywy wyniknęła chęć nawiązania takich stosunków. 

Skarbnik odpowiedział, że wizytę studyjną po polskiej stronie organizował Polski Związek Gmin

i Powiatów. Podobna instytucja działa po stronie ukraińskiej. 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. 

Radna Gorzałka zapytała kto z ramienia Gminy będzie nadzorował tę współpracę.

Skarbnik odpowiedział, że obecnie będzie to on. 

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych w tym:

 ✓ głosów „za” - 12

 ✓ głosów „przeciw” - 1

 ✓ głosów „wstrzymujących” - 0

Uchwałę podjęto. Otrzymała numer 306/XLIII/2018.

W załączeniu uchwała.

Ad. pkt 9. Podjęcie 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
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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.  Zwiększenie kwoty w wysokości

17.500,00  zł  w  dziale  92109  Domy  i  ośrodki  kultury,  świetlice  i  kluby  związane  jest

z  koniecznością  remontu  centralnego  ogrzewania  w  budynku  Gminnego  Ośrodka  Kultury

w Miedźnie.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych w tym:

 ✓ głosów „za” - 12

 ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” - 1

Uchwałę podjęto. Otrzymała numer 307/XLIII/2018.

W załączeniu uchwała.

Ad. pkt 10. Podjęcie 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. Zwrócił uwagę na załącznik nr

2.  Zmianie  uległ  okres  realizacji  inwestycji  pn.  Termomodernizacja  budynku Zespołu  Szkolno-

Przedszkolnego  w Mokrej  na  lata  2018-2020.  Zmieniono  również  nazwę  zadania
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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 pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych w tym:

 ✓ głosów „za” - 12

 ✓ głosów „przeciw” - 0

 ✓ głosów „wstrzymujących” - 1

Uchwałę podjęto. Otrzymała numer 308/XLIII/2018.

W załączeniu uchwała.

Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały 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.

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Szewczyk  poprosił  o  podanie  poszczególnych  składników

wynagrodzenia. 

Skarbnik  powiedział,  że  w projekcie  uchwały proponuje się  wynagrodzenie  miesięczne według

składników: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.700,00 zł brutto;

2) dodatek funkcyjny w wysokości 1.900,00 zł;

3) dodatek  specjalny  w wysokości  40%  łącznego  wynagrodzenia  zasadniczego  i dodatku

funkcyjnego;

4) dodatek stażowy w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy i okresów

zaliczanych, nie więcej jednak niż 20% - obecnie wynosi on 14 %.
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Radny Kluba powiedział, że zaproponowano maksymalne stawki co nie będzie stanowiło żadnej

motywacji dla Wójta. Zgłosił wniosek, aby wynagrodzenie zasadnicze obniżyć do kwoty 4 200,00

zł, a dodatek funkcyjny do kwoty 1 800,00 zł co będzie stanowiło obniżenie wynagrodzenia na

poziomie ok. 19-20%.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał wniosek radnego Kluby pod głosowanie.

Głosowało 12 radnych w tym:

 ✓ głosów „za” - 1

 ✓ głosów „przeciw” - 8

 ✓ głosów „wstrzymujących” - 3

Jedna osoba nie wzięła udziału w  głosowaniu.

Wobec braku innych pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych w tym:

 ✓ głosów „za” - 6

 ✓ głosów „przeciw” - 2

 ✓ głosów „wstrzymujących” - 5

Uchwałę podjęto. Otrzymała numer 309/XLIII/2018.

W załączeniu uchwała.

Ad. pkt 12. Interpelacje i wolne wnioski.

Pan Mieczysław Szewczyk zapytał kiedy będzie robiona nakładka na ul. Topolowej w Ostrowach

nad  Okszą.  Poruszył  także  temat  konieczności  zgłaszania  przez  mieszkańców  przyłączenia  do

kanalizacji. Zapytał czy nie może tego wykonać w ich imieniu PWiK. Dla starszych osób jest to

problem, a wodociągi dysponują tymi samymi danymi. Zapytał także Przewodniczącego Rady co

jego  zdaniem  znaczy  „Dobro  Wspólne”  i  czy  w  kwestii  dożynek  gminnych  dobro  wspólne

obejmuje także podmioty gospodarcze zajmujące się przetwórstwem.

Sekretarz  Związek  odnosząc  się  do  wcześniejszych  pytań  powiedziała,  że  zlecone  zostało

wykonanie projektu ul. Topolowej i do końca roku powinien on zostać opracowany. Żadna droga

w  gminie  nie  będzie  wykonana  bez  wcześniejszego  projektu,  by  uniknąć  sytuacji  jakie  miały
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miejsce ze skargami jednego z mieszkańców. W kwestii wodociągów mieszkańcy muszą zgłosić

fakt  przyłączenia  się  do  kanalizacji.  Nikt  dotychczas  nie  zgłaszał  z  tym  problemów.  Można

skorzystać z pomocy sołtysa. 

Przewodniczący Idasz  odpowiedział,  że  w  jego  opinii  „Dobro  wspólne”  ma  na  celu  działania

zmierzające  do  poprawy bytu  mieszkańców,  którzy tworzą  lokalną  wspólnotę.  Dodał,  że  przez

obecne  4  lata  kadencji  podejmowany  był  szereg  działań,  aby  gmina  się  rozwijała.  Zapytał

wiceprzewodniczącego co dokładnie chciałby usłyszeć.

Wiceprzewodniczący Szewczyk odpowiedział,  że ma nadzieję, że „Dobro wspólne” to nie tylko

puste słowa i chciał poznać jego opinię. Miał jeszcze kilka pytań do Wójta, ale w związku z jego

nieobecnością zada je na kolejnej sesji. 

Wiceprzewodnicząca  Piątek  zapytała  co  takiego  przez  4  lata  zrobił  pan  Szewczyk  jako  radny

powiatowy. Dodała, że sama wielokrotnie dzwoniła w sprawie drogi powiatowej i oznakowania jej

pasami i nic w tej sprawie się nie działo. 

Wiceprzewodniczący Szewczyk odpowiedział, że na sali znajduje się radna powiatowa, którą także

można zapytać co takiego zrobiła przez okres kadencji.  W jego ocenie gmina ma dużo większe

możliwości niż powiat. W samym powiecie niewiele się dzieje. W relacji powiat – gmina Miedźno

pojawiły  się  pewne  uprzedzenia  i  współpraca  jest  praktycznie  zerowa.  Dodał,  że  pieniądze

przekazywane przez gminę można byłoby spożytkować dużo lepiej gdyby podjęto wspólny dialog –

wtedy powiat mógłby dołożyć do tych inwestycji.

Przewodniczący Rady Idasz powiedział,  że podjęty dialog z powiatem choćby w sprawie drogi

relacji Kłobuck – Zawady „umarł”, a współpraca taka powinna być obustronna.

Radny Kluba powiedział, że radni z klubu „Dobro Wspólne” podjęli uchwałę, która zlikwidowała

lokal  wyborczy  w  Kołaczkowicach.  Podziękował  tym,  którzy  nie  głosowali  w  ten  sposób.

Nadmienił, że Wójt podał komisarzowi nieprawdziwe informacje dotyczące stanu budynku

w  którym  miał  mieścić  się  lokal  wyborczy.  Wójt  proponował  podział,  w  którym  Izbiska

i  Wapiennik byłyby połączone z  częścią  ulic  Miedźna.  Komisarz podzielił  okręgi  wyborcze po

swojemu i tym sposobem radni sami pozbawili się jednego mandatu w Miedźnie. 
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Przewodniczący Idasz powiedział, że okręgi zostały podzielone przez Komisarza i radni nie mieli

z tym nic wspólnego. Zapytał czy radny posiada takie informacje od komisarza.

Radny Kluba potwierdził. Dodał, że posiada także pisma w tej sprawie. 

Przewodniczący poprosił o ich dostarczenie.

Radny Kluba odpowiedział, że dostarczy je Przewodniczącemu. 

Sołtys Makles poprosiła o interwencję odnośnie zarośniętych poboczy na Wapienniku. Dodała, że

pracownicy interwencyjni, którzy mieli je wykosić nie zrobili tego. 

Sekretarz odpowiedziała, że jest to droga powiatowa i dobrą wolą gminy jest dbanie o jej pobocza,

ale sprawdzi to. 

Sołtys  Makles  zapytała  dlaczego  sołtysi  nie  zostali  powiadomieni  o  możliwości  składania

wniosków „suszowych”. Dodała, że sama dowiedziała się dopiero od mieszkańców. 

Sekretarz odpowiedziała, że informacja w tej sprawie była na tablicach ogłoszeń sołectw oraz na

stronie  internetowej.  Dodała,  że  sołtys  była  przecież  w  Urzędzie  rozmawiać  w  tym  temacie

z pracownikiem Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. 

Sołtys Makles zaprzeczyła, by taka sytuacja miała miejsce. 

Sekretarz zapytała czy ma poprosić swojego pracownika, aby wyjaśnić tę sytuację.

Sołtys Makles poprosiła by na salę obrad wezwano pracownika. 

Do obrad dołączyła samodzielny referent Anita Zawierucha, która powiedziała, że sołtys zarówno

dzwoniła do niej jak i była osobiście w tej sprawie w Urzędzie.

Sołtys zaprzeczyła i powiedziała, że kontaktowała się tylko telefonicznie.

Samodzielny referent Zawierucha powiedziała, że nie siedzi w pokoju sama i jej współpracownik

może potwierdzić obecność sołtys w urzędzie.

Sekretarz podziękowała pracownikowi za wyjaśnienia i powiedziała, że nie zamierza tej sytuacji

komentować bo są to ze strony sołtys oszczerstwa.

Sołtys Chudaszek powiedziała, że na jej tablicy ogłoszeń także nie było informacji o suszy.

Radny Kluba zapytał jak sekretarz może mówić o oszczerstwach kiedy inni sołtysi także przyznają,

że ogłoszeń nie było. 
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Sekretarz odpowiedziała, że były. Dodatkowo informacje te nagłośnione zostały w  radiu i telewizji.

Radna Gorzałka zapytała czy były czyszczone kratki ściekowe, ponieważ podczas opadów woda

zalewa mieszkańcom podwórka.  Drugą kwestią  była droga relacji  Ostrowy nad Okszą – Nowa

Wieś. Radna dodała, że o ile jest w stanie zrozumieć to, że nie będzie tam pasów, o tyle nie rozumie

dlaczego nie są poprzycinane krzaki i drzewa. Tworzą one „wąwóz” i stwarzają niebezpieczeństwo. 

Wiceprzewodniczący Szewczyk powiedział, że pasy będą na tej drodze.

Radna Gorzałka powiedziała, że otrzymała informację, że pasów w tym roku już nie będzie. 

Radny  Puchała  wyjaśnił,  że  przeprowadzono  2  postępowania  przetargowe,  które  nie  wyłoniły

wykonawcy. Na dzień dzisiejszy warunki pogodowe nie pozwalają rozpisać kolejnego przetargu

i pasy będą najprawdopodobniej w przyszłym roku.

Wiceprzewodniczący Szewczyk obiecał poruszyć ten temat na najbliższej komisji. 

Radny Leśnikowski zapytał dlaczego w przypadku szacowania szkód łowieckich do prac w komisji

zaangażowano bardzo szybko sołtysów, a do prac w komisji suszowej nawet ich nie uwzględniono.

Sekretarz  odpowiedziała,  że  ustawa  nakazuje,  aby  członkowie  komisji  posiadali  odpowiednie

kwalifikacje. Do wojewody zostało wysłane pismo z propozycją takich osób: członkiem Ośrodka

Doradztwa  Rolniczego  i  Śląskiej  Izby  Rolniczej  oraz  pracownikami  urzędu  zajmującymi  się

tematyką budownictwa i ochroną środowiska. Komisję powołał wojewoda. 

Sołtys  Makles  powiedziała,  że  przy pobieraniu  najbliższej  raty podatku rolnicy będą  pytać  ich

dlaczego nie informowali swoich mieszkańców o suszy i możliwości odszkodowania z tego tytułu.

Radny Oziembała powiedział,  że sołtysi nie zostali powiadomieni, a zapłacą za to sami rolnicy.

Sołtys Makles dodała, że nie ma tez żadnej informacji o zwrocie podatku akcyzowego.

Radny Trzepizur powiedział, że informacje w tej sprawie widział na tablicy ogłoszeń w Miedźnie.

Sołtys Makles odpowiedziała, że w jej sołectwie są 4 tablice i nie było na ani jednej.

Radna Gorzałka zaapelowała do pracowników Urzędu Gminy, aby pomogli w realizacji wniosku

o  którym  mówił  radny  Leśnikowski  dotyczącym  przywrócenia  placówki  poczty  polskiej

w Ostrowach nad Okszą. W miejscowości jest sporo osób starszych i to one będą miały największy

problem.
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Sołtys Seliga poruszył kwestie pobocza przy drodze na Wapiennik. Członek jego rodziny jadąc tam

samochodem uszkodził koło i poniósł koszty. Poprosił by podjęto działania w tej sprawie.

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  najlepiej  wystosować  do  powiatu  odpowiednie  pismo.

Podkreślił, że kwestia pobocza na Wapienniku jest poruszana na sesjach bardzo często, a reakcji

niestety brak. 

Radny Puchała wyjaśnił, że została podpisana umowa zgodnie z którą firma powinna do 27 sierpnia

br.  pobocze  utwardzić.  Nie jest  to  działanie  wymagające  czasu,  jeśli  jednak przedsiębiorca  nie

wykona tego do określonego w umowie dnia, termin prawdopodobnie zostanie wydłużony. 

Sołtys  Makles  zapytała  czy  po  zakończeniu  realizowanej  przy  cmentarzu  inwestycji  budowy

parkingu powstaną tam pasy.

Przewodniczący odpowiedział, że tak.

Sołtys  Makles  poprosiła,  aby  zmienić  lokalizację  tabliczki  z  nazwą  miejscowości  Wapiennik.

Mieszkanka jej sołectwa ma z tym problem, ponieważ jej dom jest pierwszym na Wapienniku jadąc

od Miedźna, a tabliczka stoi kilka metrów za jej posesją. Są problemy z dojazdem dla różnych

służb.  

Sekretarz odpowiedziała, że sprawdzi ten temat.

Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęła Rezolucja

Rady Miasta  Krakowa w sprawie  ochrony i  promocji  flagi  Unii  Europejskiej  oraz pismo pana

Kazimierza Hudaszka z dnia 16 sierpnia 2018 r. Pisma do wglądu w Biurze Rady. 

Wiceprzewodniczący rady powiatu Szewczyk powiedział, że radnym powiatowym zarzuca się, że

nic nie robią. Podkreślił, że Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy dostają zaproszenie na sesje

powiatu, a nie pojawiają się na nich. Dodał, że radnym powiatowym przydałoby się głos wsparcia

od przedstawicieli gmin. W relację tę wkradła się zbyt mocno polityka. Zaapelował, aby odstawić ją

na bok, bo przez to cierpią tylko mieszkańcy. Podkreślił, że trzeba pomyśleć o współpracy.  

Przewodniczący Rady Idasz powiedział, że starostwo nie ma pieniędzy na inwestycje. Tylko w tej

kadencji Gmina Miedźno przeznaczyła na współfinansowanie zadań powiatu ponad 4000 000,00 zł.

Sołtys  Lizurej  powiedział,  że  próbując  skręcić  z  przejazdu  kolejowego  w  Kłobucku  w  stronę
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Mokrej jest strasznie ograniczona widoczność. 

Przewodniczący Rady zapytał ile zmian pracuje samochód, który wykasza pobocza przy drogach

powiatowych. 

Radny Puchała odpowiedział, że jedną zmianę.

Przewodniczący  Idasz  odpowiedział,  że  to  zdecydowanie  za  mało.  Taki  samochód  powinien

pracować co najmniej 2 zmiany.

Radny Puchała przyznał, że jednostka utrzymująca drogi powinna być odpowiednio wyposażona

w ludzi i sprzęt, którego obecnie brakuje.

Przewodniczący Idasz powiedział, że jedna zmiana to 8 godzin pracy, od której należy odliczyć

czas na dojazd w miejsce wymagające działań. Dodał, że jego zdaniem wobec tylu dróg i potrzeb to

zdecydowanie za mało. 

Wiceprzewodniczący Szewczyk powiedział, że Gmina sfinansowała budowę chodnika na drodze

Miedźno – Ostrowy nad Okszą co z całą pewnością przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa.

Niestety  zaraz  za  chodnikiem  są  zarośla,  a  na  przeszkodzie  stoi  brak  środków.  Kolejny  raz

zaapelował o połączenie sił. Dodał, że dzisiejszą krytykę w stronę powiatu przyjmuje i zobowiązuje

się ją przekazać władzom powiatowym. 

Ad. pkt 13. Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Gminy.

W związku  z  wyczerpaniem wszystkich  punktów  porządku  obrad  sesji,  Przewodniczący  Rady

Gminy Leszek Idasz realizując czynności proceduralne zamknął obrady XLIII sesji Rady Gminy

Miedźno.

Sesję zakończono o godzinie 11.33.

Protokolant Przewodniczący Rady Gminy

(-) Anna Kuras (-) Leszek Idasz
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