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P R O T O K Ó Ł Nr IV/14
z sesji Rady Miejskiej Mieroszowa
odbytej w dniu 29 grudnia 2014r.
w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

Godzina rozpoczęcia: 15:00
Godzina zakończenia: 18:34

Ad. 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa - Pani
Maria Chmielnicka. Stwierdziła, że na stan 15 radnych Rady Miejskiej obecnych
jest 13 radnych, czyli ustawowa większość do podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1a do niniejszego protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 1b do niniejszego protokołu.
Następnie Pani Przewodnicząca powitała zaproszonych gości :
- Burmistrza Mieroszowa – Marcina Raczyńskiego,
-Z-cę Burmistrza Mieroszowa – Wiesława Zalasa,
- Z-cę Skarbnika – Bogumiłę Wojtczuk,
- Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
- Kierowników referatów Urzędu Miejskiego.

W związku z tym, iż na posiedzeniu Komisji Ogólnej w dniu 18 grudnia br. został
pozytywnie zaopiniowany projekt uchwały w sprawie Budżetu na 2015 r. oraz
Wieloletnia Prognoza Finansowa Przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa –
Pani Maria Chmielnicka zwróciła się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku
obrad następujących projektów uchwał :
-w pkt. 9 Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie budżetu Gminy
Mieroszów na 2015 r.,
- w pkt. 10 Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2015-2020.

Wniosek został przyjęty 13 głosami „za” ( jednogłośnie).
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W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa odczytała
proponowany porządek obrad po zmianach :
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym – zapytania
Radnych.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej Mieroszowa.
6. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie wprowadzenia zmian
do budżetu gminy Mieroszów na 2014 r.
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2018.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie budżetu Gminy
Mieroszów na 2015 r.,
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2015-2020.
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2015.
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Ogólnej na I półrocze 2015 r.
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 r.
14. Odpowiedzi na pytania zadane na poprzedniej sesji.
15. Odpowiedzi na zapytania, oświadczenia i wnioski radnych.
16. Wolne wnioski, informacje, apele, w tym mieszkańcy.
17. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został przyjęty 13 głosami „za” ( jednogłośnie).
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Ad.3.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Maria Chmielnicka poinformowała,
że protokoły z poprzednich sesji tj. z 1 i 8 grudnia 2014r. zostały sporządzone
w terminie i wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne wnioski.
Następnie Przewodnicząca zapytała czy ktoś chce wnieść uwagi do protokołów.
Uwag nie zgłoszono.
W związku z powyższym Przewodnicząca poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołów z poprzedniej sesji.
Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. został przyjęty 12 głosami
„za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się”.

Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia 2014 r. został przyjęty 12 głosami
„za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się”.

Ad.4.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym –
zapytania Radnych omówił Burmistrz Mieroszowa – Pan Marcin Raczyński.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Maria Chmielnicka otworzyła dyskusje
w tym punkcie.

W dyskusji głos zabrali :

W nawiązaniu do pkt. 6 Sprawozdania w zakresie Gospodarki Przestrzennej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska Radny – Pan Tomasz Maciejewski zwrócił się
z pytaniem czy osuwisko, które znajduje się przy ul. Dolnej można by było usunąć
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w ramach środków, które można pozyskać z budżetu państwa na usuwanie strat
spowodowanych ulewnymi deszczami.

Burmistrz Mieroszowa odpowiadając na powyższe pytanie poinformował, że to
są wnioski na dofinansowanie napraw szkód popowodziowych, które powstały
w poprzednich latach.

Kierownik Referatu GNRiDG – Pani Barbara Kotlarska poinformowała, że
tam wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę w sprawie przekazania części
działki na rzecz gminy, bo dopiero wtedy gmina będzie mogła się tym tematem
zająć. Sama wspólnota nie jest w stanie poradzić sobie z kosztami usunięcia tego
osuwiska.

Odnosząc się do pkt. 3 w zakresie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony
Środowiska Radna – Pani Maja Sadowy zwróciła się z pytaniem o ile były wyższe
oferty od kwoty, którą gmina zamierzała wydać tj. 477 tys. zł na opracowanie
dokumentacji projektowej dla uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej.

Burmistrz Mieroszowa odpowiadając na powyższe pytanie poinformował,
że złożone oferty były na poziomie 700 tys. zł.

Radna – Pani Maja Sadowy zauważyła, że może należałoby rozważyć częściowe
wykonanie tej inwestycji, bo jednak mieszkańcy bardzo długo czekają
na realizację tego przedsięwzięcia.

Burmistrz Mieroszowa odnosząc się do powyższej uwagi poinformował, że jest
rozważana częściowa realizacja tego zadania.

Z-ca Burmistrza – Pan Wiesław Zalas uzupełniając wypowiedź Burmistrza
poinformował, że jest problem polegający na tym, iż dotacja została przyznana
na całość i gdyby gmina zrealizowała tylko część tego zadania, to mogłaby nie
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otrzymać

dotacji.

Zostało

wysłane

pismo

do

Ministerstwa

w

sprawie

przedstawienia racji gminy, chodzi o to, że została wykonana nieprawidłowa
wycena.
Pojawiają się czasem w Ministerstwie środki związane z tym, że gminy wykonują
przetargi i pewne kwoty na tych przetargach pozostają tym gminom, bo raczej się
przeszacowuje niż niedoszacowuje te wydatków. W związku z tym zostało
wystosowane pismo, z zapytaniem czy jest możliwość zwiększenia kwoty
dofinansowania. Odpowiedź powinna pojawić się w połowie stycznia.

Radny – Pan Dariusz Szmulik zauważył, że w 2015 r. mija okres likwidacji
szamb przydomowych. W przyszłym roku zgłoszonych do likwidacji jest
56 szamb. Niektórzy mieszkańcy podpisali wstępną umowę z firmą, która ma to
wykonać. Przy finansowaniu tego przedsięwzięcia z Ministerstwa Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej brane są pod uwagę dwa rodzaje kosztów
kwalifikowanych i niekwalifikowanych gdzie Ministerstwo dopłaca bądź
niedopałach pieniędzy. Mieszkańcy są bardzo mało poinformowani w tych
kosztach i o ewentualności jej uzyskania.
Odnosząc się do pkt. 4 sprawozdania w zakresie Gospodarki Przestrzennej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska Radny – Pan Dariusz Szmulik zwrócił się z
pytaniem czy działka po byłej stacji paliw jest trakcie rekultywacji, czy w tym
miejscu będzie ponownie stawiany obiekt typu stacja paliw i czy Burmistrz
wystąpił

z

zapytaniem

ofertowym

do

jakichkolwiek

podmiotów

w temacie lokalizacji na terenie miasta i gminy stacji benzynowej.

Burmistrz Mieroszowa odnosząc się do powyższych pytań poinformował, że jeśli
chodzi o lokalizację to w gminie są tylko dwa punkty, które w planie
zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone do takiej inwestycji, to jest
miejsce gdzie jedna stacja jest rozmontowana, a drugi w Golińsku. Z przekazanych
informacji wynika, że działka po byłej stacji paliw jest przygotowywana do zbycia.
Prawdopodobnie ta działka nie należy do Orlenu tylko do prywatnego
przedsiębiorcy. Na chwilę obecną zostały rozesłane zapytania dotyczące
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możliwości wzięcia przez prywatnego przedsiębiorcę franszyzy i poprowadzenia
stacji w takiej formie.

Z-ca Burmistrza Mieroszowa – Pan Wiesław Zalas poinformował, że w planie
zagospodarowania jest jeszcze jeden teren, na którym mogłaby powstać tego typu
działalność. Jest to działka przylegająca do działki, na której była stacja paliw.
Po rozeznaniu tematu okazuje się, że w Polsce istnieją takie gminy, które powołały
spółki, które zajmują się prowadzeniem stacji. Na początku roku będzie możliwość
skontaktowania się z tymi instytucjami i zapytania w jaki sposób zostało
to zrealizowane. Do Orlenu zostało wysłane oficjalne pismo z zapytaniem czy będą
chcieli prowadzić stacje paliw na terenie gminy czy też nie, bo są oferenci którzy
chcieliby taką działalność na terenie gminy prowadzić.
To wynika również z faktu, że potencjalni oferenci, którzy chcieliby taką stację
uruchomić pytają dlaczego Orlen nie prowadzi działalności na stacji paliw
w Golińsku.

Radna – Pani Maja Sadowy poinformowała, że na stronie internetowej Orlenu
pojawiła się informacja, że obie działki na terenie gminy są wystawione
na sprzedaż.

Radny – Pan Dariusz Szmulik potwierdził informację Radnej – Pani Sadowy
i przypomniał, że stacja paliw w Golińsku powstała w związku z otwarciem
granicy państwa i przekształceniu drogi powiatowej w krajową. Wtedy powstanie
tej stacji wydawało się uzasadnione ekonomicznie, ale okazało się zupełnie inaczej
bo z czasem zlikwidowano również przejście graniczne. Natomiast mieszkańców
interesuje stacja w Mieroszowie ponieważ w tym miejscu ma ona rację bytu i jest
ona niezbędna. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań aby taki obiekt
w Mieroszowie jak najszybciej powstał.

Radny – Pan Ryszard Gubernat zauważył, że przy szukaniu firm
zainteresowanych uruchomieniem stacji paliw w Mieroszowie należy wziąć
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również firmę MULLER, która prowadzi taką działalność między innymi
w Kamiennej Górze.

W odniesieniu do pkt. 6 sprawozdania w zakresie Gospodarki Przestrzennej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska Radny – Pan Dariusz Szmulik zwrócił się z
pytaniem czy Burmistrz Mieroszowa ma na uwadze konieczność wyczyszczenia
dna rzeki Ścinawki z samosiejek. To nie jest zadanie własne gminy, ale można
wystąpić do RGZW i wskazać jakie będą skutki tak zanieczyszczonej rzeki w razie
powodzi.

Burmistrz Mieroszowa zauważył, że temat jest mu bardzo dobrze znany i jest
pomysł, żeby zwrócić się do zarządcy koryta rzeki i murów oporowych
o umożliwienie gminie oczyszczenia tej rzeki w ramach odpracowywania przez
mieszkańców gminy zaległości w czynszu. W sąsiednich gminach taki sposób
się sprawdził, ale trzeba rozeznać sytuację co z ubezpieczeniem osoby, która
wykonuje takie prace na rzecz gminy.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do tego protokołu.

Ad.5.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej Mieroszowa omówił
Burmistrz Mieroszowa – Pan Marcin Raczyński

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do tego protokołu.

Ad.6.Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

Radny – Pan Jan Bednarz zwrócił się z pytaniem czy markety Dino i Biedronka
odprowadzają podatki, a jeśli tak to jakie.

Radny – Pan Dariusz Szmulik poinformował, że w dniu 18 grudnia przy
wsparciu Burmistrza i jego Zastępcy wysłał do Urzędu Marszałkowskiego projekt,
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w którym są zawarte elementy szeroko pojętej turystyki. W związku z tym,
na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostanie złożony formalny wniosek o powołanie
Komisji Statutowej w celu rozszerzenia ilości komisji.

Radny – Pan Tomasz Maciejewski zwrócił się do Burmistrza z prośbą
o upomnienie firmy SANIKOM o odstawianie kontenerów na śmieci z powrotem
tam skąd zostały wzięte.

Burmistrz Mieroszowa – Pan Marcin Raczyński poinformował, że wie o tym
i będzie w tej sprawie interweniował.

Radna –Pani Dorota Skibska poinformowała, że w dniu 18 grudnia złożyła trzy
interpelacje i chciałaby odnieść się do jednej z nich, dotyczącej pozyskania
środków z Unii Europejskiej – Polska Cyfrowa ponieważ z pozyskanych
informacji wynika, iż gmina Walim w ostatnich latach z podobnego Programu
pozyskała 6,2,mln. zł. Obecnie jest do pozyskania 9 miliardów złotych aby gmina
była zaopatrzona w darmowy Internet. Warto zwrócić się do gminy Walim o taką
pomoc i skorzystać z jej doświadczenia.

Burmistrz Mieroszowa – Pan Marcin Raczyński zgodził się z wypowiedzią
Radnej – Pani Skibskiej

Radny - Pan Ryszard Gubernat zauważył, że gmina Mieroszów należy
do Aglomeracji Wałbrzyskiej, która ma w zamiarze objąć wszystkie, należące
do niej gminy miejscowości w Internet szerokopasmowy.

W związku z wyczerpaniem dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca Rady
Miejskiej ogłosiła 10 min. przerwy.
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Ad.7.Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie wprowadzenia
zmian do budżetu gminy Mieroszów na 2014 r.

Przewodniczący Komisji Ogólnej – Pan Ryszard Gubernat poinformował,
że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Ogólnej i został
zaopiniowany pozytywnie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła dyskusje w tym punkcie.

Nikt nie zabrał głosu.

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa
odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie, informując jednocześnie,
że zgodnie ze Statutem będzie to głosowanie jawne imienne.

Uchwała Nr IV/6/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Mieroszów na 2014 r. została
podjęta 13 głosami „za” ( jednogłośnie).

Za podjęciem uchwały głosowali Radni : Jan Bednarz, Maria Chmielnicka,
Ryszard Gubernat, Henryk Hnatiuk, Małgorzata Jasiak, Jadwiga Kobuz, Tomasz
Maciejewski, Kamila Milewska, Wojciech Oleszkiewicz, Maja Sadowy, Ryszard
Sierakowski, Dorota Skibska, Dariusz Szmulik.

Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 4 do tego protokołu.

Ad.8.Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2018 omówiła Z-ca
Skarbnika – Pani Bogumiła Wojtczuk, informując, że w załączniku nr 1 w trzech
pozycjach są podane inne kwoty, to jest tylko uszczegółowienie i dotyczy
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wydatków inwestycyjnych i tak : w kolumnie 11.4. wydatki inwestycyjne
kontynuowane jest to kwota 1 413 090 zł, kolumna 11.5. 693 013 zł i w 11.6. 297
000 zł. Kwoty te są zmienione z uwagi na to, że nastąpiły zamiany w załączniku
inwestycyjnym. To również znalazło odbicie w zmianach w budżecie.

Przewodniczący Komisji Ogólnej – Pan Ryszard Gubernat poinformował,
że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Ogólnej i został
zaopiniowany pozytywnie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła dyskusje w tym punkcie.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała projekt uchwały
i poddała go pod głosowanie, informując jednocześnie, że zgodnie ze Statutem
będzie to głosowanie jawne imienne.

Uchwała Nr IV/7/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014
2018 została podjęta 13 głosami „za” ( jednogłośnie).

Za podjęciem uchwały głosowali : Jan Bednarz, Maria Chmielnicka, Ryszard
Gubernat, Henryk Hnatiuk, Małgorzata Jasiak, Jadwiga Kobuz, Tomasz
Maciejewski, Kamila Milewska, Wojciech Oleszkiewicz, Maja Sadowy, Ryszard
Sierakowski, Dorota Skibska, Dariusz Szmulik.

Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 5do tego protokołu.

Ad.9.Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie budżetu Gminy
Mieroszów na 2015 r.
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Przewodniczący

Komisji

Ogólnej

poinformował,

że

projekt

uchwały

był omawiany na posiedzeniu Komisji Ogólnej i został zaopiniowany pozytywnie.
Następnie Przewodniczący złożył propozycję wprowadzenia trzech zmian
do omawianego projektu uchwały, które są zgodnie z ustawą o finansach
publicznych tj.:
1. przesunąć z Działu 852 Pomoc Społeczna 50 tys. zł do rezerwy celowej, która
nazywałaby się „ na nieprzewidziane wydatki w oświacie” ,
2. Administracja Publiczna, Rozdział 75023 urzędy gmin, zdjąć kwotę 30 tys. zł
przenieść do rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na audyt.
Burmistrz Mieroszowa odnosząc się do tego wniosku zauważył, że nie jest znana
kwota przeprowadzenia audytu i ta kwota może być mniejsza lub większa.

Radny – Pan Gubernat zauważył, że tą kwotę można przesunąć do rezerwy ogólnej,
której dysponentem jest Burmistrz.
3. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zdjąć kwotę 30 tys zł.
z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowego kursu autobusu linii
15 do Mieroszowa.
Burmistrz Mieroszowa odnosząc się do powyższej propozycji zauważył, że jest
jeszcze kilka innych pomysłów jak rozwiązać zagadnienie dotyczące komunikacji
pomiędzy Mieroszowem a Wałbrzychem. To prawda, że tych autobusów musi być
zdecydowanie więcej, natomiast po wstępnej rozmowie z lokalnymi przedsiębiorcami,
którzy wystąpili z pewnym rozwiązaniem i możliwe jest, że gmina nie będzie musiała
dodatkowo uruchamiać dodatkowych kursów linii nr 15. Na razie jest przed
spotkaniem, które zaproponowali przewoźnicy dlatego trudno mówić o szczegółach.
Dlatego przeniesienie tych środków, gdzie w trakcie roku Rada może takie zmiany
zaproponować, w tym momencie jest zbędne.

Radny – Pan Ryszard Gubernat zaproponował aby zapis brzmiał następująco :
„rezerwa celowa na współfinansowanie transportu zbiorowego w gminie Mieroszów.
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W związku z powyższym Burmistrz Mieroszowa zwrócił się z pytaniem czy tą
propozycję można rozważyć po rozmowie z lokalnymi przewoźnikami.

Radny – Pan Ryszard Gubernat zgodził się z rozważeniem propozycji w innym
terminie oraz uzasadnił

propozycję z pkt. 1 wskazując na znaczny wzrost

wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej, który nastąpił pomiędzy rokiem 2012
a 2014 r. oraz zwrócił się z pytaniem ile obecnie jest zatrudnionych osób w OPS-ie
a ile jest etatów.

Dyrektor OPS-u – Pani Elżbieta Buziewicz zauważyła, że aktualnie zatrudnionych
jest 16 osób a jest 21 etatów, z tym że dwie osoby były zatrudnione z funduszy
unijnych, dwie osoby są zatrudnione z funduszu alkoholowego bo prowadzą świetlicę
środowiskową, jedna osoba jest zatrudniona na pracach interwencyjnych.

Główny Księgowy OPS-u poinformował, że zaproponowane płace do projektu
budżetu przez OPS zostały zmniejszone o 78 600 zł i nie ma tu mowy o kwocie
zbliżonej do 1 mln. zł.

Radny – Pan Gubernat zauważył, że teraz jest mowa o Pomocy Społecznej a nie
o Ośrodkach.

Główny Księgowy OPS- u zauważył, że nie można w ten sposób patrzeć na budżet
OPS-u bo on w 60 % składa się ze środków z budżetu państwa a w 40% ze środków
przekazanych przez gminę.

Z-ca Skarbnika – Pani Bogumiła Wojtczuk zauważyła, że Rady Pan Gubernat
podaje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach całego działu 852, a na
ten dział składają się liczne rozdziały, które są finansowane nie tylko przez gminę ale
również przez budżet państwa. Tam, gdzie są ujęci pracownicy OPS-u to jest rozdział
85219 i tylko do tego rozdziału można się odnieść. W tym roku był bardzo dokładnie
analizowany budżet OPS-u, został on podobnie jak budżety innych jednostek bardzo
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mocno okrojony. Poza tym nigdy nie można porównywać budżetów na podstawie
kilku lat, a tym bardziej w obrębie jednego działu.

Burmistrz Mieroszowa zauważył, że urząd objął dwa i pół tygodnia temu, w związku
z tym nie zdążył się jeszcze zapoznać z sytuacją w poszczególnych jednostkach
gminy. Takie rozpoznanie

będzie na pewno zrobione i nie musi to być tylko

i wyłącznie audytem, można to zrobić samodzielnie. Dlatego była prośba do Rady
żeby przyjąć budżet, który jest zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę
Obrachunkową i przez Komisję Ogólną. Natomiast w trakcie roku budżetowego
można dokonywać zmian. Najlepiej żeby Radny – Pan Gubernat wystąpił na piśmie
ze swoimi wątpliwościami i pytaniami, wtedy na pewno te kwestie zostaną wyjaśnione
i w ciągu dwóch tygodni będzie pełen raport na ten temat.

Radny – Pan Ryszard Gubernat zauważył, że nie mówi tego wszystkiego, żeby
zrobić komuś na złość, ale w Gimnazjum rozlatuje się piec co a w budżecie nie ma
zabezpieczonych środków na jego naprawę bądź wymianę.

Burmistrz zwrócił się do Pani Dyrektor Gimnazjum czy jest w stanie wstrzymać
się z naprawą pieca jeszcze miesiąc, dopóki nie zostanie przeprowadzone rozeznanie.

Pani Dyrektor potwierdziła, że w dniu dzisiejszym nastąpiło wyregulowanie instalacji
grzewczej i na razie jest dobrze.

Radny – Pan Ryszard Gubernat zwracając się do Pani Dyrektor Gimnazjum,
zauważył że niedawno na posiedzeniu komisji czy sesji była mowa o tym, że piec
się rozlatuje a gimnazjum nie ma ani grosza na jego naprawę a teraz okazuje się, że
jedna piec wytrzyma.

Pani Dyrektor zauważyła, że sprawa pieca jest przedstawiana co roku i piec jest
naprawiany, to nie jest spawa, która wyszła w tej chwili dlatego przetrwa kolejny
miesiąc, bo nie ma innego wyjścia, natomiast oczekuje w tym zakresie pomocy.
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Radna – Pani Dorota Skibska odniosła się do zaplanowanej opłaty eksploatacyjnej
za 2015 r., która została zaplanowana w wysokości 1 mln. zł oraz zwróciła
się z pytaniem co w sytuacji kiedy w lipcu kopalnia nie otrzyma pozwolenia na
wydobycie.

Z-ca Skarbnika poinformowała, że w takie sytuacji dochody z tego tytułu nie będą
zrealizowane i będzie mniej środków na wydatki.

Burmistrz Mieroszowa zauważył, że temat kopalni jest znany wszystkim
mieszkańcom tej gminy. W związku z tym nasuwa się pytanie również do radnych,
w którą stronę gmina ma iść. Sprawa „zielonego światła” dla funkcjonowania kopalni
została przekazana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Należy założyć
taką sytuację, że sprawa wróci na biurko Burmistrza i zachodzi pytanie czy dać
kopalni to zielone światło czy też zgodnie z kierunkiem rozwoju gminy Mieroszów,
która od wielu lat nastawiona jest na rozwój turystyki pójść w tym kierunku. Przy
założeniu pozostawienia kopalni trzeba się liczyć z możliwością, że droga w stronę
Wałbrzycha zostanie zablokowana dla wywozu urobku i wtedy urobek będzie
wywożony na bocznicę w Unisławiu bądź w Mieroszowie. W takiej sytuacji należy
odpowiedzieć sobie na pytanie czy łatwiej będzie zakleić dziurę budżetową powstałą
brakiem wpływu z opłaty eksploatacyjnej czy znieść za kilka lat transport urobku do
Mieroszowa. Na razie jest opracowywana koncepcja jak sobie poradzić w sytuacji
kiedy ta koncesja nie zostanie przyznana.

Radna – Pani Skibska zauważyła, że jej pytanie nie wynikało z chęci pozostawienia
tej kopalni, bardziej chodzi o to czy jest jakaś koncepcja na uzupełnienie brakujących
wpływów w przypadku likwidacji tej kopalni. Żeby unikać sytuacji, że w związku
z brakiem środków w budżecie będzie dochodziło do zamykania szkół na terenie
gminy.
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Z-ca Skarbnika zauważyła, że jeśli chodzi o wydatki to gmina nie ma możliwości
zejścia o kolejne 500 tys. złotych.

Burmistrz Mieroszowa zauważył, że w przyszłości hala na ul. Hożej a dokładnie
z rok będzie mogła przynieść gminie zyski. Druga rzecz to Spółka ZGKiM, która też
może przynieść dochody.

Radny – Pan Ryszard Gubernat zauważył, że Kopalnia oprócz opłaty
eksploatacyjnej przyniosła gminie w ciągu ostatniej kadencji 900 tys. zł. w formie
darowizny.

Radny – Pan Wojciech Oleszkiewicz zwrócił się z pytaniem gdzie w dochodach
są umieszczone środki ze sprzedaży sali sportowej przy ul. Sportowej.

Z-ca Skarbnika zauważyła, że takie środki nie zostały zaplanowane w budżecie
ponieważ żaden z ogłoszonych przetargów na zbycie tej nieruchomości nie doszedł do
skutku.

Radna – Pani Maja Sadowy odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi Burmistrza
zauważyła, że żeby Rada mogła zdecydować w jakim kierunku powinna pójść
to powinna otrzymać rzetelną informację na temat przychodów do budżetu gminy
z kopalni surowców skalnych.
Następnie Radna zwróciła się z pytaniem czy gmina w jakikolwiek sposób kontroluje
podatników pod kontem zgłaszania powierzchni podlegających opodatkowaniu.

Z-ca

Skarbnika

–

Pani

Wojtczuk

odpowiadając

na

powyższe

pytanie

poinformowała, że informacje dane pochodzą z deklaracji składanych przez
podatników.

Burmistrz Mieroszowa odnosząc się do pierwszej części wypowiedzi Radnej – Pani
Sadowy zauważył, że jego zdaniem gmina bez opłat ze strony kopalni jest w stanie
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sobie poradzić, niezależnie od tego jakie są dodatkowe dochody dla gminy z tytułu
funkcjonowania tej kopalni. Informacja na ten temat zostanie przygotowana
i przedłożona Radnym. Natomiast potencjał w zarabianiu na turystach, który gmina
posiada jest nie wykorzystany w najmniejszym stopniu.

Kierownik referatu – Pani Barbara Kotlarska zauważyła, że gmina ma kontrole
nad

składanymi

przez

podatników

deklaracjami

na

podstawie

programu

kartograficznego, który udostępnia Starostwo. Poza tym do gminy wpływają akty
notarialne, w których konkretnie są określone wielkości podlegające opodatkowaniu.

Radny – Pan Dariusz Szmulik podzielił zdanie Pana Burmistrza i zauważył, że jego
zdaniem

przekształcenie gminy wydobywczej w gminę turystyczną jest jedynym

kierunkiem, który chroni gminę przed degradowaniem środowiska naturalnego,
chronionego przepisami prawa. Poza tym kierunki rozwoju gminy, które zostały
założone przez Komitet Gmina Nowej Jakości i które zostaną w przyszłości wdrożone
i zrealizowane na pewno przyniosą zyski do budżetu gminy, tylko to wymaga czasu.
Ponadto Radny – Pan Dariusz Szmulik poinformował, że będzie głosował
za przyjęciem przedłożonego budżetu i zauważył, że w przyszłości należy
się zastanowić jak zwiększyć zyski w budżecie, a nie tylko jak je poprzesuwać.
Pierwszym z elementów, który będzie gminie przynosił zyski jest rozwój komunikacji
wewnętrznej.

Radny – Pan Ryszard Gubernat zwrócił się z pytaniem czy należy z toku rozmowy
rozumieć, że Pan Burmistrz nie chce dodatkowego transportu i nie chce audytu
w jednostkach.

Burmistrz Mieroszowa odnosząc się do powyższego stwierdzenia zauważył, że Pan
Ryszard opacznie zrozumiał jego intencje. Chodzi o to, że na dzień dzisiejszy nie ma
realnego rozeznania w sprawach, które poruszył Radny – Pan Gubernat, prośba jest
również o to, żeby dać czas na to rozeznanie. Budżet, jeśli zostanie podjęty będzie
można zmienić w trakcie trwania roku. Audyt jest jak najbardziej potrzebny we

17

wszystkich jednostkach, ale potrzebny jest przede wszystkim czas na możliwość
przedstawienia Radnym co się dzieje w gminie, gdzie występują zaniedbania, gdzie
są możliwości oszczędności. Żeby możliwe było przedstawienie takiej informacji
Radnym potrzebne jest około 2 miesiące na rozeznanie sytuacji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej zwróciła się z pytaniem czy Radny – Pan Ryszard
Gubernat podtrzymuje swoje wnioski.

Radny – Pan Ryszard Gubernat w odpowiedzi na powyższe pytanie poinformował,
że wycofuje wnioski.

Radny – Pan Tomasz Maciejewski zwrócił się z pytaniem dlaczego z opłat
cmentarnych została zaplanowana kwota 150 000 zł, na 2015 r. , skoro w 2014 roku
była to kwota 87 500 zł.

Z-ca Skarbnika Gminy – Pani Bogumiła Wojtczuk zauważyła, że jest to kwota
jak najbardziej realna. W przedstawionym Radnym projekcie uchwały była
wprowadzona zmiana w zakresie tych dochodów i trzeba przyznać, że jest to już druga
zmiana w tym roku budżetowym z uwagi na to, że planowane wcześniej dochody
zostały znacznie przekroczone.

W związku z wyczerpaniem dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca Rady Miejskiej
odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie, informując jednocześnie
że zgodnie z obowiązującym Statutem będzie to głosowanie jawne imienne.

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie
budżetu Gminy Mieroszów na 2015 r. została podjęta 12 głosami „za”, „przeciw”,
1 „wstrzymującym się”.

Za podjęciem uchwały głosowali : Jan Bednarz, Maria Chmielnicka, Henryk Hnatiuk,
Małgorzata Jasiak, Jadwiga Kobuz, Tomasz Maciejewski, Kamila Milewska,
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Wojciech Oleszkiewicz, Maja Sadowy, Ryszard Sierakowski, Dorota Skibska, Dariusz
Szmulik.

Wstrzymał się od głosu Rady – Pan Ryszard Gubernat.

Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 6 do tego protokołu.

Ad.10.Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2015-2020.

Przewodniczący Komisji Ogólnej – Pan Ryszard Gubernat poinformował,
że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji i został zaopiniowany
pozytywnie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła dyskusje w tym punkcie.

Z-ca Skarbnika – Pani Bogumiła Wojtczuk zauważyła, że w związku ze zmianą
załącznika inwestycyjnego należy wykreślić zadanie pod nazwą dofinansowanie
do budynku TBS-u. To zadanie powinno się znaleźć w załączniku nr 1 na stronie
7 w kolumnie 11.3.2 gdzie są ujęte wydatki majątkowe.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała projekt uchwały
i poddała go pod głosowanie, informując jednocześnie, ze zgodnie z obowiązującym
Statutem Gminy będzie to głosowanie jawne imienne.

Uchwała Nr IV/9/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2020 została podjęta
12 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się”.
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Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 7 do tego protokołu.

Ad.11.Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa

w sprawie Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2015.

Przewodniczący Komisji Ogólnej – Pan Ryszard Gubernat poinformował,
że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Ogólnej i został
zaopiniowany pozytywnie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła dyskusje w tym punkcie.

W dyskusji głos zabrali :

Radna – Pani Maja Sadowy zwróciła się z pytaniem czy zapis w rozdziale
5 „wynagrodzenie Miejskiej Komisji” jest dobre skoro w całej uchwale jest mowa
o gminnej komisji oraz czy zapis mówiący o możliwości wydatkowania środków
z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu tylko na potrzeby profilaktyki
wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Elżbieta Buziewcz odpowiadając
na powyższe pytanie poinformowała, że rzeczywiście te środki mogą być
wydatkowane tylko i wyłączenie na realizowanie zadań związanych z profilaktyką.

Radny – Pan Tomasz Maciejewski zwrócił się z pytaniem ile osób z problemem
alkoholowym zgłosiło się w 2014 r. po pomoc do Miejskiej Komisji.

Dyrektor OPS-u odpowiadając na powyższe pytanie poinformowała, że w 2014 roku
z pomocy Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi skorzystało około
30 osób.
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Radny – Pan Ryszard Gubernat zwrócił się z prośbą o podanie przepisu prawnego,
który mówi, że środki z tego rozdziału można przeznaczać na świetlice środowiskową.

Z-ca Burmistrza Pan Wiesław Zalas wyjaśnił na czym na jakich zasadach
funkcjonują programy profilaktyczne.

Dyrektor OPS odpowiadając na pytanie Pana Gubernata wyjaśniła, że to wynika
z art. 9³ ust.1 pkt. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

W związku z wyczerpaniem dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca Rady
Miejskiej Mieroszowa odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.

Uchwała Nr IV/10/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w roku 2015 została podjęta 12 głosami „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymującym się”.

Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 do tego protokołu.

Ad.12.Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Ogólnej na I półrocze 2015 r.

Przewodniczący Komisji Ogólnej przedstawił plan pracy Komisji Ogólnej
na I półrocze 2015 r. :

L.p.

1.

2.

Temat posiedzenia

Data posiedzenia

STYCZEŃ

LUTY

18. Opiniowanie projektów uchwał.
19. Ocena inwestycji gminnych wykonanych w 2014 r. i przedstawienie
planu inwestycji na rok 2015.
20. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Mieroszów na 2015 r.

3.
4.

Opiniowanie projektów uchwał .
Inwestycje planowane z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
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5.
6.

3.

MARZEC

KWIECIEŃ
4.

w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej w latach 2015/2020
Koszty funkcjonowania oświaty w 2014 r. a subwencja z budżetu
państwa w rozbiciu na poszczególne placówki.
Turystyka i wypoczynek – analiza infrastruktury – potrzeby.

1.
2.
3.
4.
5.

Opiniowanie projektów uchwał
Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę i odbiór ścieków.
Realizacja uchwał dotyczących gospodarki odpadami w 2014 r.
Analiza wydatków związanych z ochroną środowiska za 2014 r.
Koszty funkcjonowania Mieroszowskiego Centrum Kultury za 2014r.
w rozbiciu na działy : kultura, sport, biblioteka.

1.
2.
3.
4.

Opiniowanie projektów uchwał.
Ocena akcji zimowej i odśnieżania chodników na terenie gminy.
Zatwierdzenie bilansu instytucji kultury za 2014 r.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2014 r. w zakresie uzależnień i
wydatków z tym związanych.

1.
2.

5.

6.

MAJ

CZERWIEC

Opiniowanie projektów uchwał
Sprawozdanie Komisji Mieszkaniowej w zakresie przyznanych lokali
mieszkalnych w 2014 r. i potrzeby w tym zakresie.
3. Stan bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
na terenie gminy Mieroszów za rok 2014.
4. Sytuacja
finansowa
Zakładu
Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
5. Informacja na temat wpływów za miejsca pod groby i opłat
za
postawienie
nagrobków
na
cmentarzu
komunalnym
w Mieroszowie
1.
2.
3.
4.

5.

Opiniowanie projektów uchwał.
Informacja o arkuszach organizacyjnych szkół na rok szkolny
2015/2016.
Propozycje programowe „Akcja Lato 2015” (MCK + placówki
oświatowe).
Plan pracy Komisji Ogólnej na II półrocze 2015 r.
Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.
( Absolutorium)

oraz poinformował, że w związku z tym, że Rada Miejska przyjęła już budżet
na 2015 rok to należy go wykreślić z planu pracy w miesiącu styczniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła dyskusje w tym punkcie.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
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Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała projekt uchwały
i poddała go pod głosowanie.

Uchwała Nr IV/11/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na I półrocze 2015 r. została
podjęta 13 głosami „za” ( jednogłośnie )

Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 9 do tego protokołu.

Ad.13.Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 r. omówiła Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej – Pani Maja Sadowy :

MIESIĄC

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

TEMAT KONTROLI

ZAKRES KONTROLI

Kontrola celowości i racjonalności
wydatków z funduszu sołeckiego –
sołectwa : Golińsk, Rybnica Leśna,
Łączna za rok 2014.
Kontrola celowości i racjonalności
wydatków z funduszu sołeckiego –
sołectwa: Nowe Siodło, Kowalowa,
Unisław Śląski za rok 2014.
Kontrola racjonalności zatrudnienia w
Mieroszowskim Centrum Kultury w roku
2014.

Kontrola
zgodności
wydatków
z uchwałami zebrania wiejskiego, kontrola
racjonalności wydatków w tym zakresie.

Kontrola celowości i racjonalności
wydatków z funduszu sołeckiego –
sołectwo Sokołowsko za rok 2014.
Kontrola racjonalności zatrudnienia w
OPS w roku 2014.

MAJ

Kontrola wykonania budżetu gminy za rok
2014.
CZERWIEC

Kontrola
zgodności
wydatków
z uchwałami zebrania wiejskiego, kontrola
racjonalności wydatków w tym zakresie.
Ilość pracowników, koszty zatrudnienia,
poziom wynagrodzeń, wykorzystanie
personelu
do realizacji zadań statutowych, kontrola
procedury zatrudnienia.
Kontrola
zgodności
wydatków
z uchwałami zebrania wiejskiego, kontrola
racjonalności wydatków w tym zakresie
Ilość pracowników, koszty zatrudnienia,
poziom wynagrodzeń, wykorzystanie
personelu
do realizacji zadań statutowych, kontrola
procedury zatrudnienia
Kontrola wykonania budżetu, analiza
sprawozdania z wykonania budżetu, opinii
RIO dotyczącej w/w sprawozdania, oraz
analiza sprawozdania finansowego Gminy
wraz z oceną co do udzielenia
absolutorium dla Burmistrza.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa otworzyła dyskusje w tym punkcie.
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W dyskusji głos zabrali :

Radny – Pan Wojciech Oleszkiewicz zaproponował aby Komisja Rewizyjna zajęła
się MCK w miesiącu lutym.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zaproponowała, żeby w styczniu skontrolować
tylko Golińsk i Rybnicę Leśna a kontrolę w Łącznej przenieść na miesiąc kwiecień.

W związku z wyczerpaniem dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca Rady
Miejskiej odczytała projekt uchwały po zmianach i poddała go pod głosowanie.

Uchwała Nr IV/12/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy na I półrocze 2015 roku została podjęta
13 głosami „za” ( jednogłośnie ).

Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 10 do tego protokołu.

Ad.14.Odpowiedzi na pytania zadane na poprzedniej sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa poinformowała, że na poprzedniej
sesji odpowiedzi na pytania były udzielane na bieżąco.

Ad.15.Odpowiedzi na zapytania, oświadczenia i wnioski radnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Maria Chmielnicka poinformowała,
że Burmistrz odpowiedzi udzielał na bieżąco w pkt.6.

Ad.16.Wolne wnioski, informacje, apele, w tym mieszkańcy.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej przypomniała, że Rada musi wybrać spośród siebie
dwóch członków do Komisji Mieszkaniowej.

Do prac w Komisji Mieszkaniowej zgłosiły się Radne : Pani Kamila Milewska i Pani
Jadwiga Kobus.

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że do Biura Rady wpłynęły
życzenia świąteczne z różnych instytucji i jeżeli ktoś z Radnych chciałby się z nimi
zapoznać to są tam dostępne do wglądu.

Radna – Pani Dorota Skibska poinformowała o złożonych do Urzędu interpelacjach.

Radny – Pan Tomasz Maciejewski złożył apel w imieniu mieszkańców gminy
w sprawie osuwiska przy. Dolnej w Mieroszowie.

Radny – Pan Ryszard Gubernat poinformował Radnych, że jest również możliwość
uczestniczenia w komisji przetargowej i komisji konkursowej, ale w obu przypadkach
trzeba podjąć uchwałę Rady.

Radny – Pan Jan Bednarz zwrócił się z pytaniem czy Burmistrz Mieroszowa
i Przewodnicząca Rady Miejskiej mogliby odwiedzić teren i spotkać się z
mieszkańcami, z którego startował jako Radny.

Radna – Pani Maja Sadowy zwróciła się z pytaniem czy i w jaki sposób Radni mogą
się zapoznać z interpelacjami składanymi przez kolegów Radnych.

Przewodnicząca Radny Miejskiej poinformowała, że interpelacje są dostępne
w Biurze Rady ale można je również skserować wszystkim Radnym.

Radna – Pani Dorota Skibska zwróciła się z prośbą aby wszystkie interpelacje
i odpowiedzi na nie były zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Burmistrz

Mieroszowa

poinformował,

że

jest

taka

możliwość

i

będzie

to zrealizowane. Poza tym należałoby rozważyć możliwość przywrócenia „Głosu
Mieroszowa” w wersji papierowej, który zawierałby również interpelacje i odpowiedzi
na nie, bo nie wszyscy mieszkańcy korzystają z internetu.

Radny – Pan Jan Bednarz zauważył, że należałoby również na tablicach
informacyjnych w gminie rozwieszać informacje o sesji Rady Miejskiej

Ad.17.Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej
Mieroszowa zamknęła IV sesje Rady Miejskiej dziękując wszystkim za przybycie.
Protokołowała :
Agnieszka Podgórska

