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Protokół Nr XXVI/20
z sesji Rady Miejskiej Mieroszowa
w dniu 30 września 2020 r.
w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie
Godzina rozpoczęcia: 13 00
Godzina zakończenia: 15 30
Ad.1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Mieroszowa dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej
Mieroszowa – Pani Violetta Kopka.
Przewodnicząca przywitała zaproszonych gości:
- Panią Urszulę Nowicką – Majborodę – córkę Pana Leopolda Nowackiego – Honorowego
Obywatela Gminy Mieroszów,
- Panią Magdalenę Nowacką – wnuczkę Pana Leopolda Nowackiego
- Burmistrza Mieroszowa – Pana Andrzeja Lipińskiego;
- Zastępcę Burmistrza – Pana Mariusza Pawlaka;
- Skarbnik Gminy – Panią Joannę Błażuk;
- Sekretarz Gminy – Panią Ewę Kisztelińską;
- Radnych Rady Miejskiej Mieroszowa;
- pracowników Urzędu Miejskiego;
- dyrektorów jednostek organizacyjnych;
oraz zaproszonych gości.
Następnie Przewodnicząca poprosiła o zalogowanie się za pomocą urządzeń. Na podstawie
zalogowanych urządzeń stwierdzono, że obecnych jest 15 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.
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Ad. 3 Uroczyste wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów
Wnioskodawca - Pan Andrzej Lipiński odczytał wniosek o nadanie tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Mieroszów. Pan Leopold Nowacki urodził się w Kaliszu jako syn Józefa
Nowackiego i Balbiny zd. Dobrowolskiej, będąc uczniem Państwowego Seminarium
Nauczycielskiego w Łowiczu wstąpił do Harcerstwa Polskiego – dobrowolnego apolitycznego
ruchu wychowawczego dla młodzieży, który powstał w Polsce w 1911 r. Jego celem było
przyczynienie się do rozwoju młodych ludzi ucząc ich szacunku dla drugiego człowieka oraz
obowiązku wobec bliźnich i wobec siebie samego. Harcerstwo przygotowywało młodego
człowieka do przetrwania w trudnych warunkach, wyrabiało sprawność fizyczną, uczyło
współzawodnictwa i pomocy drugiemu człowiekowi, a przede wszystkim uczyło patriotycznej
postawy. Jako harcerz odbył szereg obozów, kursów harcerskich i instruktorskich w Polsce i za
granicą. W roku 1918 wskutek wzmagających się prześladowań okupantów ZHP oddało się
pod opiekę Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (odpowiednik
dzisiejszego MEN). Kiedy Naczelnik Piłsudski ogłosił powszechną mobilizację - na jego apel
odpowiedział cały naród, również harcerze, wśród których rekrutowały się pierwsze formacje
armii ochotniczej. Generał Józef Haller objął dowództwo nad harcerstwem polskim, które
stanęło w pogotowiu pod rozkazy Rady Obrony organizując stałą służbę komend i drużyn
młodzieży. Niespełna siedemnastoletni wówczas Leopold Nowacki od lipca 1920 r. należał do
Harcerskiego Batalionu Wileńskiego, oddziału 201 p.p Dowództwa Frontu Północnego. Brał
udział między innymi w bitwach: pod Filipami, Korczakami, Surażem, Dąbrówką, Paprotnią,
Tłoczowem, Zambrowem, Ostrowem, Komorowem, Białobłotami, Wyszkowem, Nową Wsią,
pod Wronami, Zawardami, Ciechanowem, Rzeczkami, Orszynami i Grodnem. Kiedy
bolszewickie wojsko po przegranej bitwie o Warszawę wycofało się z terenu Polski, Grodno
miasto – twierdza nad Niemnem było dwukrotnie widownią zaciętych walk. Decydująca bitwa
stoczyła się w dniach 20-26 września 1920 r. do której głównie zwerbowano oddziały
ochotnicze, w tym harcerstwo. Leopold Nowacki jako uczestnik tych zaciętych walk o Grodno
w dniu 24 września 1920 r. został ranny. Po zdemobilizowaniu powrócił do szkoły w Łowiczu,
którą ukończył w latach 1924-1925, a następnie pracował jako nauczyciel w Kaliszu do
września 1939 r. będąc równocześnie Komendantem hufca ZHP powiatu kaliskiego i miasta
Kalisza. W dniu 27 lutego 1940 r. został wysiedlony z rodziną do Jasła, gdzie przebywał do
wyzwolenia. W czerwcu 1945 r. przyjechał do Mieroszowa, już w 1946 r. założył harcerstwo
przy Szkole Podstawowej nr 1. W późniejszym okresie rozbudował harcerstwo i prowadził
hufce w powiecie wałbrzyskim. 1 września 1948 r. został Burmistrzem Miasta Mieroszowa.
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Ponadto działał na rzecz pracy spółdzielczej, prowadził obozy harcerskie, założył Ochotniczą
Straż Pożarną. Był też inicjatorem wykonanej chorągwi, która jest używana do dnia
dzisiejszego przez naszą straż. Założył Miejską Bibliotekę Publiczną, w której działało
Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego w Mieroszowie, dzięki któremu ludzie pracujący
mogli zdobyć wykształcenie. Od lipca 1949 r. do sierpnia 1950 r. piastował funkcję Starosty
Powiatowego w Jaworze, następnie pełnił obowiązki Wiceprzewodniczącego Powiatowej
Komisji Planowania Gospodarczego w Wałbrzychu, a także do roku 1960 był kierownikiem
Wydziału Finansowego Powiatowej Rady w Wałbrzychu, od 1960 r. aż do śmierci był
Przewodniczącym Rady Narodowej w Mieroszowie. Droga Pana Leopolda Nowackiego była
związana z ideałami, prawem i przyrzeczeniem skautowym, co potwierdził całym swoim
życiem, biorąc czynny udział w walkach o Niepodległość Polski, a także w życiu społecznym,
działając przez wiele lat na rzecz społeczności Mieroszowa. Otrzymał wiele odznaczeń
i dyplomów, najważniejsze z nich to: - "Krzyż Walecznych" nadany rozporządzeniem z dnia
11 sierpnia 1920 r. za zasługi w walkach o niepodległość Polski,- "Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski", - "Złoty Medal Zasług dla Pożarnictwa", - "Zasłużony Pracownik Rady
Narodowej".
Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała Uchwałę Nr XXIV/158/2020 Rady Miejskiej
Mieroszowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela
Gminy Mieroszów.
Przewodnicząca poprosiła Panią Urszulę Nowicką – Majborodę o odsłonięcie tablicy
z nazwiskami Honorowych Obywateli Gminy Mieroszów.
Pani Urszula Nowicka – Majboroda powiedziała, że serdecznie dziękuję, że mój ojciec,
którego zawsze szanowałam i podziwiałam, ale tak uczciwego i porządnego człowieka to się w
tej chwili rzadko spotka i bardzo się cieszę, że ta rada tak młoda jeszcze podjęła uczczenie tego
Harcerza, społecznika i Bohatera, proszę spojrzeć na dzisiejszy świat, na Mieroszów, na
Ojczyznę, musimy odrodzić harcerstwo, może nie ZHP ale coś, bo przecież ta nasza młodzież
nie wykonuje takich zadań jak wykonywali to w 1920 r. właśnie harcerze, mimo ciężkich
sytuacji, mimo ciężkich historii niejednokrotnie nawet nie zawsze mieli co zjeść a jednak
uważali, że trzeba się za ojczyznę wstawać i o nią walczyć, Uważam, że tyle Państwo już robicie
w Mieroszowie, bo podziwiam Burmistrza, że jednak tyle już w tak krótkim czasie dokonał
i sądzę, że jeszcze będziecie zwracać uwagę na młodzież, na tą idee młodzieży, która musi
jednak się zmienić i musi też być przykładem dla wszystkich myśląc przede wszystkim
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o ojczyźnie. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję w imieniu mojego brata, który niestety jest
chory i nie mógł przyjechać, więc ja w jego imieniu, swoim i całej mojej rodziny serdecznie
dziękuję.
Wiceprzewodnicząca – Pani Grażyna Majkowska powiedziała, że oprócz wspaniałej
rodziny nominata są wśród nas również znaczące osoby zaproszone przez Panią Nowacką,
które miały duży wpływ na rozwój Mieroszowa. Chciałabym przede wszystkim przywitać
Panią Eugenię Chądzińską, która przejęła pałeczkę po Panu Nowackim i prowadziła po nim
harcerstwo przez wiele lat i posiłkowała się jego doświadczeniem. Serdecznie witam Panią
Cecylię Grzyb oraz Panią Stanisławę Szwarczyńską Mamy wśród nas przedstawicieli
Stowarzyszenia Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszowskiej, którzy z inicjatywy Pani
Nowackiej zbierają materiały o ludziach, którzy działali na rzecz Mieroszowa od 1945 r., to jest
olbrzymi materiał z którym się chce Stowarzyszenie zmierzyć, żeby tą historię Mieroszowa
pociągnąć od 45 roku dalej, dlatego, że mamy tylko kronikę z czasów Friedlandu, natomiast
nie mamy żadnych zapisów i pamiątek dotyczących historii Mieroszowa od 45 roku. Serdecznie
witam Pana Marka Łempickiego jest to wnuk Radnego Pierwszej Rady Miejskiej Mieroszowa.
Także zbieramy tą historię i prosimy o pomoc we wszelkich informacjach jakie Państwo lub
rodziny posiadacie, żeby to wszystko zebrać w jedną całość, dlatego tak ważna jest dzisiejsza
uroczystość, aby podkreślić, że byli wśród nas w Mieroszowie ludzie, którzy się przyczynili
dla rozwoju i dla dalszych pokoleń naszego miasta.
Przewodnicząca ogłosiła krótką przerwę.
Ad. 4. Przewodnicząca odczytała porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Uroczyste wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Mieroszowa:
- w dniu 25 sierpnia 2020 r.;
- w dniu 3 września 2020 r.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym – zapytania
Radnych.
7. Sprawozdanie z wykonywania uchwał Rady Miejskiej.
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8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie rozpatrzenia skargi na
nienależyte wykonanie zadań przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie zmiany Uchwały Nr
XV/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2020-2029.
11. Protokół Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnych przeprowadzonych w zakresie
kontroli wydatków sołectwa Golińsk.
12. Protokół Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnych przeprowadzonych w zakresie
kontroli sposobu użytkowania studia nagrań w Mieroszowskim Centrum Kultury.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.
Nikt nie miał uwag do porządki obrad.
Ad. 5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Mieroszowa:
- w dniu 27 sierpnia 2020 r.
- w dniu 3 września 2020 r.
Przewodnicząca poinformowała, że protokoły z XXIV i XXV sesji Rady Miejskiej Mieroszowa
zostały sporządzone i wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej oraz wysłane do Radnych
e-mailem.
Nie było uwag do protokołów.
Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. został przyjęty
15 głosami „za” jednogłośnie.
Zestawienie z głosowania nad przyjęciem protokołu
z sesji Rady Miejskiej Mieroszowa w dniu 27 sierpnia 2020 r.
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 3 września 2020 r. został przyjęty
15 głosami „za” jednogłośnie.
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Zestawienie z głosowania nad przyjęciem protokołu
z sesji Rady Miejskiej Mieroszowa w dniu 3 września 2020 r.
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym – zapytania
Radnych omówił Burmistrz Mieroszowa – Andrzej Lipiński.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie.
W dyskusji głos zabrali:
Radna – Pani Grażyna Majkowska zwróciła się z pytaniem co wynikło ze spotkania
dotyczącego wjeżdżania tych amatorów sportów motorowych na tereny leśne, czy zostały
zawarte jakieś ustalenia.
Zastępca Burmistrza – Pan Mariusz Pawlak odpowiedział, że na spotkaniu byli
przedstawiciele Lasów Państwowych, Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu oraz osoby
reprezentujące motocyklistów i doszliśmy do porozumienia, że jeżeli zostanie utworzone
stowarzyszenie to będziemy mogli cokolwiek na terenie gminy urządzać. Stowarzyszenie
będzie brało na siebie odpowiedzialność za uczestnictwo w takich imprezach czy spotkaniach
z motocyklistami. Jeżeli będzie stowarzyszenie to wtedy możemy wnioskować o zawody na
naszym terenie, po uzgodnieniu z przedstawicielami Lasów Państwowych i innych właścicieli
tych terenów na których miałoby się to odbyć.
Radna – Pani Maja Sadowy zwróciła się z pytaniem odnośnie pkt. 1 i 2 w zakresie Finansów
i Podatków, czy wydane decyzje są wynikiem tych zmian w klasyfikacji gruntów i budynków.
Burmistrz Mieroszowa odpowiedział, że tak.
Radna - Pani Maja Sadowy zwróciła się z pytaniem czy z decyzjami i wezwaniami to jest już
koniec tego procesu czy będą jeszcze dalsze zmiany.
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych – Pani Sylwia Piela odpowiedziała, że ta
skala jest dość duża, ponieważ zmiany zostały zapoczątkowane przez Starostwo Powiatowe
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w ubiegłym roku, są to 2-3 segregatory zawiadomień z roku 2019-2020, w związku z tym
pracownik sukcesywnie wzywa tych podatników, którzy na podstawie tych zawiadomień
i decyzji nie zgłosili się w celu ich zmiany. Wymiar podatkowy musi być zgodny z ewidencją
gruntów i budynków, jeżeli tam następują zmiany, przychodzi zawiadomienie, sprawdzamy, że
podatnik nie złożył właściwej informacji podatkowej więc musimy go wezwać. Myślę, że do
końca roku uporamy się za 2019 i bieżący rok. Skala sprzedaży jest kilkakrotnie większa niż
w latach ubiegłych.
Radna – Pani Maja Sadowy zwróciła się z pytaniem czy te 13 tys. o których mowa w pkt. 2
to jest to kwota w skali roku.
Pani Sylwia Piela odpowiedziała, że to jest kwota z tych decyzji zmieniających. Zamiast
podatku rolnego idzie przypis na podatek od nieruchomości w stawce wyższej.
W związku z wyczerpaniem dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca Rady przeszła do
omawiania kolejnego punktu.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 7. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej omówił Burmistrz Mieroszowa
– Pan Andrzej Lipiński.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady przeszła do omawiania kolejnego punktu.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej Mieroszowa
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie rozpatrzenia skargi na
nienależyte wykonanie zadań przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych omówiła
Przewodnicząca Skarg, Wniosków i Petycji – Pani Dominika Zimnowodzka.
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Przewodnicząca Komisji Ogólnej – Pani Marta Studnicka poinformowała, że projekt był
omawiany na posiedzeniu Komisji Ogólnej i został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie.
Nikt nie zabrał dyskusji w tym punkcie.
Przewodnicząca oczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.
Uchwała Nr XXVI/162/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez dyrektorów szkół i placówek
oświatowych została podjęta 14 głosami „za” (1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu).
Zestawienie z głosowania
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XXVI/162/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań
przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie zmian w budżecie na 2020
rok omówiła Skarbnik Gminy – Pani Joanna Błażuk.
Przewodnicząca Komisji Ogólnej – Pani Marta Studnicka poinformowała, że projekt był
omawiany na posiedzeniu Komisji Ogólnej i został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie.
Nikt nie zabrał dyskusji w tym punkcie.
Przewodnicząca oczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.
Uchwała Nr XXVI/163/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
zmian w budżecie na 2020 rok została podjęta 14 głosami „za” (1 osoba nie brała udziału
w głosowaniu).
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Zestawienie z głosowania
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XXVI/163/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie zmiany Uchwały Nr
XV/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2020-2029 omówiła Skarbnik Gminy - Pani Joanna
Błażuk.
Przewodnicząca Komisji Ogólnej – Pani Marta Studnicka poinformowała, że projekt był
omawiany na posiedzeniu Komisji Ogólnej i został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie.
Nikt nie zabrał dyskusji w tym punkcie.
Przewodnicząca oczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.
Uchwała Nr XXVI/164/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XV/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2020-2029 została podjęta 14 głosami „za”
(1 osoba nie brała udziału w głosowaniu).
Zestawienie z głosowania
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XXVI/164/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Mieroszów na lata 2020-2029
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
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Ad. 11 Protokół Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnych przeprowadzonych
w zakresie kontroli wydatków sołectwa Golińsk omówił Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej – Pan Mariusz Mync.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie.
W dyskusji głos zabrali:
Radna – Pani Maja Sadowy powiedziała, że sołectwo idzie w bardzo dobrym kierunku, widać,
że sołectwo ma bardzo zgraną ekipę. Jeżeli chodzi o wykorzystanie środków to dobrze by było,
aby każde sołectwo dostawało informację o tym ile jeszcze mamy pieniędzy do wykorzystania.
Myślę, że sołectwa mają bardzo dużo potrzeby i sołectwo na pewno by te niewykorzystane
pieniądze na pewno z chęcią wykorzystało z pożytkiem dla społeczności lokalnej.
Radna – Pani Kamila Milewska powiedziała, że też miałyśmy taką sytuację, że nie
wykorzystaliśmy 3 tys. zł., o których nie wiedziałyśmy. Dobrze by było, żebyśmy na koniec
października dostały taką informację.
Radna – Pani Grażyna Majkowska powiedziała, że nie jest pewna czy, aż taki nadzór
księgowy ze strony gminy jest potrzebny.
Radna – Pani Maja Sadowy powiedziała, że nie wszystkie faktury przechodzą przez sołectwo,
większość sołectw jest dysponentem świetlicy wiejskiej i te faktury zupełnie nie trafiają do
sołtysów. To wszystko jest w systemie i moglibyśmy otrzymać wiarygodną informację.
Skarbnik Gminy – Pani Joanna Błażuk powiedziała, że mnóstwo faktur opisywanych jest
przez sołtysów, oczywiście są faktury np. za media, które opisuje osoba w urzędzie, która
zajmuje się funduszem sołeckim. Na koniec października jest możliwość, żeby zrobić taką
informację, ale będzie ta informacja dotyczyła faktur, które już wpłynęły do urzędu, które
zaangażowały państwa wydatki w sołectwach.
Zastępca Burmistrza – Pan Mariusz Pawlak powiedział, że na nasze prośby odnośnie
spotkania z sołtysami, gdzie mamy do przekazania informację to niestety stawia się 2-3
sołtysów.
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W związku z wyczerpaniem dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca przeszła do omawiania
kolejnego punktu.
Protokół Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnych przeprowadzonych
w zakresie kontroli wydatków sołectwa Golińsk
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. 12. Protokół Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnych przeprowadzonych
w zakresie kontroli sposobu użytkowania studia nagrań w Mieroszowskim Centrum
Kultury omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Mariusz Mync.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie.
W dyskusji głos zabrali:
Przewodnicząca – Pani Violetta Kopka zwróciła się z pytaniem czy nie można by było tego
sprzętu oddać w dzierżawę.
Dyrektor MCK – Pan Igor Hoffman powiedział, że sprzęt ten został sfinansowany ze
środków UE, został oddany do użytku w lutym 2018 roku i okres trwałości projektu to jest 5
lat. Więc do lutego 2023 roku nie mamy szans, żeby dzierżawić ten sprzęt na zewnątrz. Ale
sami staramy się wykorzystywać różnego rodzaju elementy tego sprzętu przy imprezach.
Radna – Pani Grażyna Majkowska powiedziała, że jeżeli chodzi o opomiarowanie to wejdą
tutaj dodatkowo koszty liczników. Koszty zatrudnienia akustyka wciągnęłyby MCK w jeszcze
większe zadłużenie. Ale może warto by było pomyśleć o nawiązaniu współpracy z Fundacją In
Situ, która w ramach warsztatów, projektów mogłaby korzystać z tego studia. Może z tą
instytucją warto by było napisać wspólny wniosek unijny na warsztaty z wykorzystaniem bazy
MCK.
Radny – Pan Wiesław Wielgus powiedział, że jako Komisja Rewizyjna nie mogliśmy
stwierdzić jaką wartość ma ten sprzęt, trzeba by było poradzić się kogoś z zewnątrz kto by się
na tym znał. Zauważyliśmy, że przydałby się akustyk, to nie musi być akustyk zatrudniony w
MCK. To jest tak samo jakby straż pożarna zakupiła wóz, ale nie wsadziła by tam kierowcy, bo
by generował koszty. Można by było przeszkolić pracownika, wysłać na kurs.
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Radna – Pani Maja Sadowy zwróciła się z pytaniem czy możemy przy trwałości projektu
mieć dochody ze studia nagrań. Czy te osiągnięte dochody są legalne.
Dyrektor MCK – Pan Igor Hoffman odpowiedział, że jest możliwość zarobkowania, ale nie
ma możliwości dzierżawienia czyli wydania komuś tego sprzętu, żeby on mógł zarabiać.
Radna – Pani Maja Sadowy powiedziała, że w sali prób przechowywany jest sprzęt
muzyczny.
Radna – Pani Ilona Henko powiedziała, że na parterze jest sala prób dla zespołów, którzy
przed koncertem robią próby. Mają tam swoje sprzęty, żeby ich nie przenosić cały czas. Są tam
4 zespoły i uważam, że to jest sukces, ponieważ my z tą salą nic innego nie zrobimy.
Radna – Pani Sadowy powiedziała, że każdy z tych zespołów płaci nam 50 zł za to, że trzyma
tam swój sprzęt i robią próby. Te przychody są niewspółmiernie niskie w stosunku do tego ile
to powinno kosztować. Wiem ile trzeba zapłacić np. za przechowywanie nart czy bagażu.
Radna – Pani Ilona Henko powiedziała, że jeżeli mamy wspomagać działalność lokalnych
muzyków, to nie możemy tej kwoty podnieść.
Przewodnicząca – Pani Violetta Kopka zwróciła się z pytaniem czy te osoby, które trzymają
tam sprzęt to są osoby pracujące.
Radna – Pani Ilona Henko powiedziała, że są to osoby pracujące. Jeżeli podniesiemy stawki
to będzie się dużo mniej działo.
Radna – Pani Maja Sadowy powiedziała, że grupa 15-20 dzieci chciało ćwiczyć w tej Sali to
okazało się, że nie ma dla nas miejsca. Wydaje mi się, że stawki przychodów z tytułu studia
nagrań są dedykowane do ograniczonej, wąskiej grupy społecznej.
Dyrektor MCK – Pan Igor Hoffman powiedział, że rozmawiał z zespołami i albo wolą jechać
do Wrocławia do innych muzyków znanych, którzy mają swoje studia, albo mając komputer,
oprogramowanie i lepszy mikrofon mogą nagrywać sami w domu nie płacąc nikomu.
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Pomieszczenie gdzie jest sala prób jest to pomieszczenie wyciszone i zespoły mogą ćwiczyć
w trakcie pracy MCK. Proponowaliśmy, żeby zespoły wchodzili ze swoimi akustykami,
a dzieci uczęszczające na zajęcia muzyczne lepiej żeby korzystały z takiej Sali, gdzie można
otworzyć okno.
Radny – Pan Mariusz Mync odnośnie kwestii opłaty powiedział, że jest to symboliczna opłata
na bieżące utrzymanie tego studia. Jeżeli podniesiemy tą kwotę to wszyscy uciekną.
Radna – Pani Kamila Milewska powiedziała, że studio nagrań zostało MCK tak jak i hala na
Hożej, która generuje koszty. Mam nadzieję, że MCK zrobi wszystko, żebyśmy mogli korzystać
i pozyskiwać pieniądze z tego studia nagrań.
Radny – Pan Mariusz Mync powiedział, że koszt sprzętu przewyższa wkład własny gminy.
Nie wyobrażam sobie, żeby laik wchodzi do studia i korzystał z tego sprzętu.
Burmistrz Mieroszowa powiedział, że projekt budził kontrowersje radnych poprzedniej
kadencji. Jak słyszę z ust pracownika MCK, że wszystko to zostało źle zrobione, zostało
zakupione i upchnięte do studia nagrań, które nigdy nie zafunkcjonowało tak jak należy, jeżeli
mówimy to na sesji, która się nagrywa, to nic innego mi nie pozostało jak powiadomić
odpowiednie organy.
W związku z wyczerpaniem dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca przeszła do omawiania
kolejnego punktu.
Protokół z czynności kontrolnych przeprowadzonych w zakresie kontroli
sposobu użytkowania studia nagrań w Mieroszowskim Centrum Kultury
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 13. Sprawy różne.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie.
W dyskusji głos zabrali.
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Radny – Pan Wiesław Wielgus przedstawił pismo Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu
dot. umorzenia dochodzenia.
Burmistrz Mieroszowa powiedział, że pisma, które przychodzą nie powinny być przedmiotem
obrad sesji, tylko są one dostępne w biurze rady i każdy może się z tym zapoznać.
Wiceprzewodnicząca – Pani Grażyna Majkowska powiedziała, że pismo to będzie w teczce
w biurze rady i kto będzie chciał, będzie mógł się z tym zapoznać. Jeżeli chce Pan kontynuować
to proszę bez nazwisk.
Radny – Pan Wiesław Wielgus powiedział, że jako Komisja Rewizyjna zwróciliśmy uwagę
na całkiem coś innego, skąd wzięły się zakupione części do aut osobowych.
Zastępca Burmistrza zwrócił się z pytaniem kiedy otrzymali Państwo to pismo.
Radny – Pan Wiesław Wielgus odpowiedział, że w lipcu, dostaliśmy dokument do
wiadomości Komisji Rewizyjnej od Pana Burmistrza. Nie chodzi nam o odwołanie, chcieliśmy
tylko radnych zapoznać z tym dokumentem.
Radna – Pani Maja Sadowy odnośnie przeznaczenia pieniędzy na Kartę Dużej Rodziny
powiedziała, że jesteśmy po rozmowie z Panią Wicedyrektor OPS. Proponowaliśmy kwotę
rzędu 5000 zł, rodzin z dziećmi jest 111, oprócz tego jest jeszcze 46 rodzin tylko dorosłych,
więc KDR mamy ponad 150. Uważamy, że to nie powinny być pieniądze na przejedzenie, na
ubrania, tylko raczej iść w kierunku przyjemności kulturalno-rozrywkowo-sportowej,
ponieważ tego im tak naprawdę brakuje i ciężko będzie im wyjść do kina, teatru czy na basen.
Burmistrz Mieroszowa powiedział, że proszę złożyć wniosek do budżetu na rok 2021 i wtedy
będziemy procedować.
W związku z wyczerpaniem dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca przeszła do omówienia
kolejnego punktu.
Ad. 14. Zakończenie obrad.

15

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Violetta
Kopka zamknęła XXVI sesję Rady Miejskiej Mieroszowa dziękując wszystkim za przybycie.

Protokołowała:
Anna Maślankiewicz

