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Protokół Nr XXX/21
z sesji Rady Miejskiej Mieroszowa
w dniu 28 stycznia 2021 r.
w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie
Godzina rozpoczęcia: 12 00
Godzina zakończenia: 14 00
Ad.1. Sesję Rady Miejskiej Mieroszowa otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej
Mieroszowa – Pani Violetta Kopka.
W związku z panującą epidemią, mając na uwadze zdrowie i życie Radnych Rady
Miejskiej Mieroszowa, pracowników Urzędu oraz mieszkańców Gminy, na podstawie
art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegółowych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw ( Dz. z 2020 r. , poz. 568 ze zm. ) zarządziłam zdalne tryb podejmowania uchwał przez
Radę Miejską Mieroszowa.
Ad.2. Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Violetta Kopka stwierdziła, że na podstawie
listy obecności obecnych jest 15 Radnych.
Lista obecności
stanowi załącznik nr 1a do niniejszego protokołu.
Ad.3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Violetta Kopka złożyła wniosek o wykreślenie pkt.
4 tj. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Mieroszowa w dniu 30 grudnia 2020 r. Protokół
nie został jeszcze w pełni sporządzony w związku z tym zostanie poddany pod głosowanie na
następnej sesji.
Składam również wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 15 Sprawozdanie
z działalności Komisji Ogólnej w 2020 r.
Wniosek o wykreślenie pkt. 4 został podjęty 15 głosami „za” jednogłośnie.
Wniosek o wykreślenie pkt 4 z porządku obrad
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
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Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 15 Sprawozdanie z działalności Komisji
Ogólnej został podjęty 15 głosami „za” jednogłośnie.
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 15
Sprawozdania z działalności Komisji Ogólnej
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca odczytała porządek obrad po zmianach.
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym – zapytania
Radnych.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
Aglomeracji Mieroszów.
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Mieroszów w 2021 roku”.
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie ustanowienia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mieroszów na lata 2021-2023.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
10. Protokół Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnych przeprowadzonych w zakresie
kontroli wydatków sołectwa Sokołowsko.
11. Protokół Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnych przeprowadzonych w zakresie
kontroli wydatków sołectwa Kowalowa.
12. Protokół Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnych przeprowadzonych w zakresie
kontroli wydatków sołectwa Nowe Siodło.
13. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 r.
14. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
15. Sprawozdanie z działalności Komisji Ogólnej w 2020 r.
16. Wolne wnioski, informacje, apele.
17. Zakończenie obrad.
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Ad.4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym – zapytania
Radnych omówił Burmistrz Mieroszowa.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie.
W dyskusji głos zabrali:
Radna – Pani Grażyna Majkowska zwróciła się z pytaniem odnośnie wymiany
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach lub w blokach mieszkaniowych – lokalach
mieszkalnych. Wnioski złożyło ponad 80 mieszkańców na kwotę około 1 200 000 zł, Pan
powiedział, że oceniono 40 wniosków pod względem formalnym. Myślę, że pracownicy
merytoryczni pomagali ludziom w wypełnianiu tych wniosków i, że wszystkie te wnioski będą
zgodne pod względem formalnym. Czy te 40 jest sugerowane kwotą jakie posiadamy czy
pozostałe wnioski będą rozpatrywane w następnej kolejności, czy gmina otrzyma większe
dofinansowanie na wymianę ogrzewania, bo jak widzimy zainteresowanie jest ogromne.
Radna zwróciła się również z pytaniem do Pani Sekretarz, która została Koordynatorem ds.
szczepień w gminie czy koordynator może mieć jakiś wpływ, aby w gminie zostało założonych
więcej punktów szczepień. Mamy szpital w Sokołowsku, dodatkową przychodnię. Wiemy, że
na punkt przypada tylko 30 szczepień dziennie. Zgłosiło się dużo ludzi 70+, którzy do końca
marca nie zostaną zaszczepieni, w związku z tym szczepienie będzie trwało u nas ponad rok.
W innych gminach są po dwa nawet trzy punkty szczepień. Od czego to zależy.
Kierownik Referatu Rozwoju – Pan Tomasz Szulakowski odpowiedział, że jeżeli chodzi
o trwającą obecnie ocenę formalną to na moment sporządzenie sprawozdania było to 40
wniosków, w tej chwili jest trochę więcej. Jeżeli chodzi o prawidłowość sporządzenia tych
wniosków o dofinansowanie, to większość osób korzystała z naszej pomocy, jednak nie
wszyscy. Nie jestem w stanie powiedzieć czy wszystkie wnioski będą ocenione pozytywnie pod
względem formalnym. Widzimy, że dużo jest błędów w tych wniosków, ale nie koniecznie
przekreśla to dalszą szansę na ocenę tych wniosków. Ocenę formalną wykonujemy zgodnie
z wytycznymi lidera projektu, czyli miasto Świdnica. Następnie nastąpi ocena merytoryczna,
która zostanie zrobiona dla tych wniosków, które przejdą ocenę formalną. Planujemy, że ocena
merytoryczna nastąpi w lutym 2021 r. Wartość dofinansowania przyznana mieszkańcom to
671 400 zł i to jest nasz próg przydzielony i zakontraktowany i w tej mierze nic się nie zmieni.
Kwoty grantów będą przydzielane zgodnie z ogłoszeniem konkursu według kryteriów
konkursowych.
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Sekretarz Gminy – Pani Ewa Kisztelińska powiedziała, że Koordynator ds. szczepień to
zadanie, które ma polegać na organizacji i wspieraniu transportu osób mających trudności
w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. Ta rola na tym się kończy. My jako gmina nie
mamy wpływu na to ile punktów szczepień powstanie, decyzje te podejmują przychodnie.
Przychodnia Tellmed z jakiś powodów nie podjęła się tego zadania. Jesteśmy w stałym
kontakcie z przychodnią doktora Polańskiego, rozmawialiśmy o tym, żeby zorganizować
w przypadku gdyby tych szczepień było wyjątkowo dużo, punkt szczepień na dużej przestrzeni
chociażby w Mieroszowskim Centrum Kultury. Jednak w chwili obecnej dostawa szczepionek
wygląda w ten sposób, że wszystkie przychodnie w kraju otrzymują dziennie 5 ampułek
z których szczepią 30 osób. Te 30 osób jest szczepionych w ciągu tygodnia. Przekazywane
szczepionki są w poniedziałek, i szczepienia odbywają się od wtorku do piątku włącznie. Tak,
żeby tygodniowo nie dziennie przeszczepić 30 osób. W naszej gminie w chwili obecnej
szczepione są dopiero osoby 80+. Aby przyśpieszyć szczepienie warto szukać punktów
szczepień w szpitalach, ponieważ tam jest większy limit szczepionek, żeby zapisać się tam na
szczepienie trzeba bezpośrednio dzwonić do szpitala.
Przewodnicząca – Pani Violetta Kopka zwróciła się z pytaniem czy dużo jeszcze osób z grupy
80+ , które zgłosiły się do szczepienia jest jeszcze niezaczepionych.
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że od wtorku 26 stycznia rozpoczęliśmy dopiero szczepienia
w naszej gminie. Łączna ilość osób zameldowanych w naszej gminie w grupie 80+ to blisko
300 osób. Zdeklarowanych do szczepień jest około 200 osób.
Radna – Pani Grażyna Majkowska powiedziała, że w naszej gminie 70+ będziemy szczepić
do pół roku. Większa liczba punktów daje większą liczbę zaszczepionych. I tutaj wygląda to
nieciekawie.
Radna – Pani Maja Sadowy powiedziała, że różnica między osobami zamieszkującymi gminę
a zgłoszonymi do szczepienia jest dość spora, czy widziałaby Pani taką możliwość, żebyśmy
jako sołtysi lub ludzie zaangażowani społecznie mogły pomóc w rozpoznaniu, bo być może
część tych seniorów 80+ nie posiada dostatecznej wiedzy jak to zrobić. Wszystkim nam zależy
na tym, żeby nasza populacja w jak najszerszym zakresie się zaszczepiła.
Sekretarz Gminy powiedziała, że każde wsparcie z Państwa strony będzie mile widziane.
Ośrodek Pomocy Społecznej informował sołtysów, żeby włączyli się w tą akcję informacyjną
na temat możliwości szczepień.
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Radna – Pani Maja Sadowy powiedziała, że do mnie jako do sołtysa takie informacje
z Ośrodka Pomocy Społecznej nie dotarły.
Radna – Pani Kamila Milewska powiedziała, że do mnie zadzwoniła Pani z OPS, ale ta
rozmowa nie dotyczyła kwestii informowania mieszkańców o szczepieniach, ale transportu.
Nie było mowy, żebyśmy my jako sołtysi byli zaangażowani w kwestię informacyjną dot.
szczepień. Zapytano mnie tylko czy w sołectwie są osoby, które nie mają możliwości dojazdu.
Radna – Pani Grażyna Majkowska powiedziała, że pacjenci przychodni doktora Polańskiego
nie mają problemu z rejestrowaniem się, są tam znani i się rejestrują. Natomiast pacjenci
z Tellmed są informowani o tym, że kolejka jest odległa i najlepiej dzwonić na infolinię. Gdyby
przychodnia Tellmed robiła listę i przekazywała ją do drugiej przychodni może ułatwiłoby to
osobom starszym.
Pani Sekretarz powiedziała, że doktor Polański posiada listę pacjentów z Tellmedu. Uważam,
że problem się rozwiąże w momencie kiedy zwiększy się liczba dostaw. Priorytetem jest dotrzeć
do jak największej liczby osób, jednak nie to jest problemem, ponieważ ludzie są bardzo chętni.
Radna – Pani Maja Sadowy powiedziała, że jeżeli nie zwiększy się dystrybucja szczepionek,
to populacja Mieroszowa ma szanse się wyszczepić po 4 latach. Rozmawiałam ostatnio
z Burmistrzem Żarowa i powiedział, że u niego tempo szczepionek patrząc przez pryzmat
dostawy, do zaszczepienia całej populacji Żarowa to 13 lat. Ja z chęcią włączę się z pomoc
w temacie szczepionek dla osób starszych, bo mogą mieć z tym problem organizacyjnym.
W związku z wyczerpaniem dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca przeszła do omawiania
kolejnego punktu.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 5. 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 przeszła do omawiania kolejnego punktu.
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Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie wyznaczenia obszaru
i granic Aglomeracji Mieroszów omówił Burmistrz Mieroszowa – Pan Andrzej Lipiński.
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.
W dyskusji głos zabrali:
Radna – Pani Maja Sadowy powiedziała, że jako radna Kowalowej mam pełną świadomość
jak istotne jest podjęcie tej uchwały dla gminy jako całości. Przeliczyłam ilość mieszkańców
Kowalowej tej dolnej części od szkoły w Kowalowej do wiaduktu w ciągu drogi Wałbrzyskiej
i mieszkańców jest 110 osób. Pozwoliłoby to o wydłużenie odcinka kanalizacji o 900 m. Proszę
abyśmy w swoich rozważaniach wrócili do tej analizy, ponieważ nie mogę odpuścić tematu.
Odcinek ten jest najbardziej zagęszczony zabudową i gwarantuje najlepszy współczynnik
gęstości obłożenia sieci.
Kierownik Referatu Rozwoju – Pan Tomasz Szulakowski powiedział, że przy wyznaczaniu
sieci w całej Aglomeracji kierowaliśmy się zgodnie z wytycznymi Wód Polskich. To nie jest
900 m, ponieważ również pozwoliłem sobie to wyliczyć zgodnie z założeniami wcześniejszego
projektu. To jest 1,3 km. Z obowiązków jakie nakłada ustawa na Burmistrza, Burmistrz ma
obowiązek aktualizacji tej Aglomeracji przynajmniej raz na 2 lata, więc to co dzisiaj zostanie
uchwalone nie jest raz na zawsze. Będziemy na bieżąco analizować te obszary, które wymagają
dołączenia do Aglomeracji.
Radna – Pani Maja Sadowy powiedziała, że ma nadzieję, że w 2023 roku Burmistrz pozwoli
wziąć czynny udział osobom zainteresowanym w dyskusji na temat obszaru Aglomeracji.
W związku z wyczerpaniem dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca odczytała projekt
uchwały i poddała go pod głosowanie.
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Uchwała Nr XXX/185/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie
wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Mieroszów została podjęta 14 głosami „za”
jednogłośnie, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się”.
Zestawienie z głosowania
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XXX/185/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Mieroszów
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa sprawie przyjęcia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Mieroszów w 2021 roku” omówił Kierownik Referatu Rozwoju – Pan Tomasz
Szulakowski.
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 głosu w dyskusji.
W związku z powyższym Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod
głosowanie.
Uchwała Nr XXX/186/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Mieroszów w 2021 roku” została podjęta 15 głosami „za”
jednogłośnie, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymującym się”.
Zestawienie z głosowania
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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Uchwał Nr XXX/186/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
na terenie Gminy Mieroszów w 2021 roku"
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie ustanowienia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mieroszów na lata 2021-2023 omówiła
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Bogusława Nawrat.
Przewodnicząca Komisji Ogólnej – Pani Marta Studnicka poinformowała, że projekt był
omawiany na posiedzeniu Komisji Ogólnej i został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodnicząca złożyła wniosek o rozszerzenie 1 zdania w Rozdziale I dotyczącego Celu
głównego Programu przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mieroszów na lata 2021-2023
zapisu, że niezbędna jest profilaktyka oraz ograniczenie dostępności i używania narkotyków.
Powyższy wniosek został podjęty 15 głosami „za” jednogłośnie.
Zestawienie z głosowania
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie.
W dyskusji głos zabrała:
Dyrektor OPS – Pani Bogumiła Nawrat dopowiedziała, ze Cel główny programu jest
przyjęty w szerszym znaczeniu, wymieniliśmy też poprzez jakie działania będziemy
zapobiegali ograniczaniu tym zdrowotnym i społecznym skutkom. Natomiast w rozdziale II
w celach szczegółowych podaliśmy obszary w których będą te działania prowadzone i w pkt.
II w zakresie profilaktyki rozpisane są całe działania. Profilaktyka jak najbardziej jest ujęta
tylko w celu szczegółowym a nie w celu głównym.
W związku z wyczerpaniem dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca odczytała projekt
uchwały i poddała go pod głosowanie.
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Uchwała Nr XXX/187/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie
ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mieroszów na lata
2021-2023 została podjęta 15 głosami „za” jednogłośnie, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymującym się”.
Zestawienie z głosowania
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XXX/187/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Mieroszów na lata 2021-2023
stanowi załącznik nr 12 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 głosu w dyskusji.
W związku z powyższym Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod
głosowanie.
Uchwała Nr XXX/188/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie
zmian w budżecie na 2021 rok została podjęta 15 głosami „za” jednogłośnie, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymującym się”.
Zestawienie z głosowania
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XXX/188/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

10
Ad. 10. Protokół Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnych przeprowadzonych
w zakresie kontroli wydatków sołectwa Sokołowsko omówił Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej – Pan Mariusz Mync.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie.
W dyskusji głos zabrali:
Radna – Pani Maja Sadowy zwróciła się z pytaniem czy w toku kontroli Komisja
weryfikowała czy wydatki zostały faktycznie zrealizowane czy nie są udokumentowane tylko
na poziomie faktur. W roku 2018 sołectwa przechodziły inwentaryzację środków trwałych,
później z rok 2019 Panie z działu Rozwoju wystawiały pełne zestawienia sprzętu, wyposażenia
powyżej 4500 zł z prośbą o wyjaśnienia sołtysów czy faktycznie tym dysponujemy. Pytam
o to, ponieważ nie ma nic lepszego jak rzetelna kontrola, ja spałabym spokojniej wiedząc, że
Państwo o to pytali, a mnie osobiście nikt nie pytał odnośnie Kowalowej. Czy inni byli pytani,
czy sprawdzaliście Państwo co się kryje pod zakupem wyposażenia i czy to wyposażenie
faktycznie jest. Ja takiego rodzaju kontroli bym oczekiwała.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Mariusz Mync odpowiedział, że kontrola
obejmowała wydatków z funduszu sołeckiego, nie była to kontrola sołectw tylko urzędu pod
względem formalnym wydatkowania tych wydatków. Nie prowadziliśmy czynności
sprawdzających sołectwa. Analizowaliśmy dokumenty przekazane przez sołectwa.
Radna – Pani Kamila Milewska powiedziała, że popiera zdanie koleżanki, papier wszystko
przyjmie. Nie ma niczego gorszego niż dysponowanie środkami publicznymi mimo tego, że
jako sołtysi przy zebraniu wiejskim ustalamy z mieszkańcami co będziemy robić, to jednak
sedno realizacji spada właśnie na nas. Chcielibyśmy, żebyście Państwo swoją pracą wsparli nas
w tym, żebyśmy mogli taki protokół rozliczenia naszej działalności pokazać.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że w przyszłości jeśli się sytuacja
epidemiczna unormuje, będzie można takie kontrole sołectwa na miejscu wprowadzić.
W tej chwili kontrole z udziałem sołtysów, rady sołeckiej były niewskazane. W tej kontroli
komisja kontrolowała działania urzędu pod względem formalnym, to było główne zadanie
kontroli.
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Radna – Pani Maja Sadowy powiedziała, że szanujemy obostrzenia epidemiczne, ale
dysponujemy narzędziami, które umożliwiają komunikację w innej formie. W przyszłości
proszę szukać innego rozwiązania na miarę tych ograniczeń jakie epidemia nam stwarza.
W związku z wyczerpaniem dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca przeszła do omawiania
kolejnego punktu.
Protokół Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnym przeprowadzonych
w zakresie kontroli wydatków sołectwa Sokołowsko
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. 11. Protokół Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnych przeprowadzonych
w zakresie kontroli wydatków sołectwa Kowalowa omówił Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej – Pan Mariusz Mync.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie.
W dyskusji głos zabrali:
Radna – Pani Maja Sadowy powiedziała, że w protokole powołujecie się na to, że kontrola
została przeprowadzona w zakresie legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz
zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Punktu 5 nie zrealizowaliście. Jeżeli chodzi
o gospodarność, to trudno ocenić gospodarność sołectwa jeżeli nie widziało się stanu
faktycznego.
W związku z wyczerpaniem dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca przeszła do omawiania
kolejnego punktu.
Protokół Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnym przeprowadzonych
w zakresie kontroli wydatków sołectwa Kowalowa
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad. 12. Protokół Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnych przeprowadzonych
w zakresie kontroli wydatków sołectwa Nowe Siodło omówił Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej – Pan Mariusz Mync.
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Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie.
W dyskusji głos zabrali:
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Violetta Kopka powiedziała, że w tym protokole
brakuje okresu jakiego dotyczy ta kontrola. Czy to dotyczy roku czy okresu od momentu
powołania nowej Rady Sołeckiej. Ponadto w kwocie planowanych wydatków na tereny zielone
- zakup materiałów plan był na jeden tysiąc zł, a kwota wydatkowana jest 7 999,47 zł skąd taka
rozbieżność.
Radna – Pani Kamila Milewska powiedziała, że rozdział dzieli się na zakup usług i zakup
materiałów i możemy robić dowolne przenoszenie. Tam był tysiąc złotych a w innym paragrafie
miałam 7 tys. to pomiędzy tym możemy robić dowolne ruchy, ale dział jest ten sam.
Zakupiliśmy z tego ławki drewniane, donice betonowe, na działkę pod nowy plac zabaw.
W związku z pandemią niewiele zrobiliśmy, ale mamy wszystko gotowe, zapakowane i czeka
na lepsze czasy.
W związku z wyczerpaniem dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca przeszła do omawiania
kolejnego punktu.
Protokół Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnym przeprowadzonych
w zakresie kontroli wydatków sołectwa Nowe Siodło
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad. 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 r. omówiła
Przewodnicząca Skarg, Wniosków i Petycji – Pani Dominika Zimnowodzka.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie.
W dyskusji głos zabrali:
Radna – Pani Maja Sadowy zwróciła się z pytaniem czy w lutym będziemy mogli się
zapoznać z tymi petycjami, które wpłynęły do Rady.
Przewodnicząca KSWiP – Pani Dominika Zimnowodzka powiedziała, że czekamy teraz na
zajęcie stanowiska przez Burmistrza, jeżeli dostaniemy odpowiedź od Burmistrza przekażemy
nasze stanowisko w tej sprawie.
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W związku z wyczerpaniem dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca przeszła do omawiania
kolejnego punktu.
Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 r.
stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad. 14. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020 omówił
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Mariusz Mync.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
W związku z powyższym Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego punktu.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020
stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. 15. Sprawozdanie z działalności Komisji Ogólnej w 2020 r. omówiła Przewodnicząca
Komisji Ogólnej – Pani Marta Studnicka.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
W związku z powyższym Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego punktu.
Sprawozdanie z działalności Komisji Ogólnej w 2020 r.
stanowił załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Ad. 16. Wolne wnioski, informacje, apele.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym punkcie.
W dyskusji głos zabrali:
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Radny – Pan Ryszard Sierakowski podziękował Burmistrzowi oraz Zastępcy Burmistrza za
pozytywne rozpatrzenie wszystkich spraw, z którymi zgłosiłem się z ostatnim czasie i liczę na
dalszą owocną współpracę.
Radna – Pani Maja Sadowy powiedziała, że właściciel nieruchomości na ul. Wczasowej 50
zwrócił się z prośbą o poruszenie tematu związanego z zadaniem inwestycyjnym jakim jest
położenie asfaltu na ul. Wczasowej. Pan pisał do urzędu w październiku i z tego co mówi nie
dostał odpowiedzi. Ma on kilka bardzo cennych uwag dotyczących tego remontu, temat dotyczy
przepustu, wycinki okolicznych drzew oraz tego, że zaproponowano na wysokości ich
nieruchomości wjazd zupełnie nie w tym miejscu z którego oni faktycznie korzystają. Czy
moglibyśmy liczyć na to, że w ramach jakiegoś spotkania będziemy się mogli z Państwem
umówić na indywidualną dyskusję na ten temat. Inwestycję robimy dla ludzi i chodzi o to, żeby
one nie budowały jakiegoś niezadowolenia, dyskomfortu tylko wręcz przeciwnie.
Kierownik Referatu Rozwoju – Pan Tomasz Szulakowski powiedział, że Pan dostał
odpowiedź, jednak wycinka drzew nie wchodzi w rachubę, ponieważ drzewa znajdujące się
naprzeciw tej nieruchomości powyżej Edenu są poza pasem drogowym i na pewno nie będą
wycięte w ramach tej inwestycji. Jeżeli chodzi o wykonanie dojazdu czy zjazdu do
nieruchomości, to w tym zadaniu inwestycyjnym odtworzony zostanie zjazd publiczny, który
istnieje przy tej drodze, natomiast zjazd z którego korzysta nieruchomość jest poza granicami
działki drogowej i nie może być objęty tą inwestycją, jest poza obszarem działki drogi
publicznej. Jeżeli chodzi o kwestię przepustu to dokumentacja jest opracowana przez
projektantów posiadających stosowne uprawnienia i w tym zakresie na podstawie wizji lokalnej
kwalifikują zakres niezbędnych prac do wykonania. Tam przepustu żadnego nie ma.
Burmistrz Mieroszowa powiedział, że wychodząc naprzeciw tego co powiedziała Radna
Sadowy spotkajmy się i omówmy tą sprawę przy tej nieruchomości jeżeli są problemy.
Partycypować w kosztach tej inwestycji zamierza też Nadleśnictwo, to ta wycinka drzew
mogłaby być im zlecona.
Radna – Pani Maja Sadowy powiedziała, że dziękuję i czekamy w takim razie na wyznaczenie
terminu spotkania.
Burmistrz Mieroszowa powiedział, że jestem rozgoryczony pewnym wpisem i nie
przypominam sobie, żeby niedemokratycznie traktować Radnych. Nie przypominam sobie,
żeby w tej kadencji nie byli Radni dopuszczeni do głosu i nie były głosowane wnioski Radnych.
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Uważam, że ten wpis jest niesprawiedliwy i godzi w interes Burmistrza oraz Rady Mieroszowa.
Jest mi przykro, że osoby zainteresowane nie rozmawiają tylko za pomocą wpisów na
Facebooku chcą prowadzić dialog.
Przewodnicząca powiedziała, że chciałabym poprosić Radnych o zapoznanie się z interpelacją
Radnych z Sokołowska, która wpłynęła 5 stycznia 2021 r. dopiero dzisiaj, ponieważ dzisiaj jest
już odpowiedź na tą interpelację. Interpelacja dotyczy nas jako Radnych dlatego chciałabym,
żebyście Państwo ją przeczytali, jest apelem do nas, zarzutem do nas jako Radnych, że
niesprawiedliwie rozdzielamy środki naszej gminy. Wszyscy bierzemy udział w posiedzeniach
rady, wszyscy mamy na to wpływ, uchwały inwestycyjne podejmowane są większością głosów,
a teraz takie zarzuty do Rady. Jest przygotowana odpowiedź na tą interpelację, dokumenty
przeczą temu o czym piszą Radne, dlatego zachęcam do przeczytania.
Radna – Pani Maja Sadowy zwróciła się z pytaniem czy to co Burmistrz powiedział, to chodzi
o mnie i o Radną Milewską.
Burmistrz odpowiedział, że absolutnie nie.
Zastępca Burmistrza – Pan Mariusz Pawlak powiedział, że jestem mieszkańcem
Sokołowska od 36 lat, obserwuję to co się dzieje na terenie Sokołowska. Chciałem zapytać czy
Radna obserwuje ten okres od 2014 do 2020, w szczególności czy w okresie 2014-2018
zauważyła wielkie zmiany, które zostały w tym czasie poczynione dla Sokołowska jak i dla
mieszkańców. Co do okresu 2018-2020 to chciałbym zapytać czy Radna uświadamia sobie jaka
kwota została zainwestowana w Sokołowsko. Jest to kwota dokładnie 2 117 467,04 zł, tyle
zostało zainwestowane w Sokołowsko, a więc nie zgadzam się z tym co jest napisane w tej
interpelacji.
Radna – Pani Dominika Zimnowodzka powiedziała, że interpelacja napisana przeze mnie
oraz Małgorzatę Czachor powstała przy współpracy mieszkańców Sokołowska, którzy z takimi
zarzutami do nas przychodzili. Przygotowaliśmy to wszystko po to, żeby otrzymać konkretną
odpowiedź na te pytania. Nie jesteśmy w stanie wszystkim tłumaczyć po kolei, ponieważ ludzie
zarzucają nam różne rzeczy.
Radna – Pani Małgorzata Czachor powiedziała, że nie możemy odpowiadać za to, co jest
wypisywane na Facebooku, ponieważ nie miałyśmy w tym żadnego interesu ani udziału. Ludzie
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są nie informowani, jakie inwestycje są podjęte. Dlatego ta interpelacja poszła i dzięki tej
odpowiedzi możemy odpowiedzieć ludziom.
Radna – Pani Kamila Milewska poprosiła o wysłanie interpelacji na maila.
Przewodnicząca powiedziała, że przykre jest, że zarzut pada do Rady, że nie zarządzamy
sprawiedliwie środkami gminy.
Zastępca Burmistrza powiedział, że interpelacja jest to możliwość wypowiedzi radnego na
temat, który może być poruszony. Jeżeli chodzi o mieszkańców to są dni kiedy przyjmujemy
mieszkańców ze skargami, zapytaniami, mogą również wysyłać zapytania na adres gminy.
Radna – Pani Dominika Zimnowodzka powiedziała, że jest nam bardzo przykro, że
Przewodnicząca nie zajęła stanowiska po tym jak otrzymała Pani pismo Sołtys Pani Zofii
Przygody, w którym brudziła dobro moje oraz Małgosi. Zostało nam tam zarzucone, że nic nie
robimy, nie posiadamy kompetencji i myślę, że w tych interpelacjach pokazujemy, że działamy,
bo zależy nam na Sokołowsku. To co jest napisane w tych interpelacjach nieraz było
przedyskutowane z Burmistrzem, z Zastępcą, z Panią Sekretarz.
Przewodnicząca powiedziała, że jako Przewodnicząca Rady nie mogę ingerować w sprawy
sołectwa, to jest poza moimi kompetencjami. Macie z zebranie wiejskie, Radę Sołecką to są
organy, które powinny się wypowiadać i wchodzić w sprawy sołectwa, a nie Przewodnicząca.
Odpisałam na pismo tak jak mówią przepisy, ja nie chcę wchodzić w sprawy sołectwa, to są
wewnętrzne sprawy sołectwa Sokołowska i organów sołectwa.
Radna – Pani Małgorzata Czachor rozumiem, że to są sprawy sołectwa, ale to Pani Sołtys
napisała pismo obrażając nas, a Pani nie odpowiedziała na to.
Przewodnicząca powiedziała, że jako Radni możecie Państwo te pisma zobaczyć, one są do
wglądu. Jako Przewodnicząca odpowiadam tak jak mówią przepisy.
Radna – Pani Małgorzata Czachor powiedziała, że przepisy mówią też, że radna ma
kompetencje do kontroli. Na to Pani nie odpisała. Pani Sołtys nam obraziła, że jesteśmy nie
kompetentne, że nie mamy praw do kontroli, i jeżeli ktoś nas obraża to do kogo my mamy się
zgłosić.
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Przewodnicząca powiedziała, że jest Pani w Komisji Rewizyjnej, podpisała Pani protokół
sołectwa Sokołowsko. Rada powołała to kontroli Komisję Rewizyjną.
Radna – Pani Ilona Henko powiedziała, że powinniśmy zakończyć tą jałową dyskusję.
Radna – Pani Grażyna Majkowska powiedziała, że może Przewodnicząca powinna złożyć
wniosek dotyczący przeprowadzenia kontroli danego tematu przez Komisję Rewizyjną.
W związku z wyczerpaniem dyskusji w tym punkcie Przewodnicząca przeszła do omawiania
kolejnego punktu.
Ad.17. Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła XXX
sesje Rady Miejskiej Mieroszowa.

