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P R O T O K Ó Ł 

 

z XXIV   sesji Rady Gminy w Mircu 

odbytej w dniu  19 września  2012 roku. 

             

Tematyka obrad sesji: 

 
1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.  

4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mirzec za pierwsze półrocze  

2012 roku. 

7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze  

2012 roku. 

8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze  

2012 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mircu i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Mircu. 

9. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu. 

10. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

11. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

12. Ocena realizacji inwestycji gminnych. 

13. Rozpatrzenie wniosku w sprawie odwołania Pana Jana Myszki z funkcji Przewodniczącego 

Komisji Rolnej i Rozwoju Gminy. 

14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

15. Wnioski i zapytania.  

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

17. Ustalenie terminu następnej sesji. 

18. Zakończenie obrad. 

 

Ad.1.  Otwarcie sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy - Mirosław Seweryn otworzył o godzinie 12
00

 

posiedzenie XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. 

Przewodniczący Rady przywitał przybyłych na XXIV sesję Radnych oraz gości biorących 

udział w sesji: Pastwa Dyrektorówz poszczególnych szkół, Panie i Panów Sołtysów                                    

z poszczególnych sołectw Gminy Mirzec, Panie Redaktor z lokalnych i regionalnych mediów, 
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Pana Wójta wraz z Panią Sekretarz, Panią Skarbnik i dyrektorami gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy. 

Lista obecności radnych oraz lista zaproszonych na sesję gości stanowi  

załącznik Nr 1 do protokołu. 

Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych. Radny Piotr 

Rokita był nieobecny. Wobec powyższego Rada Gminy może obradować i podejmować 

decyzje. 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady zaproponował Radnego Marcina 

Driańskiego.  

Rada Gminy nie wniosła sprzeciwu w sprawie powołania sekretarza obrad. 

Ad.2.  Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady – Mirosław Seweryn poinformował, że proponowany porządek obrad 

otrzymaliście Państwo Radni wraz z zaproszeniem na sesję. 

Następnie Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z Państwa Radnych lub Pan Wójt 

chce zgłosić wnioski  w sprawie wprowadzenia zmian do przedstawionego porządku obrad. 

Ja pozwolę sobie na prośbę kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, taką 

propozycję przeniesienia pkt.12 tj. oceny realizacji inwestycji gminnych po pkt. 7 porządku 

zaraz po informacji o  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018. 

Argumentował to wyjazdem pana Ryszarda Nowaka na posiedzenie komisji w powiecie. 

Czy są inne wnioski co do zmiany w porządku obrad? 

Proszę pan Wójt. 

Wójt Gminy- Marek Kukiełka zawnioskował o zmianę w porządku obrad polegającą  na 

wprowadzeniu projektów  uchwał w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/100/ 2012r RG w Mircu 

z dnia 29.02.12. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym  jest gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich. oraz projektu uchwały w 

sprawie zmian do uchwały Nr XXIII/142/2012 RG w Mircu z dnia 16.08.12r. w sprawie uchwalenia 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy Mirzec.  

W sprawie wniosku złożonego przez Pana Wójta Przewodniczący zaproponował, aby projekt ten 

wprowadzić w pkt. 13a, z zachowaniem ciągłości numeracji, oraz w punkcie 13b  Następnie zapytał 

radnych kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o pkt. 13a.i 13b. 
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W przeprowadzonym głosowaniu Rada Gminy przy jednym głosie wstrzymującym się od głosowania 

przyjęła wniosek zgłoszony przez Wójta Gminy dotyczący wprowadzenia   w pkt.13a projektu 

uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 29.02.2012 

roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/100/ 2012r RG w Mircu z dnia 29.02.12. w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym  jest gmina 

Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich oraz sprawie zmian do uchwały Nr XXIII/142/2012 

RG w Mircu z dnia 16.08.12r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mirzec.  

Co do w/w wniosku Radni jednogłośnie wyrazili akcept. 

Po przyjęciu wniosków porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.  

4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mirzec za pierwsze półrocze  

2012 roku. 

7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze  

2012 roku. 

8. Ocena realizacji inwestycji gminnych. 

9.    Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze  

2012 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mircu i Publicznego Zakładu Opieki   Zdrowotnej           

w Mircu. 

10.  Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu. 

11.  Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.1 

12.  Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

13.Podjęcie uchwał. 

13a Podjęcie uchwały w sprawie: : zmiany uchwały Nr XVIII/100/ 2012r RG w Mircu z dnia 

29.02.12. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym  jest gmina Mirzec 

13b. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mirzec.  

14. Rozpatrzenie wniosku w sprawie odwołania Pana Jana Myszki z funkcji Przewodniczącego 

Komisji Rolnej i Rozwoju Gminy. 

15.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

16.Wnioski i zapytania.  

17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

18.Ustalenie terminu następnej sesji. 

19.Zakończenie obrad. 
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Ad.3.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 

Przewodniczący Rady – Mirosław Seweryn przystąpił do realizacji punktu 3  porządku obrad tj. 

do informacji Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i poinformował, że w okresie od 

ostatniej sesji Rady Gminy w Mircu do dnia XXIV sesji tj. 19 września 2012 roku uczestniczył 

wspólnie z radnymi Rady Gminy w Mircu w następujących spotkaniach i posiedzeniach. 

1. W dniu 24 sierpnia Przewodniczący Rady - Mirosław Seweryn wspólnie z radnymi 

Czesławem Raczyńskim i Robertem Gralcem spotkał się z Radami Sołeckimi Mirca I i Mirca 

II, w sprawie realizacji w 2013 roku funduszu sołeckiego. 

2. W dniu 26 sierpnia Przewodniczący Rady - Mirosław Seweryn wspólnie z radnymi Rady 

Gminy w Mircu uczestniczył w dorocznym święcie plonów Dożynkach Gminnych w Mircu. 

W tym samym dniu Zastępca Przewodniczącego Rady – Jan Raczyński i Radny Andrzej 

Pomorski wspólnie z zespołem Trębolanki reprezentowali Gminę Mirzec na Dożynkach 

Powiatowych, które odbyły się w Brodach 

3. W dniu 28 sierpnia Przewodniczący Rady - Mirosław Seweryn uczestniczył w sesji Rady 

Powiatu. 

4. W dniu 29 sierpnia Przewodniczący Rady - Mirosław Seweryn uczestniczył w posiedzeniu 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z przedstawicielami Gmin Powiatu 

Starachowickiego, które poświęcone było w głównej mierze usprawnieniu systemu zarządzania 

i reagowania kryzysowego na szczeblu powiatu w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych 

takich jak np. huragany, które w ostatnim czasie wystąpiły w powiecie starachowickim w nocy 

z 6 na 7 sierpnia w gminach Brody i Pawłów. 

W tym samym dniu wspólnie z radnymi Agnieszką Idzik- Napiórkowską i Janem Myszką 

spotkał się z Wójtem – Markiem Kukiełką w sprawie przygotowania wizyty delegacji ukraińskiej 

w Gminie Mirzec. 

5. W niedzielę 2 września Przewodniczący Rady - Mirosław Seweryn uczestniczył                            

w powiatowych zawodach sportowo - pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

Powiatu Starachowickiego, które odbyły się na stadionie miejskim w Starachowicach.                  

W zawodach tych, jako opiekunowie drużyn uczestniczyli też radni Ireneusz Zagajny i Tadeusz 

Sobczyk, a jako opiekun i uczestnik radny Marcin Driański. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady - Mirosław Seweryn złożył radnym serdeczne 

podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie drużyn do zawodów, co przyczyniło się do 

osiągnięcia dobrych wyników. Dodał też, że zarówno męska drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej 

z Tychowa Starego jak i Kobieca Drużyna Pożarnicza z Osin zajęły w swoich kategoriach II 

miejsca. Gratulacje złożył też na ręce radnego Romana Stompora za uczestnictwo w zawodach, 

jako startujących dwóch jego córek i syna. 

6. W dniu 5 września Przewodniczący Rady - Mirosław Seweryn uczestniczył we wspólnym 

posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy w Mircu. Tematyką tego posiedzenia było: 

omówienie wspólnie z przedstawicielami gminnego środowiska sportowego zamierzeń 

dotyczących rozwoju sportu w Gminie Mirzec, a także informacja na temat możliwości, 

terminów i kosztów wprowadzenia zamian w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego dla Gminy Mirzec oraz ustalenie harmonogramu remontów, modernizacji i 

przebudowy dróg na terenie Gminy Mirzec. W zakresie tematyki sportu postanowiono 
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zorganizować w dniu 21 września o godzinie 16 w Urzędzie Gminy w Mircu kolejne spotkanie 

w celu zainicjowania działań, które przyczynią się do pełnego wykorzystania potencjału 

sportowego gminy. Na spotkanie to Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich 

zainteresowanych i poprosił też Radnych, Panie Dyrektor, Sołtysów o przekazanie tego 

zaproszenia do wszystkich osób zajmujących się sportem i szeroko pojętą rekreacją w tym też 

do nauczycieli WF i o rozpropagowanie informacji o piątkowym spotkaniu jak również i o 

udział w nim.  

7. W dniu 6 września w siedzibie Bursy Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach 

Przewodniczący Rady - Mirosław Seweryn wspólnie z Wójtem Gminy Mirzec i 

Przedstawicielami Zarządu Powiatu uczestniczył w spotkaniu powitalnym z młodzieżą i 

członkami zespołów przybyłych do Starachowic z Ukrainy na kolejną edycję programu pn. 

„Dni Kultury Ukraińskiej w Polsce”. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Zarządu 

Barskiego Rejonowego Kulturalno - Oświatowego Stowarzyszenia Polaków na Ukrainie i 

przedstawiciele Gminy Gajowe z Ukrainy, którzy gościli też w Gminie Mirzec. 

W tym samym dniu w godzinach popołudniowych wspólnie z Zastępcą Przewodniczącego Rady - 

Janem Raczyńskim i przewodniczącymi stałych komisji Rady Gminy: Agnieszką Idzik- 

Napiórkowską, Janem Myszką, Tadeuszem Sobczykiem i Andrzejem Pomorskim oraz Wójtem Gminy 

Markiem Kukiełką Przewodniczący Rady przyjął delegację ukraińską w skład, której wchodzili 

przedstawiciele Gminy Gajowe z Wójtem Walerijem Maglona na czele  

oraz członkowie Zarządu Barskiego Rejonowego Kulturalno - Oświatowego Stowarzyszenia Polaków 

na Ukrainie z Prezesem Arturem Cyciurskim na czele.  

W spotkaniu tym uczestniczył też Wicestarosta Starachowicki Dariusz Dąbrowski.  

Delegacja w tym dniu zwiedziła Dworek Modrzewiowy w Mircu, Fermę Drobiu Państwa 

Niewczasów i kompleks sportowy w Tychowie Nowym oraz Gospodarstwo Agroturystyczne 

prowadzone wspólnie z rodzicami przez Panią Agnieszkę Idzik- Napiórkowską. Za przyjęcie 

delegacji w swoim gospodarstwie Przewodniczący Rady podziękował serdecznie Radnej 

Agnieszce Idzik- Napiórkowskiej. W tym dniu delegacja została przyjęta też w budynku Klubu 

Aktywności Wiejskiej w Tychowie Starym przez zespół Gromada i Kapelę Sąsiedzi. Za pomoc w 

przygotowaniu tego spotkania poza członkami zespołów Przewodniczący podziękował  w 

szczególności radnemu Janowi Myszce i Tadeuszowi Sobczykowi. 

8. W dniu 7 września Przewodniczący Rady - Mirosław Seweryn wspólnie z Zastępcą 

Przewodniczącego Rady - Janem Raczyńskim i radnym Janem Myszką oraz Wójtem Markiem 

Kukiełką spotkał się po raz drugi z delegacją z Ukrainy. W tym dniu pomiędzy oboma 

Wójtami doszło do podpisania „Deklaracji o partnerstwie”. Następnie goście udali się do 

Szkoły Podstawowej w Mircu i Gimnazjum Publicznego, gdzie zostali powitani przez Panie 

Dyrektor Alicję Raczyńską i Teresę Gach. Po krótkim zapoznaniu się z organizacją i 

wyglądem placówek goście przeszli do Publicznego Przedszkola w Mircu kierowanego przez 

dyrektor Panią Renatę Koriat. Ostatnim punktem na trasie zwiedzania gminy było Centrum 

Twórczości Ludowej w Osinach, gdzie niezwykle gorące przyjęcie zgotowały ukraińskim 

przyjaciołom panie z zespołu „Osinianki” wraz z Panią Małgorzatą Spadło. 

W tym samym dniu w godzinach wieczornych Przewodniczący Rady uczestniczył w 

pierwszym koncercie zorganizowanym w ramach tegorocznych „Dni Kultury Ukraińskiej w 

Polsce”, który odbył się w Hali Lejniczej Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana 

Pazdura w Starachowicach. W koncercie połączonych sił, ukraińskich i polskich wystąpił też 

zespół ludowy Gromada z Tychowa Starego wraz z Kapelą Sąsiedzi.  
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9. W sobotę 8 września Przewodniczący Rady - Mirosław Seweryn wspólnie z radną Agnieszką 

Idzik- Napiórkowską uczestniczył w drugim koncercie zorganizowanym w ramach 

tegorocznych „Dni Kultury Ukraińskiej w Polsce”. Był to koncert muzyki sakralnej 

zorganizowany w kościele Opactwa Cystersów w Wąchocku. 

10. W dniu 10 września  Przewodniczący Rady - Mirosław Seweryn  uczestniczył w posiedzeniu 

Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. W dniu 11 września  

uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rolnej i Rozwoju Gminy Mirzec. W dniu 12 września  

uczestniczył w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Główną tematyką tych trzech 

posiedzeń było zaopiniowanie informacji o realizacji budżetu Gminy Mirzec za I półrocze 

2012 roku wraz z uzupełniającą ją informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej gminy i informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mircu oraz informacją o realizacji 

inwestycji gminnych 

11. W dniu 12 września Przewodniczący Rady - Mirosław Seweryn uczestniczył w kolejnym 

posiedzeniu Komisji Rolnej i Rozwoju Gminy, na którym pracowano nad ustaleniem 

harmonogramu remontów, modernizacji i przebudowy dróg na terenie Gminy Mirzec. 

12. W tym samym dniu na zaproszenie Sołtysa Sołectwa Małyszyn – Jana Zięby wspólnie  

z radnymi Agnieszką Idzik- Napiórkowską i Kazimierzem Kozłem Przewodniczący Rady - 

Mirosław Seweryn uczestniczył w zebraniu wiejskim mieszkańców Sołectwa Małyszyn, 

którego głównym tematem było przyjęcie wniosku do realizacji w ramach Funduszu 

Sołeckiego w 2013 roku. 

13. W dniu 14 września wspólnie z radnymi Robertem Gralcem i Czesławem Raczyńskim 

Przewodniczący Rady - Mirosław Seweryn uczestniczył w zebraniu wiejskim mieszkańców 

Sołectw Mirzec I i Mirzec II którego głównym tematem było też przyjęcie wniosku do 

realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku. 

14. W niedzielę 16 września Przewodniczący Rady - Mirosław Seweryn wspólnie z Zastępcą 

Przewodniczącego Rady - Janem Raczyńskim, radnymi Janem Myszką i Tadeuszem 

Sobczykiem oraz Wójtem Markiem Kukiełką na zaproszenie Ogólnopolskiego Związku 

Żołnierzy Batalionów Chłopskich Koła w Starachowicach uczestniczył w uroczystych 

obchodach 68 rocznicy bitwy pod Tychowem stoczonej przez żołnierzy ze Zgrupowania 

Batalionów Chłopskich Jana Sońty „Ośki” z oddziałem Wehrmachtu i „SS”. 

Współorganizatorem tej uroczystości, których główna część odbyła się w Szkole Podstawowej 

w Tychowie Starym była Dyrektor tej placówki – Pani Izabela Stachowicz wraz z gronem 

pedagogicznym, za co Przewodniczący Rady serdecznie im podziękował. 

15. W dniu 14 września Przewodniczący Rady - Mirosław Seweryn wspólnie z radnymi 

Romanem Stomporem i Marcinem Driańskim na zaproszenie Sołtysa Sołectwa Osiny – Jana 

Zawiszy uczestniczyłem w zebraniu wiejskim mieszkańców Sołectwa Osiny, którego głównym 

tematem było przyjęcie wniosku do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku.  

16. W dniu 15 września Przewodniczący Rady - Mirosław Seweryn wspólnie z radnym Janem 

Krukiem uczestniczył w zebraniu wiejskim z mieszkańcami Sołectwa Tychów Nowy również 

w sprawie Funduszu Sołeckiego. 

W okresie, za który Przewodniczący Rady przedłożyłem powyższą informację - we wszystkie środy 

oraz piątki tygodnia w wyznaczonych godzinach tj. w środy od 16
00 

 do 17
00 

 i w piątki od 7 
30

 do 

godziny 9
00 

 - pełniłem  dyżur w ramach dyżurów Przewodniczącego Rady. 

Przewodniczący Rady podziękował za uwagę i zapytał czy do przedstawionej informacji radni 

mają pytania. Ze strony radnych do przedstawionej informacji nie było żadnych pytań. 
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W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu 

obrad. 

Ad.4.  Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami. 

 

Wójt Gminy- Marek Kukiełka poinformował, iż w okresie między sesjami czyli od 

28.06.2012r. do 16.08.2012r. odbyły się następujące ważniejsze spotkania i narady: 

W dniu  23.08.2012 – Spotkanie  w Urzędzie Marszałkowskim   w Kielcach 

W dniu 24.08.2012 – Udział w spotkaniu ze Spółką Wodną i odbiór prac melioracyjnych. 

W dniu 26.08.2012 – Udział w Gminnym Święcie Plonów Mirzec – Dożynki 2012   

W dniu 29.08.2012 –  Podpisanie Porozumienia  w Urzędzie Marszałkowskim      w  Kielcach 

- Udział w spotkaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy 

W dniu 30.08.2012 – Spotkanie z w sprawie Inicjatyw Lokalnych Ostrożanka  (Sołtys Tadeusz 

Chojnacki, Pani Beata  Bernacka ) 

W dniu 31.08.2012 – Wizyta w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach -  Spotkanie w remizie 

Tychów Stary dotyczące Wizyty gości   z Ukrainy 

W dniu 02.09.2012 – Udział w Powiatowych Zawodach drużyn Pożarniczych  OSP - Stadion   

Starachowice  

W dniu 03.09.2012 –Udział w Uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego   2012/2013 w Osinach  

W dniu 04.09.2012–Podpisanie umowy dotyczącej inicjatyw lokalnych  Jagodne 

-  Spotkanie z Dyrektorami Szkół  

W dniu 06.09.2012 – Udział w spotkaniu dotyczącym  w Starostwie  Powiatowym 

W dniu 05-09.09.2012 –Udział w uroczystościach przyjęcia gości z Ukrainy.  

 W dniu 09.09.2012 – Udział w Dożynkach Gminnych w Wąchocku - Udział                   

 w  Dożynkach Gminnych w Wierzbicy 

W dniu 11.09.2012 –Udział w spotkaniu z firmą PROMAG dotyczące kolektorów  

  słonecznych 

W dniu 12.09.2012 – Udział w Spotkaniu Sołeckim w Małyszynie 

W dniu 14.09.2012 – Udział w spotkaniu Sołeckim Mirzec I i II – Szkoła  Podstawowa w Mircu  

W dniu 15.09.2012 – Udział w Gali z okazji 60 –lecia Radia Kielce   - Kieleckie Centrum Kultury  

 W dniu 16.09.2012 –  Udział w Zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Koła Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów – odznaczenia – sala konferencyjna Urzędu Gminy    w Mircu - Udział w 

Złożeniu kwiatów pod pomnikiem     w  Tychowie Starym      – Bataliony Chłopskie 

W dniu 17.09.2012 –  Udział w spotkaniu Sołeckim w Osinach – CTL  

W dniu 18.09.2012 –  Udział w Spotkaniu w Komendzie Wojewódzkiej    Policji Kielce dotyczącym 

Funkcjonowania posterunków Policji na terenie powiatu.  

Udział w spotkaniu Sołeckim w Tychowie Nowym – Szkoła. 

Ponadto w miesiącu wrześniu  uczestniczyłem w stałych posiedzeniach komisji Rady Gminy w 

Mircu.                         

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Seweryn zwrócił się do Wysokiej Rady z pytaniem,  czy 

Wysoka Rada wnosi jakieś zapytania co do przedstawionej przez Pana Wójta informacji. W związku z 

brakiem pytań co do przedstawionej  informacji z działalności Wójta za okres między sesjami 

Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
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Ad.5. Interpelacje i zapytania radnych. 

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali: 

 Radny Czesław Raczyński -  zgłosił interpelację w imieniu mieszkańców dotyczącą 

pilnej potrzeby  przeglądu i naprawy przy drodze, która biegnie od drogi na Gadkę  

wzdłuż murów starego cmentarza. Tam jest rów odwadniający, wyłożony korytkami 

betonowymi i  nie wiem  czy to wskutek  wybryków chuligańskich, czy użytkownika 

drogi, na fragmencie tej drogi  od drogi na Gadkę są wywrócone  korytka betonowe. Z 

uwagi na nadchodzącą  jesień i słoty dobrze by było, żeby  odpowiednie służby to 

uporządkowały.  

 Kolejna interpelacja zgłoszona przez radnego dotyczyła drogi Mirzec - Podkowalów, 

prosił o zgłoszenie do zarządu dróg powiatowych potrzebę wykonania i zabezpieczenia 

środków w przyszłorocznym budżecie, by w ramach utrzymania dróg powiatowych 

bez udziału środków gminnych można było wykonać  udrożnienie  rowów 

odwadniających przy drodze   Podkowalów przez wieś. 

 Następną interpelacją zgłoszoną przez radnego była prośba do Pana Wójta i P-cego 

Rady Gminy  o przeprowadzenia analizy poszukiwania  jakiś rozwiązań, wspólnych  

ustaleń w celu zmiany dotychczasowego  podejścia do szeroko rozumianej promocji 

gminy  i budowania pozytywnego  i dobrego wizerunku na zewnątrz.   

Nie chciałbym obwiniać nikogo, celem  pokazania błędów,  ponieważ sam jako Radny 

czuję się  za to odpowiedzialny, za to jak to funkcjonuje w tej chwili. Dodał też, że nie 

wie czy za bardzo oszczędzamy bo skrobiemy się w tej promocji i budowaniu 

wizerunku  gminy, czy kieruje nami jakaś zazdrość, żeby kogoś nie wywyższać, a 

może wstydzimy się, że jesteśmy z tej gminy.  Zbyt mało jest  gadżetów i  innych 

materiałów promocyjnych naszej Gminy. Żeby nie być gołosłowny poinformował, że 

np. radni otrzymali po zapince, po długopisie i  po breloku, które po  czasie się  

zużyły. Powiem szczerze bardzo skromnie. Przecież pracujemy  dla tej gminy i na jej 

rzecz, spotykamy się czasem  w powiecie, województwie, czasem ktoś nas odwiedza i 

dobrze by było gdybyśmy trochę lepiej mogli się prezentować.    

 Inną interpelacją Radnego była sprawa nagród Ministra Kultury dla nauczycieli i 

dyrektorów szkół. Dobrze wiemy w gminie,  że mamy kapitalnych nauczycieli, że 

mamy dyrektorów szkół, którzy robili  duże projekty i nic. Nikt nie został zgłoszony 

do nagrody Ministra Edukacji, a celowo to przypominam, bo mówiłem o tym na 

majowej sesji, gdzie zostało  jeszcze kilka dni  aby można było kogoś zgłosić. Moim 
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zdaniem wielka szkoda, bo powinniśmy naszych mieszkańców bardzo  wybitnych 

ludzi  promować.    

 Ponadto Radny odniósł się do tablic informacyjnych, jest to klasyczny  przykład jak 

nie należy postępować, żeby nie  poróżnić  środowisk, radnych, społeczności, sołectw. 

Jeśli jesteśmy już tak biedni, kupiliśmy tylko pięć tablic informacyjnych to 

przynajmniej  trzeba było poinformować, gdzie  one staną i  nie potrzebnie  z tego  

tematu zrobiono  wielki pasztet.    

 -zwrócił też  uwagę na temat wykonanego wieńca gminnego  na dożynki powiatowe i 

dodał, że wniosek jest jeden: nie wykorzystujemy  swoich własnych atrybutów. W tej 

sprawie powinniśmy  przyjąć określone zasady według, których   należy się kierować. 

 Radny Roman Stompór  poruszył temat w sprawie  oświetlenia  i monitoringu  placu 

zabaw przy szkole podstawowej  w Osinach, dzisiaj ten plac  był odebrany, jest on 

oddalony od szkoły i pozostanie  w ciemności po prostu. Obawa jest o to, że 

wykonany za 120 tyś zł plac może w bardzo szybkim czasie ulec zniszczeniu, jeżeli 

nie będzie oświetlony i bez monitoringu. 

 W sprawie poprawienia  zjazdu do Centrum Twórczości w Osinach, rok temu  została 

ta inwestycja  odebrana, tam  w ogóle brakuje  bramy,  a  mostek, który jest w bramie 

wjazdowej ma powysadzamy beton i samochody wjeżdżające na parking do CTL 

zawadzają i może dojść do ich uszkodzenia, to wtedy będzie duży problem. 

 Radny Jan Kruk - nawiązał do funduszy sołeckich, w sprawie  spotkań Rady 

Sołeckich na których zastanawiają się  jak rozsądnie te fundusze i po gospodarsku 

wydać. Podał za przykład Radę Sołecką   w Tychowie Nowym, która po raz pierwszy 

będzie realizowała Fundusz Sołecki, kilka razy się zbierała i zastanawiała na co 

przeznaczyć ten fundusz w wysokości 26 tyś. zł. Odbyły się również dwa zebrania 

wiejskie, które zdecydowały, że  te środki  będą przeznaczone na potrzeby szkoły 

jednak wydaje nam się, że największą potrzebą jest zmiana pokrycia dachowego w 

szkole, przypomniał też, że budynek został oddany w 1980 roku, to ponad 30 lat temu, 

kryty eternitem, dlatego zdajemy  sobie sprawę, że te 26 tys. zł nie wystarczy  ze 

środków z funduszu sołeckiego, dlatego wnioskuję do Pana Wójta o rozeznanie 

sprawy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach, bo do 

30.X.2012 roku można składać wnioski. Myślę że na takie cele są ogromne 

możliwości ich pozyskania. Ja ze swojej strony deklaruję wzięcie udziału wyjazdu do 

Funduszu,  aby w 2013 roku  pokrycie tego  budynku zostało zmienione. 

 Radny Tadeusz Sobczyk zgłosił dwa krótkie pytania w sprawie działań  
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porządkowych w obrębie  sołectwa  Ostrożanka. Jest to pytanie a zarazem prośba aby 

jak najszybciej było  zlikwidowane pogorzelisko po byłym młynie, ewentualnie 

oczekuję odpowiedzi, kiedy to nastąpi bo nadchodzi jesień a za nią zima. 

  Zapytał też,  co gmina zrobiła w sprawie zlikwidowania zagrożenia  pochodzącego od  

dzikiego wysypiska śmieci, które mieści się na prywatnej posesji  bezpośrednio 

przylegającej  działce z sołectwa i zabudowaniami  na granicy msc. Tychów Nowy - 

Ostrożanka? 

 Radny Robert Gralec -Panie P-cy, Panie Wójcie, Wysoka Rado chcę poruszyć   dwie 

sprawy. Na ubiegłej sesji  nie chciałem wracać do tej bazy turystycznej na 

Malcówkach, natomiast dzisiaj chcę wrócić i zwrócić się do Pana Wójta lub za jego  

pośrednictwem o zwrot  środków przeznaczonych na wykonanie projektu tej bazy. 

Przypomnę, że Urząd tym bardziej Wójt wiedząc, że plan zagospodarowania 

przestrzennego
 
nie pozwalał na lokalizację takiego  obiektu, zlecił takie  wykonanie. 

Panie Wójcie ktoś bierze pieniądze za podejmowane decyzje, to również ktoś powinien 

za to ponieść konsekwencje. Rozpatruję to w kategoriach niegospodarności. Taką 

interpelację złożę na piśmienna ręce P-cego Rady i czekam na informację do następnej 

sesji, w przeciwnym wypadku chcę poinformować, że zawiadomię  odpowiednie 

służby kontrolujące urząd o tych nieprawidłowościach.  

 Druga moja sprawa, którą chcę poruszyć to sprawa mobbingu, we wrześniu byłem 

przesłuchany  w charakterze świadka w sprawie pracownika tut. Urzędu przeciwko 

Urzędowi Gminy o odszkodowanie i  zadośćuczynienie w związku z mobbingiem.  

Zwracam się do Pana Wójta o poinformowanie Radnych i opinii publicznej w tej 

sprawie. Ponadto dodał, że takie działanie przynosi nam wszystkim  wstyd i Radnym i 

całej gminie. Chciałbym zapytać o jakie zadośćuczynienie powód ubiega się  czy jest 

to kwota 10 tyś. zł, czy  100 tyś. zł oraz czy takie wydatki są przewidziane w budżecie 

gminy, bo jak przeglądałem go nic takiego nie znalazłem.   

 Radny Marcin Driański Wysoka Rado, Panie Wójcie, Panie P-cy bardzo proszę o 

zamontowanie nowej tablicy informacyjnej na terenie  msc. Osiny      

 W sprawie dokończenia inwestycji na  tzw. Gliniankach w Osinach, ładnie to wygląda, 

mieszkańcy się cieszą, jednak  potrzeba jest tam  zasiać trawę  i uporządkować teren,  

aby tą inwestycję zakończyć. 

P-cy Rady Gminy Mirosław Seweryn poinformował, że w tym momencie zamykamy listę osób  

interpelujących. 

(Lista interpelacji stanowi zał. nr 2 do protokołu z sesji). 
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Ad.6 i 7 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mirzec za pierwsze półrocze  

2012 roku oraz Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze 

półrocze  2012 roku. Ocena realizacji inwestycji gminnych. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił 10- minutową przerwę w obradach sesji od 

godziny 13
05  

do 13
15 

. 

Po przewie o godz. 13
15 

wznowił obrady sesji i zaproponował  oczywiście za zgodą Rady, aby 

pkt..6 i 7 porządku obrad sesji tj. Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mirzec za 

pierwsze półrocze 2012 roku oraz Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 

pierwsze półrocze 2012 roku  rozpatrzyć łącznie w dyskusji, nie widzę sprzeciwu, zatem uważam,             

że moja propozycja  została przyjęta. O przedstawienie tej informacji  poproszę Pana Wójta. Pan Wójt 

poinformował, że ta informację przedstawi Z-ca Skarbnika Gminy pani Urszula Barszcz.                       

Z-ca Skarbnika Gminy pani Urszula Barszcz na wstępie przekazała informację dotyczącą opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach jaką żeśmy otrzymali, otóż Uchwałą Nr 71/2012  I 

składu orzekającego RIO w Kielcach z dnia 17.09.2012 roku w sprawie opinii o informacji przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Mirzec za pierwsze półrocze  2012 roku, I skład orzekający RIO   w 

Kielcach postanawia  zaopiniować pozytywnie przedłożoną  przez Wójta Gminy Mirzec  informację o 

przebiegu wykonania budżetu Gminy Mirzec za pierwsze półrocze  2012 roku. Odniosła się też do 

uzasadnienia informacji na podstawie ustawy o finansach publicznych  Wójt Gminy przedłożył 

informacje o przebiegu  wykonania budżetu gminy Mirzec za I-sze  półrocze 2012 i informację   o 

kształtowaniu  się wieloletniej  prognozy finansowej w tym  o przebiegu realizacji przedsięwzięć               

w której planowane dochody budżetu po zmianach wykazano w kwocie  niższej niż w informacji                

z wykonania budżetu. W związku  z tym, że wieloletnia prognoza finansowa jest uchwalana przez 

Radę Gminy, natomiast pan Wójt swoimi zarządzeniami dokonał zmian w ostatnich dniach czerwca 

dlatego wykonanie budżetu różni się od  kształtu wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto 

poinformowała,  że była przedkładana  informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej 

instytucji kultury i samodzielnego publicznego  zakładu opieki zdrowotnej. Te informacje zostały 

przedłożone w terminie ,zostały opracowane  na podstawie uchwały Rady Gminy, ponadto opiniując  

informacje I skład orzekający  oparł się na złożonych sprawozdaniach  budżetowych  na dzień 

30.06.2012 roku jak również na uchwałach budżetowych i zarządzeniach  Wójta  przekazywanych  do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Następnie  omówiła  informację  o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Mirzec za pierwsze półrocze 2012 roku, ponieważ państwo otrzymaliście 

informacje  w odpowiednim terminie, więc może; dochody budżetu  gminy  za I półrocze 2012 roku 

zostały wykonane w kwocie 11 806 969,49 zł na planowane 23 351 770 zł co stanowi 50,56 % ogółu 

planu. Odnośnie wykonania planowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku , 

stwierdzić należy iż ich realizacja przebiega w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej 

na różnym poziomie w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasowego wynoszącego 50%, 
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ale na bieżąco jest monitorowanie  wykonanie dochodów w stosunku jego planu. Brak jest  zagrożeń 

w wykonaniu  zaplanowanych  dochodów. 

1. Gmina posiada należności  z tytułu zaległości w podatkach i opłatach, które na 30 

czerwca 2012 roku stanowią kwotę: 69 331,62  zł    w tym: a) zaległości z tytułu 

podatków i opłat  realizowanych przez Gminę stanowią kwotę 57 963,65 zł  z tego: 

        1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych               27 653,38 zł 

        2. Podatek rolny od osób fizycznych  i prawnych                        18 257,57 zł                                        

        3. Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych      175,70 zł  

        4.Podatek od środków transportowych                                                  11 020,50 zł                                                   

        5. Czynsz najmu                                                                                          856,  

W stosunku do zalegających w podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków 

transportowych,  wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne w postaci wystawienia upomnień i 

tytułów wykonawcze, które zostały przekazane do realizacji urzędom skarbowym  b)  zaległości z 

tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe stanowią kwotę:11 367,97 zł  jest to 

zaległość w podatku z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.                                                    

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za I półrocze 2011 r. 

stanowią kwotę:    236 765 zł,- 

3. Skutki udzielonych ulg Uchwałą Rady Gminy w podatku od nieruchomości  stanowią 

kwotę:    78 406,97 zł, 

4. Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy ordynacji podatkowej stanowią kwotę:    

873 zł,- .  Są to decyzje z tytułu umorzenia zaległości podatkowych.  

Przychody i rozchody Gminy Mirzec w I pół. 2012 r.  

Przychody w I półroczu 2012 roku zostały wykonane 56,25 % .  

Z tytułu wolnych środków roku 2011 zostały wykonane w 100 % w kwocie 1 542 568,90 zł . 

Natomiast zaciągnięcie kredytu nastąpi w II pół w planowanej kwocie 1 200 000 zł . 

W I półroczu 2012 roku dokonano spłaty rat kredytu w wysokości 851 925 zł , na planowane 

1 649 425 zł. co stanowi 51,65 % ogółu planu. Stan zadłużenia gminy  na 30 czerwca 2012 roku to 

kwota 6 258 766 zł. z tytułu pobranych kredytów, co stanowi 26,8 % ogółu planowanych dochodów. 

Wydatki budżetu gminy 

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2012 roku  zostały wykonane w wysokości 

10 630 630,49 na planowane  24 444 913  zł co stanowi 43,49 % . z tego wydatki bieżące 

wykonane zostały w kwocie 10 089 802,54  na planowane 20 725 950 zł co stanowi 48,68 % . 

Realizacja ich przebiega na poziomie zbliżonym do teoretycznego wskaźnika upływu 

czasowego wynoszącego 50 % .W wydatkach bieżących realizowano zarówno zadania własne 

gminy jak i zlecone gminie do wykonania. Natomiast  wydatki inwestycyjne wykonano                
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w kwocie 540 827,95 na planowane w kwocie 3 718 963 zł co stanowi 14,54 %.Niskie 

wykonanie  wydatków majątkowych w pierwszym półroczu związane jest  z przygotowaniem 

inwestycji do realizacji (dokumentacja, procedura przetargowa), zwiększone nakłady będą             

w II półroczu. To ja mam tyle na temat informacji  o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Mirzec za pierwsze półrocze 2012 roku oraz Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku., natomiast jeśli chodzi o informacje w sprawie wydatków 

inwestycyjnych to może nam pan Ryszard Nowak -Kierownik Referatu Rozwoju Gminy  przedstawi. 

P-cy Rady podziękował  Z-cy Skarbnika Gminy pani  Urszuli Barszcz  i  stwierdził, iż jest to 

dobra sugestia, bo wynika z realizacji budżetu, taką informacją jaką mieliśmy na  poszczególnych 

komisjach i decyzją Komisji Budżetu i Finansów  ta informacja  została uzupełniona o okres od końca, 

czerwca , przez lipiec i  sierpień, o te  zmiany dokonane. Dlatego proponuję, żeby tą informację 

dotyczącą  pkt.12 porządku obrad  kierownik referatu przedstawił, a dopiero rozpatrzymy to razem w 

dyskusji. Czy są inne propozycje, nie widzę, zatem  proszę  kierownika Referatu Rozwoju Gminy 

Mirzec o przedstawienie   informacji  w sprawie realizacji inwestycji na terenie Gminy Mirzec.  

-Ryszard Nowak kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Mirzec  poinformował, że 

część tych inwestycji partycypuje w kosztach z innymi pomiotami, z powiatem czy też samorządem  

województwa. Ta informacja dotyczy  realizacji zadań inwestycyjnych w okresie  do 31.08.2012 roku. 

Jednak pozwolę sobie  i poinformuję państwa, że we wrześniu niektóre elementy już zaistniały,                 

np. podpisane są umowy lub inwestycje zostały sfinalizowane, czy zostały zaangażowane środki n 

realizację projektu. Otrzymaliście Państwo  w materiałach podział na inwestycje  drogowe, inwestycje  

liniowe ,  inwestycje kubaturowe i pozostałe. Zaczynając od inwestycji drogowych, było takie zadanie 

jak budowa  chodników przy drogach gminnych, ta inwestycja  oczywiści nie jest zrealizowana .z tej 

pozycji  jest udział brany do naszego wsparcia  przy realizacji inwestycji drogowych  i drogi 744. 

Kolejną  inwestycją jest  budowa drogi powiatowej  przez wieś Malcówki, zadanie wspólnie 

realizowane  z powiatem. Była to inwestycja roczna i  została zrealizowana. Protokół odbioru                    

z dnia.11.06.2012 roku .Ostateczna  wartość dofinansowania inwestycji przez Gminy Mirzec to kwota 

50 317 zł, zakres rzeczowy obejmujący  dł. Rowów650 m, dł. przepustów  180m i umocnienie skarp          

i rowów 84 m.  

Kolejną  inwestycją jest również  inwestycja  wspólnie realizowana z powiatem tj. przebudowa 

drogi powiatowej Mirzec Podkowalów - Mirzec Poddąbrowa. Inwestycja  również roczna 

,zrealizowana w całości pomimo, że  w dwóch etapach .Protokół  odbioru końcowego  z dnia 

31.05.2012 roku. Ostateczna wartość dofinansowania inwestycji przez Gminę Mirzec to kwota 

174 804 zł, zakres rzeczowy tej inwestycji to dł. nawierzchni 520m,nawierzchni asfaltowej 2630m
2
,  

dł. przepustu pod zjazdami 14 m i umocnienie rowów 100 m. 
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Następną inwestycją jest nasza inwestycja gminna tj. przebudowa drogi gminnej Mirzec ul. 

Modrzewiowa, również inwestycja zakończona  i rozliczona. Wartość tej inwestycji to kwota  

114 138,52  zł. Następną  inwestycją  jest przebudowa  drogi dojazdowej  do gruntów  rolnych  

Tychów Stary- Tychów Podlesie .Podkreślił ,że w sprawie tej drogi występowaliśmy do  Urzędu 

Marszałkowskiego  o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kwotę 40 tys. zł, 

udało się uzyskać jedynie 20 tys. zł, wszczęto procedury wobec wykonawcy , mogę powiedzieć że ten 

wykonawca jest małomówny i unika podpisania. Natomiast maksymalna kwota tego zadania tj. 60 tys. 

zł, z tym że chciałem państwo poinformować że po wytyczeniu przez geodetę prawidłowego 

przebiegu tak jak to wygląda od strony geodezyjnej i uzyskanych map prowadzi do sytuacji, że ten 

odcinek 900m  został skrócony do 820m tam również taką rzecz, że w tym przebiegu drogi jest dosyć 

duży odcinek rowu aby droga  funkcjonowała wymaga także nakładów. Umowa będzie sfinalizowana 

na kwotę 60 tys. zł. 

Następnie inwestycja przebudowy drogi gminnej Tychów Stary-Podlesie, inwestycja zrealizowana 

w całości. Całkowita wartość 33320,70 zł odbiór był w maju.  

Kolejną inwestycją drogową jest przebudowa drogi powiatowej Mirzec Ogrody, planowane 

nakłady to 600 tys. zł w tym 50% udział Gminy Mirzec, tj. 300 tys. zł Inwestycja do realizacji w cyklu  

dwuletnim 2012-2013. W pierwszym etapie jest planowana inwestycja dł. 650m, póki co nie mamy 

informacji przebiegu realizacji tej inwestycji. Porozumienie jest już przygotowane do podpisania. I to 

są wszystkie inwestycje drogowe.  

Teraz chciałbym przejść do zadań dotyczących przyłączy kanalizacyjnych do obiektów 

komunalnych i budynków wielofunkcyjnych w Mircu świetlica, biblioteka, policja, budynek OSP w 

Ostrożance, OSP w Trębowcu, OSP w Jagodnem, OSP w Mircu. Przeprowadziliśmy dwa zapytania 

ofertowe, w żadnym z tych zapytań nie udało się wyłonić wykonawcy który był w stanie to wykonać. 

Te inwestycje w środkach, które zagwarantowano w budżecie. Przypomnę, że jeżeli chodzi o remizy 

przy pierwszym zapytaniu, brakowało kwoty 5795zł, w drugim 7836zł, prowadziliśmy negocjacje z 

wodociągami, ta oferta była wyjątkowo droga. Przeprowadziliśmy też konsultacje z firmą, która 

realizuje rewitalizacje i ma także w zakresie wykonanie przełącza do budynku byłego przedszkola. 

Właśnie dzisiaj otrzymaliśmy ofertę na zrobienie tych przełęczy łącznie z budynkiem 

wielofunkcyjnym w Mircu. Jest to kwota 28 335zł , my w budżecie posiadamy kwotę 24 500zł na te 

wszystkie przełącza brakująca kwota tj. 3835zł. Wykonawca zastrzegł, że jedyną rzeczą, która jest 

kłopotliwa w tym wykonawstwie, nie uwzględnia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

dlatego, że jeżeli będzie inwentaryzacja powykonawcza, po jego stronie, to te kwoty trzeba będzie 

przemnożyć pięć razy x 800zł około 4000zł na inwentaryzację powykonawczą. Jest to kwestia 

dyskusyjna do tego my zdecydujemy się na zwiększenie tych środków o te trzy kwoty i zrobimy 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, ponieważ musimy również zrobić inwentaryzację 
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geodezyjną przy szkołach gdzie ich nie mamy a przyłącza już działają. To poddaję pod rozwagę, bo 

może jeszcze uda się kogoś znaleźć, za niższą cenę, jednak jest to pewien kłopot. Ewentualnie to co 

padło na komisji wniosek ażeby z któregoś przyłącza zrezygnować i zrobić powiedzmy o jeden mniej , 

ale co decyzji to jest już państwa rola.  

Jeżeli chodzi o inwestycję liniowe oświetlenia drogowego to mieliśmy dwa zadania. jedno zdanie 

w cyklu dwuletnim Mirzec-Makówki i drugie zadanie na ul. Langiewicza. Obydwa te zadania są w 

trakcie realizacji, mamy wyłonionego już wykonawcę na obydwa zadania. Zadanie Mirzec-Makówki 

jego wartość 16 841zł, a dotychczasowe nakłady 21 823zł  natomiast jeśli chodzi o zadanie na ul. 

Langiewicza wykonawca za tą inwestycje otrzyma 11 841zł a łączna wartość tego zadania to 16 

146,80 zł. Z uzyskanych informacji ul. Langiewicza zaświeci się 20.09.12r., natomiast Mirzec-

Makówki ma być z końcem tego miesiąca, pomimo, że wykonawca ma termin wykonania do 

15.10.12r. Chciałem poinformować, że mamy warunki techniczne z PGE Skarżysko na te wnioski 

pojedyncze min. w Gadce Majoracie koło p. Zawiszów Osiny CTL jedna grupa, Mirzec Majorat w 

łąkach koło p. Bernackiego M stary kierunek Skarżysko, czyli od posesji p. Dudka do drogi Mirzec-

Poddąbrowa oraz Mirzec-Podborki brakujący 1 słup. Chcę państwa przeprosić bo w materiałach 

informacji o warunkach technicznych przeoczyłem   i nie wpisałem i takie warunki są. Decyzja należy 

do państwa czy dalsze inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego będą realizowane - kolejnym 

działem są inwestycje kubaturowe oraz obiekty sportowo - rekreacyjne, zabytkowe i kulturowe w tym 

także remonty. Jest to zadanie powstania bazy materialno - funkcyjno turystycznej, z tego co wiemy z 

uwagi na niezgodność z planem inwestycja ta nie będzie realizowana, byłoby to możliwe po zmianie 

miejscowego planu. I oczywiście największa inwestycja jeśli chodzi o wartości zadaniowe i 

kompleksowe rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów historyczno-

kulturowych centrum Mirca. 

Jesteśmy w trakcie realizacji dwóch mikro-inwestycji. Pierwsza to jest zadanie dotyczące 

rewitalizacji terenów przy centralnym parkingu oraz rewitalizacja terenu po byłym przedszkolu wraz z 

termomodernizacją budynku. Koszt tych dwóch mikro-inwestycji tj. kwota 328 184,97zł. 

Poszczególne etapy tej inwestycji jako całość tego etapu będzie do zakończenia 30.10.2012r. 

Aktualnie w przygotowaniu na ukończenie jest postępowanie przetargowe na końcowy etap 

rewitalizacji obejmujący teren szkoły, gimnazjum oraz terenu wokół stawu wędkarskiego w Mircu. 

tutaj tą inwestycje planujemy rozpocząć jeszcze w tym roku.  

Kolejnym zadaniem jest budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Moje Boisko Orlik 2012. 

Mówiłem w miesiącu maju o naszych usilnych poszukiwaniach dofinansowania zakończonych 

sukcesem. Chcę tylko przypomnieć wystąpiliśmy ze stosownym wnioskiem, tylko z 

Marszałkowskiego uzyskaliśmy 60500zł , ale wystąpiliśmy z wnioskiem do Ministerstwa Sportu i 

brakującą kwotę do 883 000zł w postaci 772 500zł uzyskaliśmy. Kierownik poinformował, że nie chce 
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zakresów rzeczowych w poszczególnych zadaniach, jak będą pytania to odpowie. Mamy wyłonionego 

wykonawcę za kwotę 1 229 077zł. termin zakończenia budowy boiska Orlik 26.10.2012r.  

Renowacja Pomnika Bojowników w Mircu, to zadanie zostało zakończone w dniu 06.08.2012r. i 

rozliczone, ogółem wartość  wykonania zadania tj. 11 328zł W trakcie przygotowania jest wniosek o 

płatność z PROW na kwotę 5833zł. 

Kolejne zadanie wzniesienie strefy sportowo-rekreacyjnej w Małyszynie, mamy pozwolenie na 

budowę i opracowaną dokumentację, wartość dokumentacji 16605zł. W opracowaniu jest wniosek o 

dofinansowanie z PROW.   

Kolejne zadanie utworzenie szkolnego placu zabaw w Osinach, inwestycja w cyklu rocznym. 

wykonawcą tego zadania jest firma z Warszawy za kwotę 118 893,90zł, dokumentacja 2 337zł, termin 

realizacji był 14.09.12r. a więc w piątek, inwestycja została zgłoszona dziś podczas czynności 

odbiorowych, inwestycja ta nie została odebrana z uwagi na stwierdzone usterki.  

Kolejne zadanie, rozbudowa remizy OSP w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu 

Aktywności Wiejskiej. Inwestycja zakończona 15.05.12r. odebraliśmy tę inwestycję. Ogółem wartość 

całej inwestycji 439 773,93zł. Dofinansowanie ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego 258 

816zł. 

Kolejne zadanie termomodernizacja budynku OSP w Tychowie Starym wraz z 

zagospodarowaniem. Inwestycja roczna dn. 27.06.12r. podpisano umowę na wykonanie robót termo 

modernizacyjnych   które 14.08.12r. zostały zakończone i odebrane. Ostateczna wartość tego zadania 

to kwota 28790,52zł.  

Kolejne zadanie na tym obiekcie wprowadzone uchwałą RG z dnia 16.08.12r.  

Termomodernizacja budynku OSP w Tychowie starym poprzez ulepszenie pokrycia dachowego 2 etap 

- Planowane nakłady 29 000zł wybraliśmy wykonawcę firmę Blach-Lux, zostało wykonane to 

pokrycie dachowe w Tychowie Starym za w kwotę 22 263zł i zostało również już to odebrane.  

Kolejne zadanie które uchwałą RG w dniu 16.08.12r. zostało wprowadzone to przebudowa 

wnętrza po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Środowiskowego, zakładana 

była kwota 18 000zł jest to kwota na opracowanie dokumentacji projektowej. Obecnie 

przygotowaliśmy zapytania ofertowe do biur projektowych o sporządzenie nam dokumentacji na 

realizację tego zadania. Termin opracowania tej dokumentacji 17.12.12r.  

Kolejne zadanie wykonanie monitoringu zewnętrznego  i dodatkowych lamp oświetleniowych 

przy szkole podstawowej w Osinach. Zadanie to również zostało wprowadzone uchwałą RG w dniu 

16.08.12r., planowane nakłady 5000zł, jednak zadanie wymaga większej analizy i zdecydowania co za 
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te pieniądze należałoby tam zrobić. Mówiąc o monitoringu i oświetleniu jest to kwota zarówno na 

jedno jak i na drugie zadanie za mała, chyba że będzie to ograniczenie do kilku kamer.  

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Mirzec i zastosowaniem odnawialnych źródeł 

energii, tutaj pojawiła się taka informacja o możliwości skorzystania przez gminę z mechanizmu 

norweskiego, w związku  z tym podjęto decyzję o tym, ażeby móc do takiego programu przystąpić 

należałoby poznać naszą strukturę obiektów użyteczności, szczególnie tak jak była uchwałą intencyjna 

w sprawie obiektów szkolnych zabezpieczono kwotę 35 000zł na sporządzenie audytów 

energetycznych, jeśli chodzi o wnętrze w przedszkolu, również opracowane jest zapytanie które w tym 

tygodniu zostanie rozesłane do firm świadczących usługi w zakresie audytu energetycznego i taki 

audyt chcielibyśmy uzyskać do połowy grudnia br. 

Ostatnim zadaniem są zadania informatyczne czyli e-świętokrzyskie i budowa infrastruktury 

informatycznej a także budowa informacji przestrzennej dla województwa świętokrzyskiego. jak już 

państwo wiecie gmina Mirzec przystąpiła do realizacji tych dwóch projektów w ramach programu 

europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2012. Realizatorem i podmiotem 

odpowiedzialnym jest Zarząd województwa Świętokrzyskiego na podstawie umowy partnerskiej, 

natomiast Gmina Mirzec dokonuje jedynie wkładu własnego. To myślę wszystko, jeżeli będą jakieś 

pytania to bardzo proszę. Dziękuję.  

P-cy Rady Gminy dziękuje panu kierownikowi za tą informację i zwrócił się o opinię 

poszczególne komisje Rady Gminy  co do przedłożonych informacji.  

Proszę P-cą Komisji Budżetu i Finansów - Radną A. Idzik-Napiórkowską, 

Komisja Budżetu i Finansów  - informację w sprawie wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz 

informacje z realizacji inwestycji gminnych zaopiniowała pozytywnie.  

Proszę P-cego Bezpieczeństwa Publicznego radnego T. Sobczyka. 

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego - pozytywnie zaopiniowała informacje. 

Proszę P-cego Komisji Rolnej  radnego gminy J. Myszkę  

Komisja Rolna  i Rozwoju  Gminy również pozytywnie zaopiniowała przedstawione informacje. 

Proszę P-cego Komisji  Zdrowia, Oświaty i Kultury  Jana Raczyńskiego  

Komisja  Zdrowia, Oświaty  i Kultury na posiedzeniu w dniu 11.09.12r. pozytywnie zaopiniowała 

informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy Mirzec za pierwsze półrocze 2012r. oraz przyjęła 

pozytywnie ocenę realizacji inwestycji gminnych. Dziękuje.  

P-cy dziękuje i otwieram dyskusję nad przedłożonymi informacjami, kto z Wysokiej Rady w 

tej sprawie chciałby zabrać głos, proszę radny Robert Gralec.  

Radny Robert Gralec - mam pytanie co do tej informacji czy do pana Wójta czy do pani 

Skarbnik, chciałbym zapytać ile osób korzystało z ryczałtów samochodowych na dojazdy w 
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pierwszym półroczy 2012 r. na jaka kwotę opiewały te ryczałty, czy były takie przypadki potrącania 

ryczałtu co z tego co mi wiadomo w br. zmieniło się rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i 

administracji w tym zakresie i pewne rzeczy zostały doprecyzowane min. takie, że te osoby, które 

korzystają z ryczałtów powinny przejść dodatkowe badania i to, że taka osoba, która korzysta z 

ryczałtu powinna posiadać samochód w miejscu pracy. No nie może być tak, że pracownik pobiera 

ryczałt, w tym samym czasie z tego samochodu korzysta inna osoba. Reasumując to mam prośbę o 

przygotowanie wykazu odnośnie ryczałtów za pierwsze półrocze 2012r. i delegacji. Chodzi mi o 

szczegółowy wykaz tych dwóch rzeczy. Ponadto chciałem zapytać p. Skarbnik czy powstały 

oszczędności po pierwszym półroczu 2012r. w wydatkach bieżących np. za wynagrodzenia ponieważ 

zmniejszenie wydatków bieżących wpływa korzystnie na wskaźniki finansowe. Dziękuje bardzo.  

Dziękuje, czy są inne głosy do dyskusji, proszę radny R. Stompór.  

Radny R. Stompór - Panie Wójcie chciałem zapytać o ten monitoring, skąd ta suma 5000zł się 

wzięła, bo wniosek był na 8000 zł, po licznych rozmowach z firmami, które wykonują to czy to będzie 

nowy monitoring czy dostaniemy w prezencie to za tę sumę nie zrobimy monitoringu. Bo sumę 

rzucono, ale nikt nie był oglądać jak wyglądają warunki i co można tam zamontować. 

Proszę radny M. Driański - ja również w sprawie tego monitoringu i oświetlenia placu zabaw                 

w Osinach, chciałem zapytać  pana Kierownika, co należy zrobić, jaką kwotę zabezpieczyć, żeby ta 

inwestycja została wykonana., bo  5000 zł ani na monitoring ani na oświetlenie nie starcza.   

Dziękuję, czy są inne głosy w dyskusji, nie widzę zatem zamykam dyskusję, mam pytanie do pana 

Wójta, czy na te pytania jesteśmy w stanie teraz odpowiedzieć  

Pani  Skarbnik - proszę bardzo, Urszula Barszcz - odpowiem na pierwsze pytanie w związku z 

tym, że jest ono trochę późno zadane i nie jestem teraz w stanie na nie odpowiedzieć. Z tego co 

pamiętam, to korzysta p. Wójt i czterech pracowników, ale w między czasie były zmiany. Z tytułu 

zmiany zakresem obowiązków pracownika jedna osoba korzystała do pewnego okresu, postaram się to 

sprawdzić, oczywiście potrącenia są robione, jeżeli pracownika nie ma w pracy albo jest na urlopie to 

są potrącenia. Na następną sesję przygotujemy szczegółową informacje dla wszystkich państwa. na 

drugie pytanie jest mi ciężko powiedzieć jakie to są oszczędności, mamy na wynagrodzeniach, dlatego 

te wynagrodzenia były planowane bardzo oszczędnie i w tej chwili mamy jednego pracownika, który 

przebywa na urlopie macierzyńskim,  jest zatrudniony pracownik z interwencji, który ją zastępuje, 

szykują nam się pracownicy odchodzący i dlatego nie jestem w stanie Panu powiedzieć jakie to są 

oszczędności. Jeżeli będą to na koniec roku i wejdą w nadwyżkę budżetową, bo nie widzę innego 

wyjścia.  Następnie poinformowała, że na pozostałe pytania może odpowie  pan  Ryszard  Nowak 

P-cy Wysoka Rado - nie będę się wypowiadał dlaczego jest ta kwota, bo nie byłem na sesji 

16.08.12r. natomiast odpowiadając na pytanie radnego Marcina, rozwiązań jest kilka. Można to zrobić 

w ten sposób, że monitoring wykona dyrektor szkoły, w ramach budżetu też pewnie musi znaleźć 
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środki, bo  jak mi wiadomo najtańsza oferta rynkowa opiewała na kwotę 6 500zł, oczywiście kwestią 

dyskusyjną jest co w tym monitoringu się znajduje. Jeżeli jest rejestrator i określona grupa kamer musi 

to kosztować, natomiast co do inwestycji oświetleniowej, rozwiązanie tez może być dwojakie, albo 

ktoś wykona zasilanie ze szkoły w kierunku placu zabaw i boiska które istnieje i będzie to zasilanie 

bezpośrednie ze szkoły obciążało budżet szkół. Natomiast można też zrobić inwestycje w postaci 

inwestycji oświetlenia drogowego. Pójść w tym kierunku, jeżeli RG by uznała taki wniosek za 

zasadny  o to żeby to oświetlić, oświetlenie tego fragmentu w mojej ocenie, jeśli to mogę wyrazić do 

końca boiska, ponieważ jest to teren naszego mienia, myślę, że może to być kwota rzędu 14-20 tys. zł. 

Póki co mamy warunki techniczne na jedna oprawę żeby oświetlić tylko CTL, natomiast nie jest 

rozwiązana sprawa oświetlenia placu zabaw. Łączenie tych dwóch rzeczy wg mnie da się zrobić, ale 

nie za kwotę 5000zł.  

Pan Wójt - jeszcze w tej sprawie zabrał głos. 

Pan Michał Górnicki - zapytał co ma robić z pismem z dnia 06.09.12r. - dotyczącego dróg 

powiatowych. Na komisjach były wytuszowane pewne drogi ze źródłem ich finansowania. Zapytuję 

się Rady Gminy czy mogę to wysłać. Bardzo bym prosił o podjęcie stosownej decyzji bo nie wiem co 

mam robić.  

P-cy Rady Gminy przyznał, że takie pismo wpłynęło na moje ręce, ja przekazałem to do 

właściwych komisji, do tej pory nie ma tej opinii, myślę, że w najbliższym czasie zbierze się komisja                           

w poszerzonym składzie, ponadto jak będzie przygotowany projekt uchwały, ponieważ opinia Rady 

Gminy może być wyłącznie w formie uchwały. Jeżeli taki projekt za chwilę zostanie przygotowany            

i przedłożony na posiedzenie rady to rozpatrzymy. W mojej ocenie to planowałem, że będzie opinia  

komisji i zostanie przedłożona do akceptacji Rady, większością głosów prawie jednogłośnie, Radni 

przełożyli ten temat w czasie, do kiedy nie wiem, mam nadzieję, że w uzgodnieniu z nowym P-cym 

komisji ustalimy nowy termin posiedzenia i temat zarówno do spraw powiatowych jak i gminnych 

zostanie dotknięty. Ponadto dodał, że będzie to się wiązało z wprowadzeniem zmian do uchwały 

budżetowej pod kątem wniosków, które dzisiaj były zgłaszane. Na ten moment innego rozwiązanie nie 

widzę. Ponieważ nie mam innych pytań przystępujemy do kolejnego punktu tj. 17. odpowiedzi na 

interpelacje Radnych, o zabranie głosu proszę p. Wójta.  

P. Wójt - w kwestii uzupełnienia proponowana kwota 5000zł, była zarezerwowana 8000zł, 

przy braku jakichkolwiek kosztów kalkulacyjnych ile to może kosztować dopiero na dzień dzisiejszy 

daliśmy kilka zapytań ile może kosztować monitoring i ewentualne zmiany oświetlenia jakie możemy 

rozpatrzeć. Kwota, która została zarezerwowana przy uznaniu Wysokiej Rady że wniosek jest 

zasadny, będziemy uzupełniać te kwoty w sposób inwestycyjny po kosztorysach bezpośrednich. Jest 

propozycja zasadna, żeby uwzględnić albo dorzucamy lampy , które będą tylko i wyłącznie na 

potrzeby placu zabaw czy boiska, albo zwolnienie pewnej struktury dla rozwiązania problemów 
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oświetlenia CT, sugestia kierownika jest zasadna, ale wymaga dodatkowych kosztów około 20 tys. zł 

Jest to temat przeanalizowania na przyszłą komisje.  

P-cy RG zapytał czy udzielone odpowiedzi są wystarczające dla pytających, proszę radny 

Marcin Driański. 

Panie Wójcie wszystko się zgadza tylko na obecną chwilę mamy wykonany plac za 118tys. zł 

bez jakiegokolwiek nadzoru, jest w miejscu ciemnym, nie ma monitoringu i oświetlenia, uważam, że 

jest to sprawa pilna powinno się to zrobić jak najszybciej. 

Pan Wójt - faktycznie jest plac niezabezpieczony, ale zapytania zostały wysłane i zgodnie z 

procedurami musimy robić pewne rzeczy, to się odciąga w czasie to nie jest od nas zależne, ponieważ 

zapytania są różne cenowo i firmy nie są bardzo zainteresowane wykonywaniem małych usług. Myślę, 

że będzie to skoordynowane po stronie szkoły będzie wydatkowanie tego monitoringu, jest już cena 

ofertowa około 6600zł, i można to realizować. Natomiast jeśli chodzi o doświetlenie to będzie trwało 

około 2-ch miesięcy, gdybyśmy chcieli cały ten ciąg oświetlić. Ja szukam rozwiązań i jak najszybciej, 

żeby wybrnąć z tej sytuacji. 

P-cy Rady Gmiiny - proszę radny Robert Gralec 

Radny Robert Gralec - chcę wrócić do swojego pytania, jeżeli ciężko cokolwiek powiedzieć o 

oszczędnościach w budżecie, wobec tego chciałabym zapytać czy widzi pan Wójt czy pani. Skarbnik 

jakiekolwiek zagrożenia w realizacji budżetu po 1-wszym półroczu 2012r. Dziękuję. 

P-cy RG proszę radny Roman  Stompór 

Radny Roman Stompór - chciałem się odnieść do wypowiedzi p. Wójta, oświetlenie w drodze 

panie  Wójcie nie załatwia sprawy, bo jeżeli ustawimy słupy po stronie szkoły, to będzie oświetlać 

drogę, a nie plac, a jeżeli ustawimy po przeciwnej stronie top dochodzi wysunięcie drzew po stronie 

prawej. Planowana inwestycja oświetlenia drogowego będzie dużo kosztowniejsza od planowanego na 

placu szkolnym.    

P-cy Rady Gminy dziękuję, o udzielanie odpowiedzi proszę pana  Wójta, ja bym proponował, 

jednak, żaby rozważyć możliwość nieco dalekosiężną, tam również przemieszczają się mieszkańcy na 

Mokrą Niwę, będzie to początek linii, którą w przyszłości powinniśmy kontynuować żeby to 

doświetlić. Lampy dowiesić na odcinku po jednej stronie i po drugiej stronie na obiekt sportowy wcale 

nie przeszkadza w niczym, do tego jest słup. Moja propozycja jest taka, ale państwo jesteście 

Radnymi, konsultujcie ze społeczeństwem, dyrekcją szkoły i podjęte wspólne decyzje będą się 

przekładać na realizację tego, przy założeniach, że RG zechce uwzględnić ten wasz wniosek, żeby to 

zakończyć. 
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P-cy Rady Gminy jeszcze było pytanie Radnego Roberta Gralca - w tym temacie wyjaśnień 

udzieliła z-ca Skarbnika p. Urszula Barszcz - na bieżąco monitorujemy wydatki bieżące jak i wydatki 

majątkowe, w związku z tym na dzisiejszą sesję nie przygotowaliśmy na przykład zmian w budżecie, 

na bieżąco wyliczamy  jakie środki nam pozostają niezaangażowane w inwestycje po przetargach i jak 

pan zauważył wskaźnik wydatków bieżących do inwestycyjnych jest bardzo ważny i to na bieżąco jest 

sprawdzane, w związku z tym przyjęliśmy zasadę, że oszczędności z wydatków będą przekazywane w 

zmianach budżetu, nawet i wydatki bieżące bo już w tej chwili wiemy, że np. w szkole w Osinach 

będzie brakowało nam na olej opałowy, trzeba będzie do końca roku te środki na to zabezpieczyć, 

będzie brakować napewno na wynagrodzenia w szkołach do końca roku, ale jeszcze nie wiemy jakie 

to będą środki, w z związku z tym, że nauczyciele od 01.09.12r. dostali podwyżki i dostają nowe 

pensum, także nowi pracownicy dostają wynagrodzenie 1 września zanim to zostanie przeliczone i to 

się unormuje to nie jesteśmy w stanie teraz tego powiedzieć. Bieżące wydatki będą się mieścić w 

wydatkach, natomiast inwestycyjne, te oszczędności które powstaną, na sesji październikowej damy 

propozycje też na te inwestycje. 

Następnie dodała - zagrożeń żadnych nie ma. 

Następnie zabrał głos P-cy Rady Gminy M. Seweryn, Wysoka Rado ja pozwolę sobie zabrać głos, 

zostałem wywołana do dyskusji po części poprzez interpelacje Radnego Czasław Raczyńskiego 

dlatego chcę przypomnieć, apelowałem na posiedzeniu komisji Budżetu i Finansów aby informacje 

Radnym w zakresie wykonania budżetu były przekazane bardziej rzetelnie a odniosę się na do 

wydatków na promocję, ponieważ kiedy debatowaliśmy na wspólnym posiedzeniu nad dwoma 

wnioskami zgłoszonymi z Jagodnego, wtedy uzyskaliśmy informację, że nie ma już pieniędzy na 

promocję i w takim duchu jakbyśmy podjęli decyzję, można zajrzeć do protokołu  z posiedzenia, 

natomiast przy analizie wydatków budżetowych, w tym dziale, okazuje się ze wykonanie  jest 

niewielkie bo na poziomie 30%, dlatego myślę, że są pewne oszczędności i że p. Wójt w tym zakresie 

powinien poczynić jakieś kroki . W kierunku promocji, zakupu gadżetów czy innych rzeczy. 

Czy są inne głosy w dyskusji, nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania nad poszczególnymi 

informacjami. 

Jako pierwszą pod rozwagę Wysokiej Rady poddaję pod głosowanie - informację w sprawie 

przebiegu wykonania budżetu gminy Mirzec za 1-sze półrocze 2012r., kto z Wysokiej Rady jest za 

przyjęciem tej informacji, proszę o podniesienie ręki,  

Głosowanie: 

                                                             - za   -     13 głosów 

                                                  -   przeciw -nie było, 

                                                  -  wstrzymało się  -1 głos 
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Stwierdzam, że przy jednym głosie wstrzymującym się, RG przyjęła informację z przebiegu 

wykonania budżetu gminy Mirzec za 1-sze półrocze 2012r. 

Następnie poddaję pod rozwagę i głosowanie przyjęcie informacji o kształtowaniu wieloletniej 

prognozy finansowej za 1-sze półrocze 2012r. kto z Wysokiej Rady jest za przyjęciem tej informacji, 

proszę podniesienie ręki, 

Głosowanie: 

                                                             - za   -     13 głosów 

                                                  -   przeciw - nie było, 

                                                  -  wstrzymało się  -1 głos 
 

Stwierdzam, że przy jednym głosie wstrzymującym się, RG przyjęło informację o kształtowaniu 

wieloletniej prognozy finansowej za 1-sze półrocze 2012r. została przyjęta. Jako kolejna 

przedstawiana informacja w łącznej dyskusji informacja o realizacji inwestycji gminnych, kto z 

Wysokiej Rady  jest za przyjęciem tej informacji, proszę o podniesienie ręki, 

Głosowanie: 

                                                             - za   -     13 głosów 

                                                  -   przeciw - nie było, 

                                                  -  wstrzymało się  -1 głos 

 
Stwierdzam, że przy jednym głosie wstrzymującym się, informacja o realizacji inwestycji gminnych 

została przyjęta. 

Następnie ogłosił przerwę w obradach od godz. 14
15

do godz. 14
20.

 

Po przerwie godz. 14
20

wznowił obrady XXIV sesji Rady Gminy w Mircu i przystąpił do kolejnego 

punktu porządku obrad.. 

Ad.8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze  

2012 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mircu i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Mircu. 

P-cy Rady Gminy o krótką informację w sprawie  przebiegu wykonania planu 

finansowego za pierwsze półrocze  2012 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mircu poprosił 

kierownika  Gminnej Biblioteki Publicznej w Mircu panią Dorotę Tomaszewską. 

Pani P-cy ,Wysoka Rado Panie Wójcie wydatki w Bibliotece za I-półrocze 201 2 roku wyniosły                      

123 393,29 zł. Realizacja zadań w poszczególnych działach przebiegała różnie, ale ogólnie wykonanie 

do planu wyniosło 50 %.Wynagrodzenia od pracodawcy realizowane są zgodnie ze wskaźnikiem 

upływu czasu, środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały odprowadzone zgodnie z 

przepisami, czyli do 31 maja przekazuje się nie mniej niż 75 % odpisu. Materiały i wyposażenie 

kupowane jest w miarę potrzeb ,środki na zakup książek wykorzystano w większości, ponieważ w Ii 

półroczu Biblioteka ma do wykorzystania środki finansowe przyznane na zakup książek w ramach 
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dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydatki, które nie zostały zrealizowane w 

i półroczu będą wykorzystane i realizowane w II półroczu 2012 roku. Zobowiązania i należności 

wymagalne zakładu na dzień 30.06.2012 roku nie występują. Zagrożeń wykonania budżetu na rok 

2012, nie mamy. Jeżeli chodzi o realizacje przychodów, dotacja z budżetu gminy na rok 2012 

wyniosła  248 200zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2012 roku  tj. kwota 130 000 zł. Wskaźnik 

planowanych przychodów w stosunku do  ich wykonania kształtuje się  na poziomie 52 % co jest 

zgodne z założeniami planu finansowego jednostki. To wszystko dziękuję.  

 

Dziękuję pani Kierownik i teraz proszę o zabranie głosu  Dyrektor Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Mircu  panią Elżbietę Tunię-Niewczas. 

Na wstępie przed informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Mircu chciałam, Państwa tak krótko poinformować o działalności Ośrodka w I półroczu 

2012 roku. W dniach 10-14 maja 2012 roku pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 

przeprowadzili kontrolę w naszym Ośrodku ,polegająca na wizytacji Ośrodka, oceny profilaktyki 

wśród  dzieci  i młodzieży na terenie szkół, sprawdzanie paszportów medycznych znajdujących się w 

Ośrodku oraz zgodności wpisów medycznych ze stanem faktycznym. Ocena wypadła pozytywnie i 

odstąpiono od wydania wszelkich zaleceń pokontrolnych. Na terenie Ośrodka udostępniamy 

pomieszczenia na wykonywanie dodatkowych badań jednych  bezpłatnych i drugich  za niewielką 

odpłatnością ze strony pacjentów. Badania mammograficzne są bezpłatne skierowane dla kobiet w 

wieku od 50-69 lat najbliższe takie badanie odbędzie się 5 października br.Takie badania były już 

przeprowadzone w dniu 2 lipca br. i skorzystało z nich wiele kobiet z naszego terenu. Odbyło się 

badanie dopplerowskie  drożności  naczyń kończyn dolnych, naczyń szyjnych. Te badania są płatne 

kosztują około 50 zł  i były wykonane w sierpniu br. Kilkakrotnie było też przeprowadzane 

komputerowe badanie słuchu, były to badania bezpłatne, najbliższe takie badanie w dniu                               

2 października br. Było też  komputerowe badanie wzroku, najniższa opłata to 5 zł za pomiar retrakcji 

oka, a za pomiar ciśnienia śródgałkowego muszą pacjenci zapłacić 10 zł. Natomiast jeśli chodzi o 

informację o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Mircu za i półrocze 2012 roku ,aby ją przedstawiła pani Joanna Piasek . 

P-cy Rady bardzo proszę. 

Pani Joanna Piasek na planowane przychody roku 2012 1 726 558 zł wykonanie wynosi 970 

556 zł co stanowi 56 % ogółem planowanych przychodów. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 

797 541 zł co stanowi 46 % ogółem zaplanowanych wydatków. Realizacja przychodów I półrocza jest 

prawidłowa ,jeśli chodzi o realizację wydatków w niektórych punktach stanowiła 100 % realizację już 

w I półroczu ,było to uzależnione od terminów wypłat, od terminów przeglądów technicznych sprzętu 

jaki posiadamy w Ośrodku. Wydatki, które nie zostały zrealizowane w I półroczu, bądź wydatki z 

niskimi wskaźnikami będą realizowane w II półroczu br. Nie istnieją żadne zagrożenia w naszej 

jednostce. Nie występują również wymagalne zobowiązania. Należności od odbiorców kształtowały 
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się na dzień 30.06 2012 roku na poziomie 136 000 zł, zobowiązania wobec dostawców w kwocie 14 

700 zł, zobowiązania wobec ZUS 26 000 zł, zobowiązania wobec budżetu 5700 zł, pozostałe 

zobowiązania tj. kwota 379 zł.Za I półrocze br. wypracowaliśmy zysk w kwocie 32 402 zł. Dziękuję 

za uwagę.  

P-cy Rady Gminy dziękuję za informację, o pinię nad informacjami poproszę dwie wiodące 

komisje tj. Komisję Budżetu i Finansów o zabranie głosu proszę panią  Agnieszkę Idzik0-

Napiórkowską P-cą komisji . 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała informacje. 

Następnie proszę o opinię Komisję Zdrowia, Oświaty i Kultury o zabranie głosu proszę P-cego tej 

komisji  pana Jana Raczyńskiego. 

Komisja Zdrowia , Oświaty i Kultury  na posiedzeniu w dniu 11.09.2012roku  pozytywnie 

zaopiniowała  

informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2012 roku Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Mircu i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mircu. 

Dziękuję otwieram dyskusję nad informacjami, kto z Wysokiej Rady chciałby zabrać głos, nie widzę 

zatem przystępujemy do głosowania , kto z państwa radnych jest za przyjęciem planu finansowego za 

I półrocze 2012 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mircu i Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Mircu, proszę o podniesienie ręki: 

 

 

Głosowanie: 

                                                             - za   -     14 głosów 

                                                  -   przeciw - nie było, 

                                                  -  wstrzymało się  -nie było  

 

Stwierdzam, że te  informacje Wysoka Rada   przyjęła jednogłośnie. 

  

Ad.9, 10,11. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Informacja z 

realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Seweryn zaproponował pod rozwagę 

Wysokiej Rady, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu omówienie wszystkich informacji związanych 

z działalnością Ośrodka zawartych w pkt.9,10,11i rozpatrzenie ich w łącznej dyskusji, 

ponieważ  są to wszystkie  informacje z zakresu pomocy społecznej. Nie widzę  sprzeciwu, 

myślę, że propozycja została przyjęta. Następnie  zwrócił do Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mircu Pani Alicji Grażyny Potrzeszcz o ich  przedstawienie informacji.  
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Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu za I półrocze 

2012roku. 

W GOPS w Mircu jest zatrudnionych 13 osób: 

- 5 pracowników socjalnych / 1 z projektu/ 

-  kierownik 

- główny księgowy  

- 6 opiekunek domowych 

-  asystent rodziny 

Pracownicy socjalni w ciągu pół roku pracowali z 313 rodzinami.                                                      

Od początku roku systematycznie pracują z 29 rodzinami będącymi w projekcie „Wspólna 

Sprawa”  w ramach podpisanych kontraktów socjalnych.  

W okresie od stycznia do czerwca 2012 zostało wypłacone: 

- zasiłki celowe - 102 dla 68 osób 

- zasiłki okresowe - 120 dla 46 osób 

- zasiłki stałe - 298 dla 52 osób 

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 9.930 świadczeń dla 728 osób 

- fundusz alimentacyjny - 52 osoby 

- dożywianie dzieci – 212 dzieci 

- 4 osoby w DPS 

Przeprowadzono  18 wywiadów alimentacyjnych z rodzinami zobowiązanymi do alimentacji 

osób korzystających z pomocy innych ośrodków. Pracownicy socjalni w bieżącym roku 

założyli 5 niebieskich kart. W bieżącym roku pracownicy pracowali nad wdrożeniem nowej 

ustawy o pieczy zastępczej. Od 1 marca 2011 roku został zatrudniony asystent rodziny, który 

objął swoją opieką15 rodzin dysfunkcyjnych. GOPS prowadzi również działania w stosunku 

do dłużników z terenu Gminy Mirzec i na wniosek innych Gmin. Ponadto GOPS 

współpracuje z P.U.P., z DPS, Policją, Ośrodkiem Zdrowia, Sądem i ościennymi szkołami. 

Ośrodek uczestniczył w wytypowaniu osób do prac społecznie użytecznych – 10 osób. 

Zajmował się również organizacją wypoczynku letniego: dla 43 dzieci w Gimnazjum w 

Mircu - półkolonia dla  dzieci z rodzin rolniczych, sześcioro dzieci uczestniczyło w kolonii 

profilaktycznej w Murzasichle, sześcioro wyjedzie w sierpniu do Piwnicznej. Ponadto grupa 

około 30dzieci uczestniczy w zajęciach    w Świetlicy Środowiskowej w Mircu. Łącznie 

wypoczynek zostanie zorganizowany dla 85 dzieci. Opiekunki domowe sprawują opiekę w 22 

środowiskach (17 środowisk odpłatnych, a 5 środowisk bezpłatnych). W ciągu pół roku 

opiekunki przepracowały 4.932 godziny.  

Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na 2012 rok, za okres od stycznia do czerwca 2012 

roku. 

 W dniu 03.02.2012r. odbyły się  Jasełka dla 24 dzieci z 19 rodzin niepełnych, paczki i 

poczęstunek  –  kwota 1854,39 zł. 

 Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”, materiały – kwota 811,80 zł 
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 • 29.05.2012r., obchody VIII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, przemarsz 

uczniów ze szkół z terenu gminy z transparentami, nagrody za konkurs plastyczny pt. 

„Trud i siła współczesnej rodziny” – kwota 474,66 zł. 

 16.05.2012 r. program profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych: 

- „Być sobą” (3 spektakle), „Niemy krzyk” dla uczniów Gimnazjum w Mircu – kwota 

1.425 zł. 

 W dniu 31.05.2012 r. wycieczka do Krakowa – dofinansowanie dla dzieci z rodzin 

patologicznych z Trębowca – kwota 200 zł 

 Dofinansowanie wycieczki dla dzieci uczestniczących w Centrum Twórczości 

Ludowej o Osinach – kwota 1.000 zł  

 2.07.2012r. – 11.07.2012r. kolonie dla 6 dzieci z rodzin dotkniętych problemem 

alkoholowym do Murzasichle – kwota 4.530 zł 

 Świetlica: 

- opiekun świetlicy – codziennie w godz. 12.00-16.00 (około 18 dzieci) – kwota 7.500 

zł 

- psycholog – w każdą środę w godz. 15.00- 19.00 – kwota 4840 zł 

- terapeuta ds. przemocy – w każdy wtorek w godz. 8.30-11.30 – kwota 2.700 zł  

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mircu w I półroczu 

2012r. 

W okresie I – VI 2012r. GKRPA odbyła 6 posiedzeń w czasie których zostało przesłuchanych 17 

osób nadużywających alkoholu (wystosowanych zostało 27 wezwań). Większość tj. 13 osób zostało 

skierowanych na Komisję przez najbliższych członków rodziny, w pozostałych 4 przypadkach 

zgłoszenie nastąpiło na wniosek Prokuratury Rejonowej w Starachowicach. 

Efektem pracy Komisji jest: 

1. Podjęcie terapii indywidualnej lub grupowej w Punkcie Konsultacyjnym w Mircu, 

prowadzonym przez psychologa specjalistę do spraw uzależnień – 4 osoby. 

2. Uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych w Poradni Terapii Uzależnień  w Starachowicach 

na ul. Radomskiej – 1 osoba. 

3. Leczenie odwykowe zamknięte w Morawicy – 1 osoba. 

4. Skierowanie sprawy do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe     – 1 osoba. 

5. Wycofanie sprawy na wniosek członka rodziny – 2 osoby. 

6. Podjęcie terapii na oddziale odwykowym w Centrum Leczenia Uzależnień  w Starachowicach 

ul. Ostrowiecka 151 – 2 osoby. 

W porozumieniu z Policją prowadzona jest Niebieska Karta – 1 osoba. Sprawa 2 osób jest 

przedmiotem posiedzenia na Zespole Interdyscyplinarnym. 

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Seweryn podziękował pani kierownik za przedstawienie 

informacji, zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w dyskusji na przedłożonymi informacjami. 

Ponieważ pytań nie było, zwrócił się do Wysokiej Rady o  ich przyjęcie. Kto z państwa Radnych jest 

za przyjęciem informacji o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu, proszę o 

podniesienie ręki: 
Głosowanie: 

- za- 14  głosów, 

- przeciw- nie było, 

- wstrzymało się - nie było, 

Stwierdzam, że informacja została  przyjęta jednogłośnie. 
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Kolejna informacja to informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, kto z państwa  

Radnych jest za przyjęciem informacji z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                         

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, proszę o podniesienie 

ręki. 

Głosowanie: 

- za- 14  głosów, 

- przeciw- nie było, 

- wstrzymało się - nie było, 

 

Stwierdzam, że informacja została  przyjęta jednogłośnie. 

I kolejna informacja z działalności  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Mircu w I półroczu 2012  roku , kto z państwa jest za przyjęciem  tej informacji, proszę  o 

podniesienie ręki: 

Głosowanie: 

- za- 14  głosów, 

- przeciw- nie było, 

- wstrzymało się - nie było, 

 

Stwierdzam, że informacja została  przyjęta jednogłośnie. 

Ad13. Podjęcie uchwał: 

Przystępujemy do realizacji kolejnego pkt. porządku obrad tj. podjęcia uchwał. 

Jako pierwszy projekt uchwały przedłożony pod obrady sesji to projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr XVIII/100/ 2012r RG w Mircu z dnia 29.02.12. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym  jest gmina Mirzec oraz warunków i zasad 

korzystania z nich. w punkcie 13 a porządku obrad . 

O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana Wójta, a pan Wójt  zwrócił się o argumentacje 

pracownika merytorycznego do spraw dróg w gminie Mirzec pana Michała Górnickiego   

P-cy Wysoka Rado, p. Wójcie, uchwała została podjęta w  miesiącu lutym br., natomiast 

25.04.12r. weszło rozporządzenie w sprawie przystanków autobusowych które uściśliło i 

skonkretyzowało formy załączników do tej uchwały . W związku z powyższym w miesiącu lipcu br. 

odbyło się spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim na którym byłem, na którym tez przedstawiono nowy 

sposób nazewnictwa i określania oraz wymogów jakie powinny spełnić te załączniki. Szanowni 

państwo macie projekt uchwał wraz  załącznikami, poprzedni załącznik określał tylko numer 

przystanku i miejscowość. obecny musi określić również współrzędne geograficzne, czy są tam zatoki 

autobusowe, wały przystankowe czy same słupki, odległość pomiędzy przystankami. Zostało to 

poprawione, termin jak nam Urz. Woj. nakreślił upływa 30.09.12r. Podkreślił, że na lipcowym 

spotkaniu 5 gmin cokolwiek zrobiło, w tym jedna w miarę prawidłowo, natomiast 102 gminy nie 

złożyły żadnych dokumentów w tej kwestii, stąd ten termin 30.09.12r. W zmienionej uchwale, nie 
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zmienia się nic, jeśli chodzi o układ przystanków, zmienia się tylko tabela z wymogami, które zostały 

spełnione, stąd ta zmiana załącznika Nr1.  

Dziękuję p. Michałowi i otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały, kto z Wysokiej 

Rady chciałby zabrać głos tej sprawie, nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania, 

Głosowanie: 

                                                             - za   -     14  głosów 

                                                  -   przeciw - nie było, 

                                                  -  wstrzymało się  -nie było 

 

Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

Kolejny projekt uchwały to projekt w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 

XXIII/142/2012 RG w Mircu z dnia 16.08.12r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mirzec.  

O przedstawienie projektu uchwały poproszę p. Sekretarz Martę Ziomek. 

Panie P-cy, Wysoka Rado, panie  Wójcie - otrzymaliśmy zawiadomienie od Wojewody  

Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania odnośnie naszej uchwały i powiem tak jesteśmy w stanie 

obronić każdy z tych punktów, który podała nam ani . Wojewoda. Przygotowaliśmy projekt uchwały, 

tylko dlatego, żeby nie przedłużać sytuacji w której będzie się oddalało opublikowanie tej naszej 

uchwały i nanieśliśmy te zamiany, które wytknął nam organ wojewody. 

Dziękuję p. Sekretarz, otwieram dyskusję nad przedłożonym projektem uchwały. Kto z Wysokiej 

Rady chciałby zabrać głos w tej sprawie, nie widzę, zatem przystępujemy do głosowani. Kto z 

państwa  radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały proszę o 

podniesienie ręki.,                              

Głosowanie: 

- za   -     14  głosów 

-  przeciw - nie było, 

-  wstrzymało się  -nie było 

 

Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.14. Rozpatrzenie wniosku w sprawie odwołania Pana Jana Myszki z funkcji 

Przewodniczącego Komisji Rolnej i Rozwoju Gminy. 

Przystępujemy do kolejnego pkt. porządku obrad tj. rozpatrzenia winsoku w sprawie  odwołania p. 

Jana Myszki z funkcji P-cego Komisji Rolnej i Rozwoju Gminy. Pragnę państwa poinformować, że na 

moje ręce wpłynął wniosek w dniu 11/09.12r. podpisany przez 4 radnych w sprawie odwołania p. Jana 

Myszki z pełnionej funkcji. Wniosek jest do wglądu i zgodnie ze statutem zobowiązany byłem aby go 

umieścić w porządku obrad dzisiejszej sesji, będzie on rozpatrzony w takiej formie jakiej był P-cy 

Komisji powoływany, czyli w drodze głosowania jawnego, mówi o tym paragraf 38 Statutu. Czy w tej 

sprawie, ktoś z państwa chciałby zabrać głos. Proszę Radny Antonii Derlatka. 
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Panie P-cy , Wysoka Rado, p. Wójcie ja chcę zgłosić wniosek o rozmowę z radcą prawną w sprawie 

głosowania tajnego.  P-cy - tak rozmawiałem z radcą i prosiłem o konsultacje. Pani  Radca udzieliła  

na ten temat informacji. Jako drugi zgłaszał się Radny Robert Gralec, bardzo proszę.  

Radny Robert Gralec - chciałbym usłyszeć uzasadnienie tego wniosku, to po pierwsze, a po drugie 

chciałbym zaapelować do Wysokiej Rady o rozsądek, aby nie kierować się chwilą, nie brać pod uwagę 

jednej czy ostatniej komisji bo mam wrażenie, że pod wpływem emocji ten wniosek wpłynął do               

P-cego Rady Gminy. Wydaje mi się, że niektórzy radni, wnioskodawcy swoją aktywność wykazują 

tylko wyłącznie na wnioskach, dla przykładu podam radnego Zagajnego, który tak naprawdę niewiele 

ma do powiedzenia na komisjach, sesjach, natomiast na każdym wniosku się podpisuje. Zaapelował o 

rozsądek, aby dotychczasowy P-cy Komisji Rolnej i Rozwoju Gminy pełnił tą funkcję.  

Dziękuję, czy w tej sprawie, ktoś z Wysokiej Rady jeszcze chciałby zabrać głos. 

Ponieważ padł tutaj wniosek p. Roberta o odczytanie tego wniosku i podanie uzasadnienia, wobec 

tego go odczytam. Wniosek my niżej podpisani radni Gminy Mirzec, składamy wniosek o jego 

odwołanie  z P-cego Komisji Rolnej i Rozwoju Gminy p. Jana Myszki. Wniosek motywujemy tym, że 

protokoły z posiedzeń komisji nie są przekazywane ani do Wójta ani do P-cego RG. Podpisało  4 

radnych podpisy są nie anonimowe, są do wglądu. P-cy następnie poprosimy teraz p. Martę Czekaj 

Radcę  Prawną o odpowiedzi na pytania radnego A. Derlatki, czy może być głosowanie tajne, nad 

wnioskiem o odwołanie P-cego komisji.  Radca prawny wyjaśniła, ze nie może być przeprowadzone 

głosowanie tajne, ponieważ ani ustawa o samorządzie gminnym, ani statut gminy nie przewiduje 

takiej możliwości, oczywiście w tym konkretnym przypadku tj. głosowaniem nad odwołaniem P-cego 

Komisji Rady Gminy w Mircu. Można to dokonać w głosowaniu jawnym, statut tu również stanowi           

o tym, że głosowanie jawne może odbywać się w sposób imienny. O głosowaniu jawnym i imiennym 

decyduje Rady Gminy , z tym, że żeby przeprowadzić głosowanie w taki sposób musi z takim 

wnioskiem wystąpić co najmniej pięciu radnych i Rada Gminy  decyduje, czy przyjąć czy odrzucić 

taki wniosek.  Jeżeli tak to można w taki jawny imienny sposób glosować.  

Czy w tej sprawie jeszcze ktoś chce zabrać głos. Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania, kto           

z Wysokiej Rady jest za przyjęciem wniosku w sprawie odwołania p. Jana Myszki z funkcji P-cego 

Komisji Rolnej i Rozwoju Gminy, proszę o podniesienie reki, 

Głosowanie: 

-za -        8 głosów  

                                                                   -przeciw - 4 głos, 

-wstrzymało się - 1 głos, 

Stwierdzam, że 8 głosami za, 4 przeciw, jednym wstrzymującym się pan Jan Myszka został odwołany  

z funkcji P-cego komisji Rolnej i Rozwoju Gminy.  

P-cy jednak, zapytał czy wszyscy radni głosowali, bo sekretarz obrad ma wątpliwości, w 

związku z tym, aby nie było wątpliwości proszę o ponowne głosowanie i przytrzymanie dłużej rąk, 

aby sekretarz mógł policzyć.  



str. 30 
 

Głosowanie: 

- za - 9 głosów  

                                                                    -  przeciw - 4 głos, 

- wstrzymało się - 1głos, 

Stwierdzam, z  9 głosami za, 4 przeciw, jednym wstrzymującym się pan  Jan Myszka został odwołany  

z funkcji P-cego komisji Rolnej i Rozwoju Gminy. 

Wysoka Rada ogłaszam 5 minut przerwy, w celu przygotowania właściwego  projektu 

uchwały w sprawie odwołania P-cego Komisji Rolnej. 

W tym czasie zaprosił wszystkich radnych na spotkanie na górę.  

Po przerwie o godz.    P-cy RG wznowił obrady XXIV sesji RG w Mircu. 

Wysoka Rado chciałem zapytać czy w związku z odwołaniem P-cego  Komisji i powstałym wakatem 

na tej funkcji są ewentualne wnioski. 

Proszę radny A. Derlatka  -Panie P-cy, Wysoka Rado, p. Wójcie - wnoszę o rozszerzenie 

porządku obrad o powołanie nowego         P-cego Komisji Rolnej i Rozwoju Gminy. P-cy RG 

wyjaśnił, że pociągniemy to jednym punktem porządku obrad, ponieważ jest to wniosek o odwołanie i 

wniosek o kolejne powołanie i nie ma potrzeby rozszerzania porządku obrad. W jednej uchwale znajdą 

się zapisy w sprawie odwołania i powołania p-cego Komisji Rolnej i Rozwoju Gminy.  

Antoni Derlatka - jako kandydata na nowego P-cego Komisji Rolnej i Rozwoju Gminy zgłosił radnego 

Cz. Raczyńskiego.  

P-cy RG zapytał się czy są inne zgłoszenia, nie widzę. Zapytuję pana  Czesława 

Raczyńskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie na P-cego komisji Rolnej i Rozwoju Gminy. 

Radny Czesław Raczyński wyraża zgodę.  

Przystępujemy do głosowania winsoku w sprawie powołania Komisji Rolnej, kto jest za tym aby 

funkcję P-cego Komisji Rolnej i Rozwoju Gminy pełnił radny Czesław Raczyński, proszę o 

podniesienie ręki,  

Głosowanie: 

                                                              - za - 10 głosów, 

- przeciw -1głos 

-wstrzymało się - 3 głosy, 

Stwierdzam, że RG stosunkiem głosów 10 za, 1 przeciw i 3 wstrzymujących się, powołała na funkcję 

P-cego Komisji Rolnej  Rozwoju Gminy  radnego Czesława Raczyńskiego.  

Pozostaje nam Wysoka Rado w tym zakresie rozpatrzeń projekt uchwały, w związku z 

odwołaniem i wyborem P-cego Komisji Rolnej  Rozwoju Gminy.  P-cy Rady Gminy Mirosław 

Seweryn  odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zapytał się czy są pytania ze strony radnych, nie 

widzę, zatem przystępujemy do głosowania projektu uchwały, kto z Wysokiej Rady jest za 

podpisaniem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, 
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Głosowanie: 

                                                              - za - 10 głosów, 

- przeciw -1głos 

            -wstrzymało się - 3 głosy, 

Stwierdzam, że stosunkiem głosów 10 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujących się, Rada Gminy  podjęła 

uchwałę.  

Ad.15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

P-cy Rady Gminy Mirosław Seweryn przypomniał, że protokół z XXIII sesji Rady Gminy 

w Mircu był wyłożony do wglądu, nie wpłynęły do mnie żadne  zastrzeżenia do protokołu, 

wobec powyższego, kto z Wysokiej Rady jest za przyjęciem tego protokołu, proszę o 

podniesienie ręki. 

Głosowanie: 

- za- 14  głosów, 

- przeciw- nie było, 

- wstrzymało się - nie było, 

 
Stwierdzam, że protokół z XXIII sesji Rady Gminy w Mircu został przyjęty jednogłośnie.   

Ad16.   Wnioski i zapytania.  

 

P-cy Rady Gminy proszę jako pierwszy zgłosił się Radny Jan Myszka. 

-Radny Jan Myszka - zgłosił problem w imieniu wszystkich sołtysów  dotyczący zbierania 

opłat na Spółkę Wodną, od wielu lat ludzie nie chcą tego płacić, ponieważ twierdzą, że  nie wiedzą za 

co mają płacić. Sołtysi posiadają listy takie, że dużo ludzi nie żyje, ten temat od wielu lat stoi                 

w miejscu. Wielokrotnie na tej sali i w tej Radzie padały słowa zapewnienia, że to zacznie 

funkcjonować, była informacja, że mamy dostać od powiatu uaktualnione listy. Zwrócił się do prasy 

lokalnej o opublikowanie tego tematu, by  wreszcie zostało to wyjaśnione  rolnikom. Naliczane są 

opłaty  różne jeden ma 0.75 zł a drugi 12 zł  przy  takim samym areale i w tej samej miejscowości, 

jedynie dzieli ich tzw. miedza.  

 

P-cy Rady jako kolejny Radny Antoni Derlatka, bardzo proszę. 

 

-Radny Antoni Derlatka - poinformował, że mieszkańcy Jagodnego zgłaszają problem wyrzucania 

śmieci  przy drodze  w stronę Wierzbicy i Zbijowa. Podkreślił, że ten teren od dawna był niesprzątany, 

śmieci są bardzo stare  a nowych też przybywa. Zwrócił się do Pana Wójta,  aby pracownicy 

interwencyjni może to uporządkowali, zaproponował też, aby postawić znaki informacyjne, że droga 

jest monitorowana, jak mi się wydaje  to też poskutkuje.  
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-Jako kolejny zabrał głos sołtys wsi Trębowiec pan Stanisław Seweryn, który  poruszył temat 

zabezpieczenia szkoły w Trębowcu, otóż w wolny dzień kiedy jest zamknięta to wandale przychodzą, 

stawiają rowery  pod płotem i siadają na schodach, następnie wszystko demolują i palą ogniska przy 

samych plastikowych  drzwiach szkoły, drzwi są odymione. To wszystko może potwierdzić obecna na 

sesji Pani Dyrektor. Ponadto dodał, że jak się odezwał do nich, to obrzucili go taka wiązanką, że lepiej 

nie mówić. W związku z tymi zdarzeniami  prosił Pana Wójta o założenie monitoringu  przy szkole   

w Trębowcu.     

-Inny problem jaki  poruszył  był temat dotyczący  bezdomnych psów, przyjechali zbadali             

a psy jak były tak są. Trzeba panie Wójcie cos z tym zrobić.     

  

P-cy Rady, jako kolejny Pan Robert Gralec, bardzo proszę . 

-Radny Robert Gralec- nawiązał do pytania z poprzedniej sesji i zapytał czy wpłynął już 

protokół pokontrolny z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,  a jeżeli tak to mamo 

przygotowanie   i zapoznanie  Radnych z tym protokołem na Komisji Budżetu i Finansów.    

Na pytanie radnego Roberta Gralca, wyjaśnień udzielił P-cy Rady Gminy Mirosław Seweryn, 

zwróciłem się do  Komisji Rewizyjnej o dokonanie analizy protokołu i zaleceń  pokontrolnych                     

i zobowiązuję się, że na najbliższej sesji jako odrębny punkt porządku obrad wprowadzę taką 

informację Komisji Rewizyjnej rozszerzoną o informację na temat protokołu i wniosków 

pokontrolnych.  

Następnie poinformował, że ponieważ nie ma innych wniosków i pytań,  przechodzimy do 

udzielenia odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. O zabranie głosu proszę pana Wójta. 

Pan Wójt - odpowiedział na pytanie Radnego Jana Myszki, że problem zbierania 

pieniędzy na Spółkę Wodną powinien być w zasadzie skierowany  bezpośrednio  do  Spółki. 

Został powołany Zarząd  Spółki, który powinien rozwiązywać  tego typu problemy. Stanowi 

odrębność, a gmina może  z nią współpracować. Jeżeli natomiast Spółka przestaje istnieć, to 

jej  zadania przejmuje powiat, to reguluje  stosowna ustawa. Pytania  i wątpliwości   z tego  

zakresu proszę kierować do przedstawicieli tej Spółki. Dodam jeszcze, że miała nastąpić 

aktualizacja wsparcia działań gminnych, jest to proces długofalowy  i wymagający 

określonych środków. Ja ze swojej strony namawiam państwa sołtysów do rozmowy                

z ludźmi  i zbierania  opłat na spółkę wodną.  

Jeżeli chodzi o pytanie Radnego Antoniego Derlatki, jestem za utrzymaniem czystości 

w gminie, takie akcje robiliśmy zwłaszcza po zimie, robią to pracownicy interwencyjni ze 

środków gminy. W tej akcji brali udział również Radni. Pan Wójt zaapelował też do 

uczestniczących  w obradach sesji dyrektorów szkół o porządkowanie terenu w obrębie 

placówek szkolnych.  
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Z kolei na pytanie sołtysa wsi Trębowiec  dotyczącego założenia monitoringu przy szkole pan 

Wójt wyjaśnił, że jest za tym aby Trębowiec doczekał się tego monitoringu, ponieważ szkoła jest na 

uboczu i  narażona jest na różnego  typu  zdarzenia. Jest to powiedziałbym konieczne.  

Sprawa natomiast bezpańskich psów jest tematem skomplikowanym. Jednocześnie 

poinformował, że zaangażowaliśmy środki   na czipowanie, sterylizację psów i kotów, na 

odłowy i wszelkiego typu działania z tym związane. Jest to działanie  konieczne, ale                         

i kosztowne, dla przykładu podał koszty przetrzymywania  takiego pieska w schronisku, gdzie 

jeden dzień  kosztuje około 30-40  zł, tam  go zaszczepią,  odrobaczą i ma zapewniony  pobyt  

w dobrych warunkach Jest przetrzymywany  i przekazywany  najczęściej do adopcji. Gmina  

posiada zabezpieczone środki w budżecie gminy na ten cel i zadanie.  

Ad17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

P-cy Rady Gminy w Mircu Pan Mirosław Seweryn o udzielenie odpowiedzi na interpelacje 

Radnych poprosił Pana Wójta. 

Pan Wójt - Panie P-cy, Wysoka Rado, Szanowni goście, Odpowiadając na interpelacje Radnego 

Czesława Raczyńskiego dotyczącą przeglądu   i naprawy zniszczonego odwodnienia przy cmentarzu, 

to myślę,  że wyślemy  pismo do Zarządu Dróg Powiatowych celem  usunięcia usterek . 

 -Jeżeli natomiast chodzi o mieszkańców Mirzec -Podkowalów w sprawie  wykonania rowów 

przy drodze powiatowej, to również zgłosimy do Zarządu Dróg Powiatowych o ewentualna inwestycję 

na 2012 rok.  Pracownik urzędu pan Michał Górnicki, dodał, że tematyka ta była stawiana na 

komisjach, ale konkretnych decyzji nie  podjęli radni, jakimi drogami jesteśmy zainteresowani, aby 

powiat  mógł zarezerwować środki w swoim budżecie na lata przyszłe. Ponadto zaapelował do Rady 

Gminy o sprawne sprecyzowanie tych zamierzeń. 

-Jeśli chodzi o promocje gminy to w budżecie gminy  zarezerwowaliśmy  dość duże środki na 

2012 rok. Mieliśmy trochę  trudności pracowniczych i dlatego  zostało trochę pieniędzy na materiały 

promocyjne, które  po podsumowaniu półrocza możemy rozdysponować. Sprawa gadżetów również 

zależy od pracownika merytorycznego, który musi na bieżąco je zaplanować i zakupić.  

-Jeśli chodzi o odznaczenia Ministra Edukacji  to dyrektorzy szkół wnioskują o odznaczenia 

dla nauczycieli, jak również o odznaczenia do Kuratora Oświaty. Wójt w tym roku  nie wystąpił  o 

odznaczenia dla dyrektorów szkół, ale mamy  do rozważenia ta propozycję  i wystąpienie o 

odznaczenie do  30 czerwca 2013 roku.   Pan Wójt podkreślił, że w naszej gminie  znajdą się osoby, 

które zasługują na takie odznaczenia. 

P-cy Rady Gminy Mirosław Seweryn włączył się do wypowiedzi Pana Wójta i zapytał ,kto ma  

uprawnienia do wytypowania, bo wydaje mi się, że jest to poza kompetencja Rady .    

Pan Wójt wyjaśnił, że wnioskować może Wójt Gminy, ale byłbym wdzięczny Wysokiej Radzie   

za pewne sugestie  i dorady w tej dziedzinie. 
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 Następnie Pan Wójt  odniósł się do wieńca dożynkowego na dożynki powiatowe i poinformował, 

że my mieliśmy  zaplanowane dożynki gminne  już w miesiącu lutym, natomiast  w kwietniu 

dowiedzieliśmy się, że zostały zaplanowane  również dożynki powiatowe w tym samym  terminie. 

Mieliśmy zaangażowane środki  i ustalone sprawy związane z ich organizacją, a także zamówione 

firmy artystyczne. Nie mogliśmy się z tego wycofać, stąd wieniec dożynkowy nasz okazały został w 

Mircu, natomiast  symboliczny wieniec został wykonany na dożynki powiatowe. Razem z wieńcem 

pojechała delegacja i zespół z Trębowca. Myślę,  że dopełniliśmy  tym  formalności i stanęliśmy na 

wysokości zadania. Pokazaliśmy takt i kulturę. 

-W sprawie interpelacji Radnego Romana Stompora dotyczącej monitoringu i oświetlenia                   

w Osinach, w tym temacie musimy spotkać się z komisjami, aby znaleźć brakujące środki  na 

kontynuację  dalszych prac w Osinach, co do oświetlenia proponuje zrobić większą inwestycję                   

w kierunku Mokrej Niwy, która  będzie służyła  i mieszkańcom i zaspakajała potrzeby szkoły jeszcze 

w tym roku.    

Na interpelację Radnego Jana Kruka  w sprawie wykorzystania funduszy sołeckich i środków                 

z  zewnątrz tj. Funduszu Ochrony  Środowiska, jeżeli padnie wniosek, żeby zmienić dach na szkole                         

w Tychowie Nowym i Rada Gminy weźmie to pod uwagę przy planowanym budżecie gminy, to 

zorganizujemy taki  wyjazd zgodnie z Pana  sugestią, może wspólnie z   Panem P-cym Rady Gminy           

i Panem celem  zorientowania się  o  możliwościach i zasadach skorzystania z dodatkowych środków 

na wspomniany  cel.  

Na interpelację Radnego Tadeusza Sobczyka  w sprawie działania porządkowania terenu przy 

młynie w Ostrożance, Pan Wójt wyjaśnił, że do końca  roku  ten problem  zniknie, kiedy otrzymamy 

wszystkie  pozwolenia ,wówczas  rozbierzemy  i uporządkujemy  teren po byłym młynie. 

W sprawie zlikwidowania dzikiego wysypiska  obok Ostrożanki, tą sprawą  zajmie się 

pracownik  merytoryczny z ochrony środowiska  celem  rozwiązania tego problemu. Pan Wójt dodał, 

że  postaramy się  znaleźć przepisy  by móc za pieniądze Gminy  zlikwidować  to dzikie wysypisko. 

W sprawie interpelacji radnego Marcina Driańskiego dotyczącej zamontowania tablicy 

informacyjne, następne tablice  informacyjne  będą zakupione  i będą  sukcesywnie montowane w 

Osinach . 

Natomiast odnośnie tzw. Glinianek w Osinach tak jak powiedziała Z-ca Skarbnika Gminy pani 

Urszula Barszcz to są wydatki bieżące, to cośmy mogli to zostało wykonane celem zabezpieczenia  w 

razie nieszczęścia odpływu wody, żeby ludzi nie zatapiało. Pozostała część nie była zaplanowana, ale 

myślę, że jest to do zrealizowania na miarę  środków, w tej chwili jest tam potrzeba przywiezienia 

ziemi. Jeżeli powiat w przyszłości by czyścił rowy jest też szansa wyrównania tego terenu przy 

jednym działaniu. 
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W sprawie interpelacji Radnego Roberta Gralca - pragnę nadmienić, że  był Pan 

Przewodniczącym  Rady w czasie projektowania tego projektu  i umieszenia go w budżecie gminy na 

rok 2012.  

 Jeśli ktoś mnie posądza o brak gospodarności to najpierw powinien przyjrzeć się 

sobie samemu i decyzjom, które tu zapadały. Bardzo proszę o wyważone słowa, o wspólne 

zrozumienie. Pan Wójt podkreślił dobrą dotychczasową i obecną współprace z Radą,                  

na pewno są rozbieżności, ale w drodze rozmów, negocjacji dochodzimy do wspólnych 

wniosków-tym razem również.  

P-cy - jeżeli chodzi o interpelację czy ktoś chciałby zabrać głos, proszę Radny Roman 

Stompór. 

R. Stompór  - nie uzyskałem odpowiedzi na temat zjazdu przy CTL w Osinach.  

Pan Wójt - myślę, że przy zrozumieniu Rady wykonamy  wjazd jeszcze w tym roku. Zaś przy 

zaangażowaniu  środków z Funduszu  Sołeckiego będą postępować dalsze prace.    

P. Stompór - nie tylko chodzi o wjazd ale także o potłuczony mostek i wystające betony, co 

stwarza zagrożenie uszkodzenia  pojazdów. W takim razie pan Michał zechce zobaczyć ten teren i 

ustali co będzie można zrobić.  

P-cy Rady Gminy - proszę o zabranie głosu zastępcy przewodniczącego Rady Gminy, pana Jana 

Raczyńskiego. W stolicy gminy Mircu trochę zrobiono ale nie o tym chciałem się odnieść, chciałem 

się odnieść do interpelacji pana Czesława w kontekście dożynek, nie po to żeby komuś ubliżyć ale to 

co myśmy zaprezentowali na dożynkach powiatowych było poniżające. To ja na przyszłość się nie 

pisze na wyjazdy z takim wieńcem. Miejmy świadomość, że jak reprezentujemy Gminę Mirzec na 

zewnątrz to reprezentujmy ją godnie, nie udajmy zaścianka, brakuje mi słów jak myśmy się wstydzili 

tym co kolega Andrzej niósł. Dziękuje.  

Radny Robert Gralec - w sprawie interpelacji, jeżeli chodzi o pierwszą interpelacje myślę że 

poczekam na odpowiedź do następnej sesji. Wówczas podejmę odpowiednie procedowanie w tej 

sprawie i nie ulega wątpliwości że pan miał wiedzę jak teren wygląda, jakie ma przeznaczenie. 

Brakuje mi odpowiedzi na drugą moją interpelacje, dlatego bardzo proszę o odpowiedź.  

Pan Wójt - poinformował, że jeden z pracowników pan Paweł Lewkowicz wniósł sprawę do sądu. 

Dalszej informacji udzieliła radca prawny Urzędu pani Marta Czekaj. Przed Sądem Rejonowym w 

Skarżysku Kamiennej zawisła sprawa z powództwa jednego z pracowników Urzędu Gminy w Mircu, 

pana Pawła Lewkowicza. Pan Paweł Lewkowicz wniósł pozew o zadośćuczynienie i odszkodowanie 

w związku z rzekomym mobbingiem, który rzekomo jest czy był stosowany. Pan jest wartością sporu 

w wysokości 7000 zł, sprawa jest w toku, przy czym my Urząd Gminy stoimy na stanowisku, znaczy 

naszym zdaniem jego powództwo jest całkowicie bezzasadne. Wnosimy o oddalenie tego powództwa. 

mogę jeszcze powiedzieć, że odbyło się kilka rozpraw, jest prowadzone postępowanie dowodowe, 
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nastąpiło przesłuchanie świadków. Termin następnej rozprawy nie jest znany. Sąd nas zawiadomi o 

niej na piśmie.  

P-cy Rady Gminy w Mircu podziękował za konkretną odpowiedź na pytanie i pozwolę sobie na 

krótką wypowiedź. Akurat tak się stało, że dowiedzieliśmy się na dzisiejszej sesji pewnych rzeczy, nie 

chcielibyśmy aby państwo wyszli z przekonaniem,  że Radni z Mirca we czterech uchwalili budżet na 

2012 rok. Nie byłem przewodniczącym Rady Gminy i nie pamiętam kto mnie zaprosił, czy pan P-cy 

Rady Gminy czy pan Wójt na to spotkanie, którego intencją była rozmowa bez konkretnych 

wniosków, Pan chciał zaciągnąć od nas opinii w sprawie Pana propozycji i to Pan ostatecznie 

przedłożył projekt budżetu Gminy Radzie Gminy,  która go uchwaliła. Nie jest tak, że to Radni                       

z Mirca przyjęli budżet, wkradają się jakieś niejasności. 

Pan Wójt podkreślił,  że chciałby, aby budżet Gminy na następny rok, był  przygotowany również 

na ościenne sołectwa. 

P-cy Rady Gminy w Mircu dodał tylko że takie konsultacje można było ze wszystkimi radnymi 

przeprowadzić.Bardzo proszę radnego M. Driański - odnośnie mojej interpelacji tzw. Glinianek, no ja 

rozumiem,  że tam może brakować ziemi, ale na tą chwilę ta niecka  to goła ziemia,  jeżeli nie 

posiejemy trawy to na wiosnę będziemy mieć istne chaszcze, na inwestycje było przeznaczone 8 000 

zł, wydatkowano 7600 zł, dlatego  myślę,  że można wysiać trawę jesienią, bo nie długo tej inwestycji 

będziemy się wstydzić. 

P-cy R G - ponieważ jest kilka wniosków w sprawie oświetlenia, zasiania trawy,              

w sprawie Glinianek, myślę że na najbliższym posiedzeniu komisji zostaną one rozpatrzone 

jak będzie potrzeba i Pan  Wójt będzie wnioskował o zwołanie sesji nadzwyczajnej tej nie 

planowanej na październik to nie widzę przeszkód po to jesteśmy, wtedy zwołam taką sesję.  

 

Ad.18. Ustalenie terminu następnej sesji. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Seweryn poinformował, iż kolejna sesja Rady Gminy 

odbędzie się w dniu 24 października  2012 roku, chyba, że zajdzie potrzeba zwołania sesji 

nadzwyczajnej w związku ze zmianami w budżecie gminy. 

Ad.19. Zakończenie obrad.. 

Po wyczerpaniu całości porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIV sesji 

Rady Gminy w Mircu. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosław Seweryn 

Protokołowała: 

Elżbieta Pałys 


