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P R O T O K Ó Ł 

z XXV   sesji Rady Gminy w Mircu 

odbytej w dniu  8 października   2012 roku. 

             

 Tematyka obrad sesji: 

 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 

3. Interpelacje radnych  

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.  

5. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami. 

6. Podjęcie uchwał: 

-  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 

- w sprawie  zmiany uchwały Nr XXIII/138/2012  Rady Gminy w Mircu z dnia 

16.08.2012 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata                 

2012- 2018.  

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

8. Wnioski i zapytania.  

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

10. Zakończenie obrad. 

Ad.1.  Otwarcie sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy -Mirosław Seweryn otworzył o godzinie 16
00

 

posiedzenie XXV sesji Rady Gminy w Mircu i poinformował, że dzisiejsza sesja odbywa 

się w trybie pilnym  zgodnie z art.20ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, dodał sesji 

jubileuszowej bo  XXV. 

 Przewodniczący Rady przywitał przybyłych na XXV sesję Radnych, Panie i Panów 

Sołtysów z poszczególnych sołectw Gminy Mirzec, Panią Dyrektor Szkoły w Jagodnem,  

Panią Skarbnik oraz pracowników Urzędu Gminy w Mircu.  

Przewodniczący Rady – Mirosław Seweryn poinformował, że proponowany 

porządek obrad otrzymaliście Państwo Radni wraz z zaproszeniem na sesję. 

Jednocześnie wyjaśnił, że sesja zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie 

gminnym wymaga w pkt. 2 porządku obrad dotyczącym wprowadzenia zmian do porządku 

obrad zgody wnioskodawcy, ponieważ sesja jest zwołana na wniosek Wójta, więc wszelkie 

propozycje dotyczące zmian muszą być przez wnioskodawcę zaakceptowane w tym 

wypadku przez Wójta Gminy Mirzec. 

Lista obecności radnych oraz lista zaproszonych na sesję gości stanowi  

załącznik Nr 1 do protokołu. 
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Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych. Radny Jan 

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

decyzje. 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady zaproponował Radnego Antoniego 

Derlatkę. 

 Rada Gminy nie wniosła sprzeciwu w sprawie powołania sekretarza obrad. 

W związku z tym, że jeszcze nie ma Pana Wójta i musimy troszkę poczekać. Może               

w między czasie oddam głos dyrektor szkoły podstawowej w Jagodnem Pani Beacie 

Stefańskiej . Bardzo proszę. 

-Pani Beata Stefańska - która w imieniu społeczności szkolnej i Rady Rodziców zaprosiła 

wszystkich na uroczystość środowiskową dotyczącą dziedzictwa kulturowego regionu, ta 

uroczystość odbędzie się 5 listopada w szkole w Jagodnem o godz. 9
30

.  

Wręczyła zaproszenie P-cemu Rady Gminy w Mircu panu Mirosławowi Sewerynowi               

i Z-cy P-cego Rady Gminy w Mircu panu Janowi Raczyńskiemu, a pana Antoniego 

Derlatkę poprosiła  o wręczenie  pozostałych zaproszeń Radnym. 

P-cy Rady Gminy poinformował osoby, które wchodzą w skład Mirzeckiego Towarzystwa 

Sportowego, że dzisiaj po sesji godz.. 18
00

w Gimnazjum w Mircu odbędzie się spotkanie, 

jest przygotowany projekt statutu i myślę, że dzisiaj ten statut przyjmiemy i wybierzemy 

władze tego Stowarzyszenia. Do udziału w spotkaniu zaprosił też innych Radnych. 

Ponadto odniósł się do ustaleń jakie zapadły co do terminu następnej sesji dodał, że we 

wnioskach i zapytaniach będę prosił Wójta w sprawie Strategii Gminy Mirzec, bo jak 

pamiętacie podjęliśmy w  tym temacie uchwałę intencyjną  i jak gdyby nic się nie dzieje, 

dlatego chciałbym przynajmniej, żeby uchwała o powołaniu komitetu sterującego pojawiła 

się na najbliższej sesji i będę jednak za tym aby sesja odbyła się w ostatnim tygodniu  tego 

miesiąca tj.30 października we wtorek.Będę też prosił p-cych komisji, żeby posiedzenia 

zwołali po 20 października. To tyle z mojej strony wznawiamy obrady. 

 

 

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

 

            Witam Pana Wójta z Panią Sekretarz, Panie Wójcie jesteśmy w punkcie 

rozpatrzenia wniosków w sprawie zmian  w porządku obrad, ja już informowałem 

Radnych, że wszelkie wnioski zgłoszone wymagają Pana zgody jako wnioskodawcy 

zwołania dzisiejszej sesji. Zapytuję ponownie, kto państwa radnych ma wnioski w sprawie 
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zmiany w porządku obrad dzisiejszej sesji, nie widzę, zatem ja pozwolę sobie na 

zgłoszenie trzech wniosków, o których wspominałem na posiedzeniu komisji  

Pierwszy to będzie wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 9 porządku obrad tj. 

przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji prośbę tą motywuję tym, że od  ostatniej sesji był 

zbyt krótki okres aby pani Ela mogła w sposób rzetelny i staranny taki protokół  mogła 

przygotować . 

Jako kolejny mój  wniosek to propozycja uzupełniania porządku obrad o przyjęcie 

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

Proponuję wprowadzić to w pkt.7 przed odpowiedziami na interpelacje z zachowaniem 

numeracji. 

Jako kolejny wniosek to uzupełnienie porządku obrad o informacje P-cego Komisji 

Rewizyjnej na temat Informacji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w zakresie 

przeprowadzonej analizy Protokołu pokontrolnego i wniosków pokontrolnych przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach.   

Chciałem zapytać Pana Wójta czy jako wnioskodawca zwołania dzisiejszej sesji 

wyraża zgodę na zdjęcie  przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji i uzupełnienie porządku 

obrad o te dwa punkty o które wnioskowałem. Dziękuję, zatem przystępujemy do 

głosowania, kto z państwa  Radnych jest za zdjęciem z porządku obrad dzisiejszej sesji 

pkt.9  przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, proszę o podniesienie ręki: 

Głosowanie: 

                                       -za - 14 głosów, 

                                       -przeciw- nie było, 

                                       -wstrzymało się - nie było. 

Stwierdzam, że punkt ten został zdjęty  przez Radę  jednogłośnie. 

 Jako kolejny pod rozwagę Wysokiej Rady poddaję wniosek w sprawie 

uzupełniania porządku obrad w pkt.7 z zachowaniem ciągłości numeracji dotyczący 

przyjęcia harmonogramu modernizacji, przebudowy i remontów dróg  na terenie Gminy 

Mirzec, proszę o podniesienie ręki: 

Głosowanie: 

                                       -za - 12 głosów, 

                                       -przeciw- 1, 

                                       -wstrzymało się - 1  
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Stwierdzam, że wymaganą większością głosów, przy jednym głosie przeciwnym i jednym 

głosie wstrzymującym punkt  dotyczący harmonogramu został wprowadzony do porządku 

dzisiejszej sesji. 

Jako kolejny pod rozwagę Wysokiej Rady poddaję wniosek w sprawie uzupełniania 

porządku obrad w pkt.8 z zachowaniem ciągłości numeracji dotyczący o informacje         

P-cego Komisji Rewizyjnej na temat Informacji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w 

zakresie przeprowadzonej analizy Protokołu pokontrolnego i wniosków pokontrolnych 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach. Proszę o podniesienie ręki: 

Głosowanie: 

                                       -za - 14 głosów, 

                                       -przeciw- nie było, 

                                       -wstrzymało się - nie było, 

Stwierdzam, że Wysoka Rada porządek obrad o ten punkt uzupełniła. 

Po przyjęciu wniosków porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 

3. Interpelacje radnych  

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.  

5. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami. 

6. Podjęcie uchwał: 

-  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 

- w sprawie  zmiany uchwały Nr XXIII/138/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 

16.08.2012 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata                 

2012- 2018.  

7. Przyjęcie harmonogramu modernizacji, przebudowy i remontów dróg na terenie Gminy 

Mirzec. 

8. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w zakresie przeprowadzonej 

analizy Protokołu pokontrolnego i wniosków pokontrolnych przez Regionalną Izbę  

      Obrachunkową w Kielcach.   

 9.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania  radnych.  

10.  Wnioski i zapytania.  

11.  Zakończenie obrad. 

 

Ad3. Przystępujemy do kolejnego punktu tj. Interpelacji i zapytań radnych, informuję, że 

na listę interpelacji nikt się nie zapisał, czy  ktoś chciałby teraz zabrać głos, nie widzę, 

zatem przystępujemy do pkt.4 . 

Ad4.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 

 Przewodniczący Rady – Mirosław Seweryn przystąpił do realizacji 4 punktu 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 XXV sesji tj. 8 października  2012 roku 
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uczestniczył wspólnie z radnymi Rady Gminy w Mircu w następujących spotkaniach i 

posiedzeniach. 

1. W dniu 19 września wspólnie z   radnym Tadeuszem Sobczykiem na zaproszenie sołtysa 

wsi Ostrożanka uczestniczyliśmy w zebraniu wiejskim sołectwa tej miejscowości w 

sprawie funduszu sołeckiego  

2. W dniu 20 września na zaproszenie sołtys wsi Jagodne pani Teresy Sieczka ,wspólnie z 

radnym Antonim Derlatką uczestniczyliśmy w zebraniu wiejskim tej miejscowości  na 

którym przyjmowany był również wniosek w sprawie funduszu sołeckiego. 

3. W dniu 24 września    wspólnie z Wójtem Gminy oraz przedstawicielami gmin Brody tj. 

Wójtem A. Przygodą i P-cym Rady Stomporkiem oraz przedstawicielami Miasta i Gminy  

Wąchock  tj. Z-cą Burmistrza panem Staniszewskim i P-cy Rady Robertem Janusem 

spotkaliśmy się z prezesem MZK w Starachowicach panem Kateuszem i Wiceprezydentem 

Miasta Starachowice panem Sylwestrem Kwiecień. Na spotkaniu zostały omówione 

sprawy dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenach podmiejskich. 

4. W dniu 25 września  wspólnie z radnymi Janem Myszką i Tadeuszem Sobczykiem 

uczestniczyliśmy w zebraniu ogólno wiejskim sołectwa Tychów Stary w sprawie funduszu 

sołeckiego . 

5. W tym samym dniu uczestniczyłem w spotkaniu  Komitetu Założycielskiego Mirzeckiego 

Towarzystwa Sportowego. 

6. W dniu 26 września  wspólnie z radnymi uczestniczyłem w Komisji Rolnej i Rozwoju 

Gminy. 

7. W dniu 03 października odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji na którym 

omówione zostały projekty uchwał do podjęcia na dzisiejszej sesji. 

8. W dniu 06 października  wspólnie z  Z-cą P-cego Janem Raczyńskiem i radnym 

              Romanem Stomporem  uczestniczyliśmy w otwarciu placu zabaw w Osinach  

 

W okresie, za który przedkładam Wysokiej Radzie  powyższą informację pełniłem dyżury  

w każdą środę i każdy piątek tygodnia. To tyle z mojej strony. Przewodniczący Rady podziękował 

za uwagę i zapytał, czy do przedstawionej informacji radni mają pytania. Ze strony radnych do 

przedstawionej informacji nie było żadnych pytań. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu 

obrad. 

 

Ad.5.  Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami. 

 

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

19.09.2012r. do 08.10.2012r. odbyły się następujące ważniejsze spotkania i narady: 

 W dniu 19.09.2012 – Spotkanie  Sołeckie Ostrożanka 

 W dniu 20.09.2012 – Spotkanie Sołeckie Jagodne 

 W dniu 22.09.2012 – Spotkania z folklorem Wąchock 

 W dniu 23.09.2012 –  Strażnica BHP szkolenie Tychów Stary 

 W dniu 24.09.2012 – Podpisanie umowy GETIN BANK 

                                      – Spotkanie w sprawie komunikacji Urząd  



str. 6 
 

                                         Miasta Starachowice oraz MZK Starachowice 

                                       – Spotkanie wiejskie Gadka  

 W dniu 25.09.2012 – Spotkanie  wiejskie Tychów Stary 

 W dniu 26.09.2012 – Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia 

                                        Starachowice 

 W dniu 27.09.2012 – Spotkanie Rada Społeczna ZOZ 

 W dniu 28.09.2012 –LGD spotkanie w sprawie modernizacji 

 W dniu 29.09.2012 –  CTL Osiny „Wieczór poezji i pieśni ludowej”  

 W dniu 30.09.2012 – Konferencja „Środowisko wiejskie i rolnictwo 

                                         świętokrzyskie w perspektywie 2014-2020” Kałków 

 W dniu 02.10.2012 – Spotkanie w sprawie Orlika 

 W dniu 04.10.2012 – Podpisanie umowy „Harcerskie Muzykowanie”  

                     Kielce 

 W dniu 06.10.2012 – Otwarcie Placu Zabaw Osiny 

 Ponadto w tym okresie   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. 

 

 

Ad.6 Podjęcie uchwał. 

 

P-cy Rady zaproponował, aby projekty uchwał rozpatrzyć łącznie, a o ich prezentację 

poprosił Skarbnika Gminy panią Wandę Węgrzyn.  
 

-  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 

- w sprawie  zmiany uchwały Nr XXIII/138/2012  Rady Gminy w Mircu z dnia 

16.08.2012 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata                 

2012- 2018.  

 

Skarbnik Gminy Panie P-cy, Wysoka Rado przedłożone projekt uchwał, pierwsza w 

sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok odnosi się do  zmian po stronie dochodowej 

jak i wydatkowej.  

Pierwsza uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r, zwiększamy dochody 

budżetu o 7634zł. Jest to per saldo dlatego, że niektóre dochody zmniejszamy a niektóre 

zwiększamy, zmniejszeniu ulega dotacja o 20000 zł, na drogę dojazdową do gruntów 
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rolnych Tychów Stary Podlesie w związku z tym, że została przyznana dotacja w 

wysokości 20000zł, a plan zakładał 40000zł. Następnie zwiększamy o 4680zł. Są to środki 

za wycinkę drzew jakie rosły przy szkole podstawowej w Osinach, zmniejszamy w wyniku 

zakończenia budowy szkolnego placu zabaw w Osinach zmniejszamy dotację o 6000zł, 

następnie w związku z zakończeniem I etapu Rewitalizacji mamy zwrot środków 

poniesionych w latach 2009-2011 i zwiększamy dochody o 28954zł, chociaż mamy już 

wpływ środków 328 953zł, ale chcę przypomnieć że na wcześniejszej sesji został 

zwiększony plan o 300 000 zł a tu jest tylko uzupełnienie. I to jest strona dochodowa. 

Natomiast po stronie wydatkowej zwiększamy wydatki o 7634zł z tego zmniejszenie w 

dziale transport, tam gdzie mamy środki na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych, zmniejszamy plan o kwotę 19970zł, następnie w dziale oświata i wychowanie 

zwiększamy plan o 27604zł, są to środki na olej opałowy do szkoły podstawowej w 

Osinach. Dokonujemy również zmniejszenia planu wydatków jakie dało się zaoszczędzić 

w różnych działach.  

Zmniejszamy plan o kwotę globalną 97 906 zł, z tego 5760zł są to środki zaoszczędzone w 

wyniku budowy przyłącza do budynku wielofunkcyjnego w Mircu, gdzie plan był w 

wysokości 10000zł, złożona oferta na wykonanie 4235zł. Następnie zmniejszamy plan na 

inwestycje wzniesienia strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Małyszyn z kwoty 

60270zł jakie były zabezpieczone na dokumentacje na kwotę 43600zł, następnie na 

inwestycjach budowa linii napowietrznych zmniejszamy Mirzec-Makówki kwota 18150zł 

na ulicy Langiewicza o kwotę 19000zł. Jak również w dziale kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego oszczędności związane z działalnością CTL w Osinach 11486zł. Jak 

zmniejszy się plan kwotę przeznaczymy po stronie wydatkowej ale na inne cele, i tak 

4000zł dotyczy inwestycji wykonania nakładki bitumicznej przy drodze gminnej we wsi 

Ostrożanka, w dziale 754  budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej 9600zł w związku z 

tym, że środki nie były w pełni zabezpieczone w budżecie należy je uzupełnić. I tak 

Ostrożanka 3200zł, Trębowiec 3000zł, Jagodne 2100zł, Mirzec 1300zł.  

W dziale 801 w szkołach podstawowych zwiększamy plan 12 396zł na całkowite 

zabezpieczenie oleju opałowego dla szkoły w Osinach. Na oświetleniu ulicznym 

wprowadzono nową inwestycję, budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec 

Stary kwoty 7000zł na przygotowanie dokumentacji projektowej i budowa linii 

napowietrznej w miejscowości Osiny kwota 29000zł. To jest przeznaczenie środków 

pomniejszonych na inne cele. Następnie dokonujemy przeniesienia planu wydatków                       

w poszczególnych działach i w dziale transport i łączność zmniejszamy kwotę  7200zł             

w związku z przeniesieniem z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych 

związanych z wytyczeniem drogi do gruntów rolnych, w dziale 754 zmniejszamy                    

w ochotniczych strażach pożarnych kwotę 8370zł również wydatki bieżące a zwiększamy 

wydatki inwestycyjne, budowa i ogrodzenie placu ćwiczebnego przy OSP Ostrożanka               

w ramach inicjatywy lokalnej. W dziale 801 zmniejszamy w szkołach podstawowych               

o kwotę 34160zł  i przenosimy na zakupy inwestycyjne dotyczy to zakupu kotła olejowego 

do szkoły w Jagodnem. Następnie zmniejszamy w szkole podstawowej w Trębowcu                 

w wysokości 5400zł i przenosimy je na zadanie inwestycyjne czyli wykonanie 

monitoringu zewnętrznego przy tej szkole. W jednostce Urząd Gminy zmniejszamy                  

w promocji do 1500zł a przenosi się do oświaty i wychowania do szkoły podstawowej              

w Jagodnem na realizację programu "Mała Ojczyzna". 

W jednostce GOPS zmniejszamy w zasiłkach stałych kwotę 12400zł aby zabezpieczyć 

udział własny gminy na dożywianiu uczniów i kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

przenosimy kwotę 10000zł na budowę wjazdu do CTL w Osinach. 

Pozostałe załączniki czyli limity i zadania inwestycyjne to są zmiany wynikające                     

z przedstawionych zmian jakie są dokonane po stronie wydatkowej. Dziękuję.  
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P-cy Rady Gminy podziękował pani Skarbnik i poinformował, że obydwa projekty były 

przedstawione i zaopiniowane na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy              

w dniu 3 października br. zarówno projekt zmian w budżecie gminy przedstawiony przez 

panią Skarbnik jak i projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej gminy na lata 2012-2018 został przez uczestniczących w posiedzeniu 

pozytywnie zaopiniowany. 

Następnie otworzył dyskusję i zapytał, kto z państwa chciałby zabrać głos w powyższej 

sprawie, proszę sołtys sołectwa Osiny Jan Zawisza. Sołtys Jan Zawisza poruszył temat 

pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży drzew na działce szkolnej w Osinach, te pieniądze 

powinny został w sołectwie.  

Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos, nie widzę zatem zamykam dyskusję i proszę pana 

Wójta o udzielenie odpowiedzi.  

Pan Wójt poinformował, że zgodnie z przepisami nie było innej formy przekazania 

pieniędzy,  ponieważ środki przekraczały kwotę powyżej 500 zł dlatego została przekazana 

do budżetu gminy. Do tego nas zobowiązują przepisy, środki te zostały zagospodarowane 

w budżecie i jak pan doskonale słyszał brakowało nam 40 000zł na zabezpieczenie oleju 

opałowego do szkoły w Osinach, poza tym były potrzebne środki na upiększenie terenu 

przy CTL w Osinach, i dodał, że  w przyszłości może znajdziemy jakieś środki jakie żeście 

wewnętrznie zaplanowali, dziękuje.  

Wobec braku innych zgłoszeń do dyskusji przystępujemy do głosowania i zapytuję kto z 

państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r, 

proszę o podniesienie ręki, 

Głosowanie: 

za - 14 

przeciw - 0 

wstrzymało się - 0 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę  przyjęta jednogłośnie.  

I kolejny projekt uchwały w sprawie - w sprawie  zmiany uchwały Nr XXIII/138/2012  

Rady Gminy w Mircu z dnia 16.08.2012 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata   2012- 2018,  kto z Wysokiej Rady jest za podjęciem tej 

uchwały, proszę o podniesienie reki, 

Głosowanie: 

za - 14 

przeciw - 0 

wstrzymało się - 0 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę  przyjęta jednogłośnie.  

 

 Ad7. Przyjęcie harmonogramu modernizacji, przebudowy i remontów dróg powiatowych                  

          i gminnych  na terenie Gminy Mirzec. 

 

P-cy Rady Gminy przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad tj. przyjęcia 

harmonogramu realizacji modernizacji, przebudowy i remontów dróg na terenie gminy 

Mirzec, o zabranie głosu i krótki przebieg prac nad przygotowaniem tego harmonogramu 

poproszę P-cego Komisji Rolnej i Rozwoju Gminy radnego Czesława Raczyńskiego. 

Panie P-cy, Wysoka Rado, Szanowny panie Wójcie, Komisja Rolna i Rozwoju 

Gminy na posiedzeniu w dniu 26 września 2012r opracowała, omówiła i przedyskutowała 

zgodnie z sugestiami radnych także spoza Komisji, taki harmonogram przyjęła. Ten 

harmonogram mówi na temat kolejności modernizacji i przebudowy i remontów na 

drogach powiatowych jakie byśmy widzieli w pierwszej kolejności do realizacji oraz 

modernizacji, przebudowy i remontów dróg gminnych na terenie gminy. Następnie P-cy 
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Komisji zapoznał wszystkich z harmonogramem dróg, zaczął od harmonogramu 

modernizacji, przebudowy i remontów dróg gminnych, i tak jeśli chodzi o nakładkę 

asfaltową, droga 347014T Osiny Szkoła Pakosław na odcinku na około 600m poszerzenie 

+ nakładka asfaltowa z zastrzeżeniem by uwzględnić chodnik po jednej stronie w 

nieodległej przyszłości, zgodnie z ustaleniami na zebraniu wiejskim w Osinach.  

Jako druga droga 347009T tj. Gadka do leśniczówki położenie nakładki asfaltowej na 

długość około 150m dalej podbudowa tłuczniowa z zagęszczeniem mechanicznym                  

z zaabsorbowaniu środków funduszu sołeckiego Gadki plus dofinansowanie z budżetu 

gminy w przypadku braku środków z funduszu. Następnie droga 347034T Ostrożanka przy 

sklepie około 150m. Droga ta zostanie prawdopodobnie wykonana i wtedy zostanie 

wykreślona z kolejki. Kolejna droga 347004T Podborki-Majorat. Następnie droga 

347027T Tychów Stary około150m na długości zabudowy mieszkalnej z nakładką 

asfaltowa.  

Droga 347003T Gadka-Kościół, Gadka-Szkoła na dł. około 150m na długości zabudowy 

mieszkalnej, również położenie asfaltu, oraz droga 347002T Ostrożanka przez wieś. Stan 

tej drogi faktycznie jest kiepski i przewidujemy w przyszłości położenie nakładki 

asfaltowej. Jeśli chodzi o remonty dróg z podbudowa tłuczniową z zagęszczeniem 

mechanicznym przyjęliśmy do uzupełnienia na drodze 347016T Jagodne-         

Jako druga droga 347023T Mirzec Majorat II, droga 347001T Gadka połączenie drogi 

asfaltowej. Gadka Majorat z drogą do łąki, połączenie tego kawałka podbudową 

tłuczniową z zagęszczeniem mechanicznym, odcinek około 200m.  

Następnie droga 347025T Mirzec Czerwona-Tychów Nowy tj. droga przez kopalnię, droga 

347026T Tychów Nowy i droga 347022T Mirzec Majorat. To tyle na temat dróg 

gminnych. 

P-cy podkreślił że te wszystkie drogi były tematem dyskusji jeszcze na wcześniejszym 

wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy a w dniu 26.09.12r, zostało to przyjęte. Jeśli 

chodzi o harmonogram remontów, modernizacji i przebudowy dróg powiatowych na 

terenie gminy to z palety wszystkich zgłoszeń o które radni wnioskowali na posiedzeniach 

wybrane zostały następujące drogi: 

Jako pierwsza droga 0561T Mirzec Ogrody pierwszy etap który jeszcze w 2012r 

prawdopodobnie ruszy, jako druga droga 0558T Jagodne kontynuacja chodnika na 

długości 280 m, 0568T Małyszyn od drogi 0567T do skrzyżowania z drogą gminną w 

Małyszynie Dolnym nakładka na istniejącej powierzchni, droga 0561T Poddąbrowa 

łącznik pod lasem drogi  0560T z drogą 0563T był tam problem społeczny który dotyczył 

braku odprowadzenia wody i asfaltu. Droga 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka należy w 

tym względzie wykupić grunt i sporządzić projekt by można to był zrealizować, droga 

0564T Makówki przez wieś kontynuacja odwodnienia w br. były tam prace, których nie 

zakończono. Droga 0569T Trębowiec Mały-Czerwona i droga 0560T Poddąbrowa 

kontynuacja modernizacji z 2012r na dalszym odcinku w kierunku drogi 0561T. 

Jeśli chodzi o remonty bieżące na drogach powiatowych mamy nadzieje, ze odbędzie się to 

bez udziału środków finansowych gminy, wskazaliśmy najważniejsze drogi   0570T  Osiny 

Mokra Niwa do Glinianek tam chodzi o   rowów przydrożnych, w tym roku te Glinianki 

zostały zrealizowane z odwodnieniami rowów. Jest to droga powiatowa, droga 0558T 

Jagodne mocno zniszczona droga na dwóch odcinkach po, około 100m., droga 0560T 

Podkowalów przez wieś planujemy odtworzenie rowów przydrożnych przez wieś, droga 

0570T Trębowiec przez wieś chodzi o ścięcie poboczy drogi do granicy województwa od 

strony Zbijowa aż do cieku wodnego Krupówka.  

Taki harmonogram powstał i mam nadzieję, że będzie on przynajmniej w miarę 

satysfakcjonujący ponieważ zebrane zostały tutaj potrzeby wszystkich sołectw z terenu 
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gminy Mirzec, mam nadzieje, że ten harmonogram pozwoli na spokojne gospodarowanie i 

kolejność realizowania. Ten harmonogram oczywiście będzie można aktualizować. 

P-cy podziękował P-cemu Komisji Rolnej i dopowiedział że na posiedzeniu Komisji 

Rolnej rozmawialiśmy na temat dróg dojazdowych do pól, ponieważ nie jest to objęte 

zakresem tego harmonogramu, wnioskowaliśmy i to zostało zaakceptowane aby                        

w pierwszej kolejności gdy takie środki  i możliwości się pojawią by  była realizowana 

droga od Trębowca Krupowa w kierunku drogi 744, która została przekwalifikowana na 

wewnętrzną, ale z zapewnień pracowników urzędu może być przekwalifikowana na drogę 

dojazdową. Ponadto zwrócił uwagę że przyjęcie tego harmonogramu dróg proponujemy w 

formie wpisu do protokołu. Bez podejmowania uchwały w tym zakresie, ponieważ znając 

życie w przypadku pojawienia się nowych okoliczności czy sytuacje tego wymuszały 

będzie nam łatwiej pracować nad harmonogramem przyjętym w formie wpisu do 

protokołu, za przyzwoleniem Wysokiej Rady. Traktujemy to jako pewien wyznacznik             

a nie coś ostatecznego.  

Następnie otworzył dyskusję nad harmonogramem, któż z państwa chciałby zabrać 

głos, proszę bardzo Radny Robert Gralec,  

Radny Robert Gralec stwierdził, że ten harmonogram nie zaspokaja potrzeb 

mieszkańców ponieważ część tych dróg, które znajdują się w tym harmonogramie jest 

planowana donikąd. Mamy już drogę dla zająców w Gadce i mam wrażenie,  że powstaną 

kolejne drogi dla wiewiórek. To pierwsza moja uwaga, a druga to taka, uważam,                   

że harmonogram ten powinien był być przedmiotem dyskusji na wszystkich komisjach 

stałych Rady Gminy a nie tylko na Komisji Rolnej i Rozwoju Gminy. Podkreślił, że na 

wspólnym posiedzeniu komisji w miesiącu sierpniu zwróciłem uwagę na dwie drogi, 

chodzi o łącznik między Malcówkami a ul. Langiewicza i drugi łącznik między ul. 

Langiewicza a Poddąbrową. W haromonogramie nie znalazłem tych dwóch łączników, 

odbieram go jako pracę i propozycje tylko i wyłącznie Komisji Rolnej   i Rozwoju Gminy, 

nie przypominam sobie, żeby Rada pracowała nad nim   i stwierdził,  że ten harmonogram 

wymaga dalszej dyskusji i być może na kolejnej sesji będzie może do przyjęcia, a w takim 

kształcie powinien zostać odrzucony. 

Dziękuję Panu Radnemu, kto jeszcze chciałby zabrać głos, proszę bardzo Radny Tadeusz 

Sobczyk. 

Radny Tadeusz Sobczyk - podzielił się refleksją, trudno zgodzić się ze 

stwierdzeniem, że zadowala to mieszkańców wszystkich, czy też satysfakcjonuje 

poszczególne sołectwa.  W latach 1990-94 były robione drogi właśnie poza tymi głównymi 

jak droga w Gadce do leśniczówki, droga w Małyszynie do  łąk w lesie w takim 

standardzie tłuczniowym, a w następnych latach miały być robione dalsze, tam gdzie 

mieszkają mieszkańcy i to jakby się ucięło bo weszły drogi powiatowe, wojewódzka i 

dzisiaj ten harmonogram przedstawia nam wprost, zrobimy czy odbudujemy drogę do 

leśniczówki, dołożymy kawałek nakładki asfaltowej poza obręb gospodarski, w pierwszej 

kolejności a taką drogę jak w Tychowie Starym na początku 150 m nakładki asfaltowej 

zrobimy w następnej kadencji albo jeszcze później, a już nie mówiąc żeby utwardzić 

tłuczniową drogę od pani Głowackiej. Dlatego miejmy trochę szacunku dla wszystkich 

mieszkańców i apeluję aby taką nakładkę asfaltową jeszcze w tej kadencji można było 

zrobić w Tychowie Starym koło pana  Gierasa na długości  150 m. Następnie wymienił 

drogi które zostały zrobione w Tychowie Starym.  

 

Radny Antoni Derlatka - negatywnie odniósł się do wypowiedzi Radnego Roberta 

Gralca, ponieważ są w naszej gminie miejscowości, dla których przez dwa lata nic nie 

zostało zrobione. Niestety na Poddąbrowie i Malcówkach zrobiono w Tychowie Starym 

też nie powinno się narzekać, a inne miejscowości co mają na to powiedzieć. 
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Z-ca P-cego Rady Gminy Jan Raczyński- odniósł się do wypowiedzi Radnego 

Antoniego Derlatki i dodał nie widzi się co się zrobiło w Mircu, na Poddąbrowie, kto płaci 

najwięcej podatków do gminy ile płaci Poddąbrowa a ile inne sołectwa, a po drodze o 

której pan mówi jeżdżą wszyscy rolnicy po drzewo do lasu.   

 

Dziękuję  o głos prosił sołtys wsi Ostrożanka 

 

- Tadeusz Chojnacki - podziękował w imieniu własnym i mieszkańców za 

wykonanie drogi za sklepem, a także za przywiezienie ogrodzenia, prace trwają i plac 

zostanie ogrodzony. Bardzo dziękuje. 

 

P-cy Rady - Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos 

 

Radny Jan Kruk - Podkreślił, że problem dróg jest palącym problemem, że często 

zdania są różne ale trzeba brać pod uwagę  rzeczywiście całą gminę. Zwrócił się do Rady 

aby przygotować wszystko dotyczące drogi powiatowej łączącej Tychów Nowy z 

Ostrożanką dzięki której cztery miejscowości Małyszyn, Krzewa, Tychów Nowy i 

Ostrożanka zostaną połączone. Przy tej drodze już mieszkają ludzie i są tereny budowlane. 

Odniósł si e też do drogi w Tychowie Nowym przez wieś która była budowana 26 lat temu 

i również wymaga naprawy. Zaapelował do pana Wójta i P-cego Rady aby remonty na 

drogach powiatowych w miarę możliwości robił powiat, a gmina powinna dokładać tylko 

do budowy nowych odcinków dróg.  Zostały nam Mirzec Ogrody, Poddąbrowa, ul. 

Langiewicza, Osiny Mokra Niwa, Krupów i Tychów Nowy i gdybyśmy robili nawet po 

500 m. to kiedyś te drogi były by zrobione. Są to drogi łączące miejscowości, które 

skracały by łączność i dodał że ludzie z Krzewy przychodzą na busa do Tychowa Nowego, 

bo nie mają innego połączenia do Mirca. Na zakończenie stwierdził że ten harmonogram 

powinniśmy przyjąć ale przy podejmowaniu decyzji w sprawie wykonania tych dróg będą 

dyskusje w komisjach i radzie Gminy.  

 

P-cy - zapytał czy w tej spawie chciałby zabrać jeszcze ktoś głos, nie widzę. 

Szanowni Państwo zanim poddamy pod rozwagę Wysokiej Rady wnioski jakie zostały 

zgłoszone w dyskusji, są to dwa wnioski przez Radnego Roberta Gralca i wniosek 

Radnego Tadeusza Sobczyk, z tych wniosków jako najdalej idący będę musiał potraktować 

wniosek pana Roberta Gralca o odrzucenie w całości tego harmonogramu i przeniesienia 

go na kolejną sesję, czy tak pan wnioskował?  

 

Radny Robert Gralec - ja składałem dwa wnioski pierwszy to dotyczył dwóch łączników,  

a drugi o odrzucenie w całości harmonogramu. 

P-cy Rady - ja rozumiem, ale zanim poddam pod głosowanie wniosek pierwszy, poddam 

najpierw pod głosowanie wniosek w sprawie odrzucenia w całości harmonogramu                

i w   takiej kolejności poddam pod głosowanie, natomiast zanim przystąpimy do 

głosowania to ja Wysokiej Radzie w kilku zdaniach postaram się przypomnieć przebieg 

prac nad nim. Powodem żeby taki harmonogram przyjąć były ciągle pojawiające się 

pretensje, czasami nie wiem do kogo, bo mowa była, że był przyjęty harmonogram na 

posiedzeniu Komisji  Rolnej, który powinien obowiązywać a jest nie respektowany.  

P-cy podkreślił, że według niego coś co powinno obowiązywać powinno być przez 

wszystkich zaopiniowane, wtedy taki harmonogram, czy będzie przyjęty w formie uchwały 

czy w formie wpisu do protokołu rzecz dalej idącą, natomiast zależało mi na tym żebyśmy 

to wszyscy wspólnie taka decyzję podjęli. W tej sprawie poprosiłem państwa radnych  o 
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udział we wspólnym posiedzeniu komisji, posiedzeniu wyjazdowym, objechaliśmy 

wszystkie drogi gminne, powiatowe na terenie gminy Mirzec, te które były ważne, 

omawialiśmy i to był pierwszy krok zmierzający do przyjęcia takiego harmonogramu. Po 

objazdowym posiedzeniu poprosiłem pana Michała, pracownika urzędu odpowiedzialnego 

za drogi aby przygotował nam taką opisówkę dróg, które  za posiedzeniem komisji 

objazdowym zrobiliśmy, żebyśmy mieli przegląd na jakich drogach byliśmy. Ku 

zaskoczeniu pan Michał przygotował nie tylko opisówkę ale szczegółowy materiał z 

numerami dróg, co na każdej drodze powinno być zrobione i wstępna ocena kosztów w 

przyszłości. Ten materiał przypominam, został wszystkim państwu radnym przekazany z 

odpowiednim wyprzedzeniem i dalej zabiegałem o to aby opracowany harmonogram 

został przyjęty na wspólnym posiedzeniu we wrześniu 26.09.12r, gdzie padały propozycje 

aby nie przyjmować żadnego harmonogramu bo nie wiemy jakimi środkami będziemy 

operować, natomiast po analizie tych materiałów dopuścić do dyskusji gdzie każdy z 

radnych miał możliwość wypowiedzieć się co do wniosków, które ewentualnie w tym 

materiale nie były ujęte. Każdy miał prawo zabrać głos, taki głos zabrał i takie wnioski 

zgłosił. Kolejną rzeczą to była kolejna opisówka pana Michała po uwzględnieniu  

wniosków radnych. Po tym uzupełnieniu poprosiłem ówczesnego P-cego Komisji Rolnej 

pana Jana Myszkę i wtedy było ujęte w harmonogramie wspólnych komisji i wszyscy 

państwo radni też wiedzieli o tym posiedzeniu aby na posiedzeniu Komisji Rolnej ten 

materiał z posiedzenia wspólnego wszystkich komisji z tych opisówek zostanie przez 

Komisje Rolną ujęty w formie harmonogramu i zostanie przedstawiony nam do dyskusji.             

I taki materiał jeszcze raz obrobiony przedłożył na posiedzeniu Komisji Rolnej i komisja 

po analizie stwierdziła, że nie będzie tego rozpatrywać, odłoży to w czasie. Po kolejnej 

dyskusji w międzyczasie część radnych wspólnie z P-cym Komisji Rolnej doszła do 

wniosku że taki harmonogram należy opracować, z uwagi na to, że cały czas będziemy 

stali w miejscu i na kolejnym posiedzeniu, na którym ten harmonogram został przyjęty, to 

ja zapytałem czy ten harmonogram ujmuje wszystkie wnioski zgłoszone na wspólnym 

posiedzeniu i dostałem odpowiedz, że tak. W tym momencie państwo Radni zgłaszają 

uwagi, że pewne propozycje nie zostały ujęte wobec tego proponuję dwie rzeczy, jak 

gdyby wniosek przeciwny zgłoszony przez Radnego Roberta Gralca aby to odłożyć                 

w czasie, żeby ten wniosek kolega radny wycofał, a dzisiaj mamy jeszcze trochę czasu aby 

te wnioski o których radni Gralec i Sobczyk zostały w tym harmonogramie ujęte, żeby 

sprawę domknąć i nie wracać, wracać tylko przy opracowanym budżecie na dany rok. 

Istotą takiego harmonogramu jest możliwość rozmowy z powiatem, bo mając to ustalone 

prowadzący rozmowy pan Wójt będzie widział co Rada proponuje i w jakiej kolejności to 

ma być realizowane i wstępnie z Zarządem Powiatu może rozmawiać i występować do 

Rady o zgodę. To tyle z mojej strony. Następnie zwrócił się do Radnego Roberta Gralca 

czy wycofuje ten wniosek, ewentualnie pod kątem uzupełnienia harmonogramu o te 

wnioski, które zgłaszał sam i Radny Tadeusz Sobczyk. 

Radny Robert Gralec - jeżeli te dwa łączniki zostaną uwzględnione w tym harmonogramie, 

bo o nich mówiłem na wspólnym posiedzeniu komisji i była mowa, że znajdą miejsce                

w harmonogramie który jak mi się wydaje jest na kilka lat a nie na przyszły rok. Jeżeli te 

załączniki się znajdą kolejny wniosek zostanie wycofany. 

 

Michał Górnicki -  poprosił o głos i przypomniał że w dniu 06.09.2012 skierowałem do 

pana P-cego Rady pismo odnośnie tych dróg powiatowych, ponieważ chodziło o termin 

żeby można było je wprowadzić na przyszły rok budżetowy.  Dyskusja była poprawki 

zostały naniesione i na podstawie tego harmonogramu zostało sporządzone pismo do 

Zarządu Dróg Powiatowych i już zostało wysłane. W związku z dyskusja na temat zmian 
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dotycząca dróg powiatowych jest w tej chwili bezzasadna, ponieważ na kilka lat tych dróg 

nam wystarczy. Możemy dyskutować na temat wyłącznie dróg gminnych.  

 

Przewodniczący zapytał pana Michała - z tego co pamiętam to łącznik na Langiewicza            

w kierunku Malcówek jest drogą gminną i łącznik w drugą stronę też jest drogą gminną. 

 

Następnie P-cy zaproponował, poddać pod głosowanie wniosek radnego Roberta Gralca            

w sprawie uzupełnienia harmonogramu o te drogi a potem ustalenia jak gdyby w jakiej 

kolejności, kto z Wysokiej Rady jest za tym aby w tym harmonogramie zostały dopisane 

drogi tj. łącznik od ul. Langiewicza w kierunku Malcówek i łącznik od ul. Langiewicza             

w kierunku Poddąbrowy. Przed głosowaniem o głos poprosił P-cy Komisji Rolnej Radny 

Jan Raczyński i poinformował, że w tych opracowaniach nie znalazły się te łączniki, była 

mowa o remoncie tych łączników. 

 

P-cy Rady - rozumiem ale nie mamy co tego rozważać, wnioski poddaję pod głosowanie              

i zaznaczył, żeby wziąć je pod rozwagę, bo jest to słuszna uwaga radnego, kto z państwa 

radnych jest za uzupełnieniem harmonogramu realizacji dróg gminnych o dwa łączniki                   

od ul. Langiewicza w kierunku Malcówek i łącznik od ul. Langiewicza w kierunku 

Poddąbrowy, proszę o podniesienie ręki. W czasie głosowania nie było trzech radnych. 

 

Głosowanie: 

za - 4 

przeciw - 7 

wstrzymało się - 0 

Stwierdzam, że wniosek został przez Wysoką Radę  odrzucony.    

 

I kolejny wniosek Pana Tadeusza Sobczyka o wprowadzenie drogi w Tychowie Starym             

w ramach remontów i napraw. O głos poprosił pan Michał Górnicki i poinformował, że 

droga od 744 do Tychowa Starego pod lasem nie jest wytyczona geodezyjnie w sposób 

uproszczony, jeżeli dokonamy obmiaru wszystkich działek, to koszty będą znacznie 

wyższe niż budowa tej drogi. Co niektórzy mieszkańcy dokonali obmiarów na własną rękę 

i słupki graniczne niestety znajdują się w pasie drogowym. Dlatego aby przystąpić do 

masowych prac naprawczych to trzeba dokonać operacji geodezyjnej dla właściwego 

wytyczenia tej drogi. Od tego trzeba zacząć albo spotkać się z mieszkańcami którzy 

wyrażą zgodę na formę tej drogi.  

P-cy RG zaproponował aby sprawą tej drogi zajęła się Komisja Rolna i Rozwoju Gminy, 

przedyskutowała możliwości dalszej jej realizacji i ewentualnie na jednej z kolejnych sesji 

aby pan wystąpił o uzupełnienie tego harmonogramu, czy może być taka propozycja 

przyjęta.  

Radny Tadeusz Sobczyk stwierdził, że niewiele jest do rozpatrzenia tej drogi na komisji, 

ponieważ pan Michał określił jakie są warunki. Nam chodzi o poprawę przejezdności tej 

drogi, wyrównania jej i nawiezienia tłuczniem.  

Następnie zabrał głos pan Wójt i odniósł się do wypowiedzi radnego Jana Kruka 

dotyczącej braku komunikacji samochodowej między Tychowem Nowym a Ostrożanką,           

a także pominiętej drogi gminnej zagospodarowanej po części jako materiał zaoszczędzony 

z drogi na Majoracie. Tam została wywieziona droga powiatowa, Tychów Nowy 

Ostrożanka. Droga ta wymaga jednak nawierzchni tłuczniowej.  

Natomiast jeśli chodzi o Tychów Stary w przypadku kiedy nie ma obmiarów geodezyjnych 

to proponuję aby drogę która została wykonana w tym roku od Podlesia do pani 

Głowackiej żeby również została utwardzona tłuczniem.  



str. 14 
 

P-cy RG następnie poddał pod głosowanie harmonogram dróg przyjęty na Komisji Rolnej i 

Rozwoju Gminy i zapytał kto jest za przyjęciem tego harmonogramu, proszę o 

podniesienie ręki: 

Głosowanie: 

za - 11 

przeciw - 1 

wstrzymało się - 2 

 

Stwierdzam, ze przy dwóch głosach wstrzymujących się, jednym głosie przeciwnym, 

harmonogram dróg Wysoka rada przyjęła.  

Ad.8. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w zakresie przeprowadzonej 

analizy Protokołu pokontrolnego i wniosków pokontrolnych przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Kielcach.   

 

W dniu 5 września 2012roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, którego tematem 

była analiza protokołu z przeprowadzonej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej               

w Kielcach w zakresie gospodarki finansowej gminy Mirzec. Wnioski pokontrolne zawarte 

zostały w piśmie RIO w Kielcach. Kontrola RIO nie wykazała nieprawidłowości, które 

skutkowałyby na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Urząd Gminy Mirzec. 

Uwagi i wnioski dotyczące jednostkowych spraw wynikały zazwyczaj ze zmiany 

przepisów  bądź zmian w oprogramowaniu komputerowym. Wnioski pokontrolne 

Nr.11,12,13, dotyczyły jednego podatnika, który w odpowiednim terminie  nie złożył 

deklaracji podatkowych. Zalecenia pokontrolne zostały częściowo już wdrożone, pozostałe 

zostaną wdrożone do końca br.  

P-cy RG dodał tylko, że protokół i zalecenia pokontrolne są dostępne na stronach biuletynu 

informacji publicznej.  

 

Ad9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania  radnych.  

      Nie było odpowiedzi z uwagi na brak interpelacji.  

 

Ad 10. Wolne wnioski i zapytania. 

 P-cy RG zapytał, czy w tej sprawie ktoś z państwa chciałby zabrać głos, proszę 

sołtys wsi Osiny, pan Jan Zawisza. 

Sołtys wsi Osiny Jan Zawisza zgłosił dwa pytania, jedno w sprawie nowej tablicy 

informacyjnej dla osin i zaproponował o postawienie jej obok Kościoła w Osinach. Drugie 

pytanie odnośnie kursowania autobusu nr 24. Dodał, że z informacji docierających 

prawdopodobnie mają być obcięte kursy na linii Starachowice-Osiny. W związku z tym, 

zwróci się do pana Wójta o informacje w tym zakresie i podkreślił że jeżeli będzie taka 

sytuacja to na pewno dojdzie do spotkania mieszkańców Osin z panem Wójtem. 

P-cy RG zapytał czy są inne zgłoszenia, nie widzę, zatem ja w ramach wniosku 

zwracam się do pana Wójta z wnioskiem i propozycją że na jednej sesji RG gminy                  

w Mircu przyjęliśmy uchwałę w sprawie przystąpienia do strategii Rozwoju Gminy 

Mirzec, w mojej ocenie to się trochę przedłuża.  W związku z tym, ze najbliższa sesja 

odbędzie 30 października to prosiłbym pana Wójta, aby na tej sesji pojawiła się uchwała 
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przynajmniej o powołaniu komitetu sterującego lub coś na podobny wzór, żebyśmy mogli 

ruszyć z tą strategią, a jeżeli nie uchwała to przynajmniej taka informacja się pojawiła co 

dalej w kierunku strategii. Przypomnę ze na początku roku zmieniając plan pracy RG 

mówiliśmy o przyjęciu strategii gdzieś w okolicach września, później mówiliśmy o 

aktualizacji, potem doszliśmy do wniosku ze ma być to nowa strategia i mówiliśmy,                

że będzie to koniec roku styczeń luty, ale jak w takim tempie będziemy pracować, myślę 

że to będzie okres dłuższy.  

I jeszcze prosiłbym pana Wójta lub panią Sekretarz o krótką informację na temat 

który był poruszany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 3 października 2012roku 

dotyczący okręgów wyborczych. Uważam, ze obecność państwa sołtysów wymaga aby 

taką informację przedstawić również w tym zakresie. A co do terminu sesji to prosiłbym 

przewodniczących komisji aby ustalili indywidualne terminy i porządek obrad posiedzenia 

komisji i żeby się one odbyły po 20 października.  

Następnie zwrócił się do pana Wójta o udzielenie informacji na wnioski i zapytania. 

Pan Wójt w sprawie tablic informacyjnych wyjaśnił, że jeżeli jest potrzeba zakupu 3 

tablic zakupmy 3 i dajmy spokój wreszcie tym tablicom. W Osinach zakupiona jest nowa 

tablica informacyjna i zgodnie z pana sugestią zostanie ona umieszczona koło Kościoła. 

Jeżeli chodzi o kursy autobusu nr 24 do Osin, nadmienił, że mieliśmy wstępne spotkanie u 

prezydenta miasta Starachowice, wspólnie z prezesem spółki MZK i przedstawicielami z 

sąsiednich gmin. Na tym spotkaniu przedstawiono nam podsumowanie za 8 miesięcy 

funkcjonowania tejże spółki komunalnej i przynoszących jej stratach ponad 55tys. zł. Były 

różne dyskusje w jaki sposób rozwiązać ten problem, padały różne sugestie, można było 

wywnioskować, że spółka stawia warunki, które mają spełnić sąsiadujące gminy. Później 

otrzymaliśmy pismo w zakresie naszej gminy  z propozycją aby dofinansować 255ty. zł 

rocznie na teren gminy, czyli 21600zł miesięcznie. Była również aby dofinansować 

emerytów i rencistów, my jako gminy proponowaliśmy bilet seniora, czyli 50% co by 

wyrównywało cenę biletu busa. Proponowaliśmy spółce zakup mniejszych samochodów, 

jednak spółka nie chce myśleć o zmianie taboru. Dlatego ten temat jest bardzo złożony i 

musimy się nad nim zastanowić w podjęciu decyzji w tym zakresie razem z Wysoką Radą 

czy jesteśmy w stanie zabezpieczyć środki na to zadanie.  Jeżeli chodzi o strategię to 

borykamy się, jakie drogi mamy wybrać są problematyczne sprawy związane również ze 

zmianą plany zagospodarowania przestrzennego gminy, ponadto dodał, że możemy 

przyjąć strategię jak zaplanowaliśmy wstępnie takie działanie, ale nie sądziliśmy, że będzie 

to powodowało takie zawirowania. Będziemy szli w kierunku i stosowne materiały zostaną 
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państwu udostępnione, ale dopóki nie ustalimy strategii wewnętrznej to będzie dalej 

zawieszone.  

Pc-y RG zwrócił się o informację w sprawie okręgów wyborczych i w tej sprawie          

o zabranie głosu poprosił panią Sekretarz, 

Sekretarz gminy Marta Ziomek - poinformowała, że projekt w sprawie podziału na 

okręgi wyborcze nad którym państwo byli uprzejmi dyskutować na posiedzeniach komisji 

wraz ze zmianami, które zostały zgłoszone w zakresie ulicy Langiewicza i Tychowa 

Starego zostały prze Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach odrzucone.  

Pan Dyrektor Biura Wyborczego poinformował, ze w Mircu sprawa jest prosta, 

dzielimy tylko w ramach sołectw czyli do podziału na zasadach które tam już były, czyli 

Gadka, Osiny, Mirzec I, Mirzec II i Małyszyn, Trębowiec I, Jagodne I, Tychów Nowy I, 

Tychów Stary I, Ostrożanka I. Taka jest matematyka i taki podział jest możliwy.  

 

Ad.11. Zakończenie obrad. 

 

P-cy Rady Gminy  na zakończenie obrad sesji poinformował, że następna sesja Rady 

Gminy w Mircu odbędzie się 30 października 2012 roku. 

 Następnie po wyczerpaniu całości porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XXV sesji Rady Gminy w Mircu o  godz. 17
50

. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                        Mirosław Seweryn 
Protokołowała: 

Elżbieta Pałys 

 

 


