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P R O T O K Ó Ł 

z XXVI   sesji Rady Gminy w Mircu 

odbytej w dniu 30 października   2012 roku. 

             

 Tematyka obrad sesji: 

 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.  

4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Mirzec na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

8. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych 

radnych oraz Wójta Gminy dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób 

zobowiązanych do ich złożenia Wójtowi. 

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

10. Wnioski i zapytania.  

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

12. Ustalenie terminu następnej sesji. 

13. Zakończenie obrad. 

 

Ad.1.  Otwarcie sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy -Mirosław Seweryn otworzył o godzinie 12
00

 

posiedzenie XXVI sesji Rady Gminy w Mircu i poinformował, że proponowany porządek 

obrad otrzymaliście Państwo Radni wraz z zaproszeniem na sesję. 

 Przewodniczący Rady przywitał przybyłych na XXVI sesję Radnych, 

Radnego powiatu pana Ryszarda Nowaka Panie i Panów Sołtysów z poszczególnych 

sołectw Gminy Mirzec, Panie Dyrektor Szkół i Przedszkoli, Panią Jadwigę Pastuszka 

prezes Oddziału ZNP w Mircu, pana Wójta, panią Sekretarz i panią Skarbnik  oraz 

pracowników Urzędu Gminy w Mircu i lokalne media..  

. 

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 

Andrzej Pomorski jest  nieobecny. Wobec powyższego Rada Gminy może obradować               

i podejmować prawomocne  decyzje. 
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Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady zaproponował Radnego Antoniego 

Derlatkę. 

 Rada Gminy nie wniosła sprzeciwu w sprawie powołania sekretarza obrad. 

 

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

 

P-cy Rady Gminy zapytał, czy do  przedstawionego porządku obrad macie państwo 

jakieś wnioski lub uwagi, proszę pan Wójt - Marek Kukiełka, panie P-cy, Wysoka Rado 

wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad pkt.8 dotyczący projektu uchwały                      

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Ta zmiana  dotyczy jednostki 

oświatowej w Trębowcu tj. wykonania monitoringu  przy szkole podstawowej                        

w Trębowcu w kwocie 5400 zł.  Dziękuję panu Wójtowi, czy są  inne wnioski  w sprawie 

zmian porządku obrad sesji, nie widzę, czy w sprawie wniosku zgłoszonego przez pana 

Wójta są jakieś pytania, również nie widzę, zatem  poddam  ten wniosek sprawie 

uzupełnienia porządku obrad dzisiejszej sesji o pkt.8 z zachowaniem ciągłości                        

i numeracji w zakresie podjęcia uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 

rok, kto z Wysokiej Rady jest za uzupełnieniem porządku obrad o wspomniany punkt 

proszę o podniesienie ręki. Zapytuję ponownie, kto państwa radnych ma wnioski                    

w sprawie zmiany w porządku obrad dzisiejszej sesji, nie widzę, zatem ja pozwolę sobie 

na zgłoszenie trzech wniosków, o których wspominałem na posiedzeniu komisji  

Głosowanie: 

                                       -za - 14 głosów, 

                                       -przeciw- nie było 

                                       -wstrzymało się - nie było   

Stwierdzam, że porządek obrad  o wnioskowany punkt został przez Wysoką Radę 

uzupełniony jednogłośnie. 

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 o działaniach między sesjami.  

4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Mirzec na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2012 rok.  
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9. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych 

oraz Wójta Gminy dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do 

ich złożenia Wójtowi. 

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

11. Wnioski i zapytania.  

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

13. Ustalenie terminu następnej sesji.  

14. Zakończenie obrad. 

 

 

Ad3.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 

 Przewodniczący Rady – Mirosław Seweryn przystąpił do realizacji 3 punktu porządku 

obrad tj. do informacji Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i poinformował, że w 

okresie od ostatniej sesji Rady Gminy w Mircu tj. od 09.10.2012 roku do 30.10.2012 roku  

uczestniczył wspólnie z radnymi Rady Gminy w Mircu w następujących spotkaniach i 

posiedzeniach.  

W dniu 08.10.2012r. w godzinach popołudniowych wspólnie z z-cą P-cego Rady radnym 

Janem Raczyńskim oraz radnym Tadeuszem Sobczykiem, Andrzejem Pomorskim, Romanem 

Stomporem, Marcinem Driańskim, Ireneuszem Zagajnym,  Robertem Gralcem, Czesławem 

Raczyński i Antonim Derlatkom uczestniczyliśmy w spotkaniu założycielskim i wyborze władz 

Mirzeckiego Towarzystwa Sportowego. Na funkcję prezesa podczas tego spotkania towarzystwa, 

MTS Leonard wybrano pana Jerzego Miśkiewicza, a w skład Zarządu Stowarzyszenia spośród 

radnych wszedł Tadeusz Sobczyk i moja osoba, natomiast radny Antonii Derlatka został wybrany 

na P-cego  Komisji Arbitrażowej. Obecnie Towarzystwo jest w trakcie procedury rejestracyjnej a 

jego powstanie było efektem zabiegów i dyskusji i propozycji P-cego Komisji Oświaty, która była 

w miesiącu sierpniu podczas rozmów na temat działalności kulturalnej i sportowej na terenie 

gminy Mirzec. O zamierzeniach i efektach tego Towarzystwa już wkrótce usłyszymy. 

W dniu 10.10.2012r. uczestniczyłem w uroczystości ślubowaniu uczniów klas                             

I Gimnazjum Publicznego w Mircu.  

W dniu 11.10.12r. wspólnie z panem Wójtem oraz w imieniu Państwa Radnych 

przygotowaliśmy list gratulacyjny z okazji Dnia Edukacji Narodowej i gratulacje te za 

pośrednictwem pani dyrektor przekazaliśmy dla wszystkich nauczycieli i pracowników placówek 

oświatowych z podziękowaniami za trudna i odpowiedzialną z życzeniami o wszystkiego dobrego 

na dalszą pracę.   

W dniu 12.10.12r. wspólnie z radnymi Romanem Stomporem i Marcinem Driańskim 

uczestniczyliśmy w uroczystości ślubowania uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Osinach.         

W tym samym dniu wspólnie z Z-cą P-cego Rady Janem Raczyńskim i Radnym Janem Krukiem 



str. 4 
 

uczestniczyliśmy w uroczystości ślubowania  uczniów klas I Szkoły Podstawowej w Tychowie 

Nowym. 

W dniu 15.10.12r. uczestniczyłem w uroczystości ślubowania uczniów klasy I Szkoły 

Podstawowej w Mircu. 

W tym samym dniu uczestniczyłem w spotkaniu przedstawicieli gmin Mirzec, Brody oraz 

miasta i gminy Wąchock z prezesem MZK Starachowice - Jarosławem Katuszem i 

wiceprezydentem Starachowic Sylwestrem Kwietniem w sprawie funkcjonowania Komunikacji 

Zbiorowej w gminach podmiejskich. W tym spotkaniu uczestniczył też pan Wójt i myślę, że pan 

Wójt w kilku słowach poinformuje o przebiegu tego spotkania.  

W tym samym dniu na spotkaniu zorganizowanym przez pana Wójta z paniami dyrektor i 

wyróżnionymi nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej Radę reprezentował pan Jan 

Raczyński, Z-ca P-cego Rady Gminy. 

W dniu 18.10.12r. wspólnie z radnym Andrzejem Pomorskim uczestniczyliśmy                         

w uroczystości ślubowania uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Trębowcu. 

W dniu 23.10.12r. uczestniczyłem w części posiedzenia Komisji Rolnej i Rozwoju Gminy 

oraz    w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury - na którym przy udziale pań dyrektor 

szkół podstawowych i gimnazjum dokonano analizy informacji i realizacji zadań oświatowych, 

która będzie przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Na posiedzeniu omówione zostały również 

osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze w ostatnich klasach szkół podstawowych i gimnazjum.  

W dniu 24.10.12r. uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego                    

i Ochrony p. poż., na którym poza tematyką wynikająca  z planu pracy przyjętego przez Radę 

Gminy w Mircu przedłożona została informacja o przebiegu prac związanych z wdrożeniem 

nowych uregulowań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która 

ostatecznie musi wejść w życie od 1 lipca 2013r.  

W tym samym dniu spotkałem się z P-cymi komisji Rolnych RG w sprawach dotyczących 

organizacji wewnętrznej pracy organów RG. 

W dniu 25.10.12r. uczestniczyłem w sesji Rady Powiatu oraz w posiedzeniu Komisji 

Budżetu i Finansów. 

W dniu 28.10.12r. na zaproszenie Zarządu OSP w Tychowie Starym oraz Wójta Gminy 

Mirzec wspólnie z z-cą P-cego Rady Janem Raczyńskim i radnymi Romanem Stomporem, 

Andrzejem Pomorskim, Czesławem Raczyńskim. 
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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.4.  Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami. 

 

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

09.10.2012r. do 30.10.2012r. odbyły się następujące ważniejsze spotkania i narady: 

 

 - W dniu 09.10.2012 – Spotkanie z kierownikami – Sprawa śmieci 

  - Udział w szkoleniu Wójtów, Burmistrzów i   Prezydentów - Strawczynek  

 -  W dniu 10.10.2012 – Udział w Uroczystości Ślubowania uczniów klasy I- ej w Szkole   

    Podstawowej w Gadce i Gimnazjum   w  Mircu  

-  W dniu 11.10.2012 – Podpisanie umowy na drogę dojazdową do pól-  Urząd      

    Wojewódzki Kielce – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych  

-  W dniu 12.10.2012 – Udział w Uroczystości Ślubowania uczniów klasy I – ej w Osinach  

    i Tychowie Nowym 

-  W dniu 15.10.2012 – Udział w Uroczystości Pasowania Pierwszaków   Szkoła    

    Podstawowa w Mircu, 

 - Udział w spotkaniu w Urzędzie Miasta z MZK w  sprawie komunikacji  

 - Wręczenie Nagród Wójta dla nauczycieli  

 - W dniu 16.10.2012 – Udział w Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej –    

     Szkoła Podstawowa w Gadce 

   - Kielce wizyta w WPSP, UM  

-  W dniu 17.10.2012 – Losowanie honorowych krwiodawców Skarżysko Kamienna –    

   Prezydent Miasta. 

 - Dostarczenie dokumentów do ŚBRR UM, WZDP    Kielce            

-  W dniu 18.10.2012 – Udział w Uroczystości Ślubowania Pierwszaków 

   Szkoła Podstawowa Trębowiec,  

  - Spotkanie integracyjne z młodzieżą  

-  W dniu 19.10.2012 – Pożegnanie młodzieży z wymiany 

 - Udział w Uroczystościach Pasowania Pierwszaków Tychów Stary  
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 - Kombinat Formy Centrum Sportu i Rekreacji,  

-  W dniu 21.10.2012 – Udział w Uroczystościach Dnia Seniora – Gimnazjum   w Mircu  

-  W dniu 22.10.2012 – Spotkanie z audytorem energetycznym do Termomodernizacji 

 - Spotkanie z projektantem dotyczące Przebudowy byłego przedszkola Mirzec  

 -Spotkanie na temat przygotowań do projektu termomodernizacji z Funduszu  

Norweskiego 

-W dniu 24.10.2012 – Spotkanie z Prezesem Orlika 

-W dniu 25.10.2012   - Spotkanie w RPO, UM Kielce 

-W dniu 26.10.2012 – Spotkanie z Dyr. Śmigasem w sprawie remontu dróg na rok 2013   

-W dniu 28.10.2012 – Udział w Uroczystościach otwarcia Klubu   Aktywności Wiejskiej -   

  Tychów Stary oraz 80-lecia OSP Tychów Stary. 

 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. 

Ad5. Przystępujemy do kolejnego punktu tj. Interpelacji i zapytań radnych, 

Informuję, że na listę interpelacji jako pierwszy zapisał się Radny Czesław Raczyński, 

bardzo proszę. 

- Radny Czesław Raczyński - w imieniu części radnych zgłosił interpelację do pana  Wójta 

Gminy Mirzec, którą następnie odczytał: wnioskujemy do Wójta o ustanowienie dnia               

3 Maja Świętem Gminy Mirzec i zabezpieczenie potrzebnych środków finansowych do  

przeprowadzenia stosownych uroczystości z centralną mszą świętą, programem 

patriotycznym przygotowanym przez szkoły z terenu Gminy Mirzec, występami lokalnych 

zespołów ludowych i zaproszonych z gmin ościennych z porządną porcją muzyki 

wieczornej. Ponadto dodał, że inne gminy serwują swoim mieszkańcom nawet 

kilkudniowe imprezy i uroczystości np. dni Wąchocka, dni Pawłowa, podczas których 

przyjmują dostojnych gości gromadząc wokół siebie i swoich przedsięwzięć potencjalnych 

partnerów i przyjaciół. W naszą rzeczywistość wpisałaby się taka majówka w połączeniu            
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z wydarzeniami historycznymi i porcją patriotyzmu. Jako zasadna podstawa do 

monitorowania i świętowania. Nie samym chlebem człowiek żyje, pokażmy, że umiemy 

ciężko pracować, ale potrafimy się też cieszyć i świętować. Wyjdźmy z cienia, pokażmy             

i manifestujmy swój patriotyzm, razem i wspólnie. Rozwijajmy to co piękne w naszej 

historii i nas samych. Nasza gmina zasługuje by mieć swoje własne i trwałe święto 

budujące lokalną więź i tożsamość. Mieszkańcy nasi zasługują na możliwość wspólnego 

jednoczenia się, manifestowania, świętowania w imię miłości do tej dużej i małej 

ojczyzny. Następnie nadmienił,  że interpelacja ta zostanie złożona na piśmie z podpisami 

dużej części radnych naszej gminy.  

- drugą sprawa moja dotyczy zapytania mieszkańców Poduchownego i Mirca Starego w 

sprawie interwencji o zakłócanie ładu i porządku publicznego przez właściciela posesji po 

byłym sklepie zwierząt. Mieszkańcy skarżyli się również do Urzędu Gminy w tej sprawie 

zakłócania spokoju tj. dochodzą stamtąd odgłosy niehumanitarnego obchodzenia się ze 

zwierzętami, jakieś ryki, kwiki związane z przetrzymywaniem i ubojem świniaków, 

dochodzi tam też fetor zwierzęcy, myte są duże samochody dostawcze, a ścieki puszczane 

do rowu przydrożnego, mimo interwencji mieszkańców ta sytuacja się powtarza. Następnie 

zapytał  p. Wójta czy w tej sprawie zostały podjęte jakieś działania, jeśli nie to serdecznie 

w imieniu mieszkańców proszę o interwencję i zagwarantowanie mieszkańcom spokoju               

i bezpieczeństwa. Dodał też, że jeżeli właściciel tej posesji nie zastosuje się do tego należy 

powiadomić stosowne instytucje celem przywrócenia porządku. 

- Następnie w imieniu mieszkańców Korzonka prosił o pilną interwencje na cieku wodnym 

biegnącym od Ogrodów do Poddąbrowy pod mostem, który idzie ten ciek, to jest ciek 

naturalny, nie należy do spółki wodnej i w związku z tym bardzo serdecznie proszę                   

o usunięcie zarośli wokół tego cieku. Byłem tam z pracownikiem Urzędu Gminy 

Sławomirem Planetą obejrzeć to miejsce. Są odcinki gdzie właściciele jak koszą łąki to 

czyszczą, pozostali już nie. Szczególnie pod mostem jest groźnie, grozi zakorkowaniem         

i spiętrzeniem wody. Jeżeli będzie możliwe to prosiłbym jeszcze w tym roku o zrobienie 

tego przez pracowników społecznie użytecznych, chociażby to odkrzaczyć. 

- Radny Robert Gralec -  odniósł się do informacji p. Wójta za okres między 

sesjami. Chciałbym p. Wójcie o doprecyzowanie informacji dotyczących spotkania                  

z prezesem MZK w Starachowicach p. Jarosławem Katuszem i przedstawicielami 

powiatowych gmin z naszego powiatu w sprawie dopłat do kursów komunikacji 
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podmiejskiej. Wiadomo, że   w przypadku odmowy dopłaty do nierentownych kursów 

komunikacja MZK zostanie ograniczona tylko i wyłącznie do kursów szkolnych.                      

Z informacji jakie posiadam MZK czeka na taką informację min. od pana do końca 

października br. Dlatego jestem zdziwiony, że w pana informacji mówił pan                        

o dodatkowym spotkaniu w miesiącu listopadzie. Wobec tego chcę zapytać p. Wójcie ile 

będzie tych dodatkowych kursów, jakie warunki pan wynegocjował od podanej kwoty          

256 tys. zł. Czy podobne negocjacje toczą się z MZKW Skarżysko-Kamiennej.  Ponadto 

nawiązał do folderu wyborczego p. Wójta, gdzie pisał co jest dla niego ważne i jest mowa 

cyt. Dofinansowanie transportu miejskiego MZK ze Starachowic i Skarżyska celem 

ułatwienia komunikacji mieszkańcom naszej gminy. Myślę, że pan zadba o tą komunikacje 

na terenie naszej gminy. Dziękuje bardzo. 

Jako ostatni na listę interpelujących zapisał się Radny Jan Raczyński, który poruszył 

sprawę we własnym imieniu  i społeczności lokalnej wsi Gadka oraz kolegi Radnego            

i prezesa jednostki OSP w Gadce, aby przy tworzeniu budżetu na 2013 rok nie pominięto 

budowy strażnicy w Gadce wraz ze świetlicą, które mają inne wioski. Ponadto nadmienił, 

że sołectwo Gadka jedno z liczniejszych na terenie gm. Mirzec posiada OSP zrzeszoną                

w Krajowym Systemie Ratownictwa i dodał, że obecny budynek straży grozi zawaleniem.  

Dlatego apeluję o to jeszcze raz w imieniu własnym i społeczności sołectwa z Gadki.                   

O pamięć abyśmy rozpoczęli budowę remizy na rok przyszły. Druga interpelacja również 

dotyczy roku 2013, proszę o uwzględnienie wyższych środków finansowych 

przewidzianych na sport i kulturę z uwagi na to, że w chwili gdy utworzyło się Mirzeckie 

Towarzystwo Sportowe jest potrzeba nieco więcej tych środków. Dlatego proszę                        

o przemyślenie tego tematu. Dziękuje bardzo.  

P-cy Rady Gminy podziękował Radnym składającym interpelacje i poinformował, że na 

tym lista osób interpelujących została wyczerpana. Następnie ogłosił przerwę w obradach 

od godz. 12
50

   do godz.13
15

 
.
 

 

Ad.6 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012. 

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011-2012. 

Pisemna informacja w tym zakresie została przekazana radnym w materiałach na sesję             

o jej przedstawienie na dzisiejszej sesji. 
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Poproszę panią Agatę Mundzik - kierownik zespołu obsługi ekonomiczno-

administracyjnej szkół i przedszkoli. 

Panie P-cy, Wysoka Rado, panie Wójcie szanowni państwo, informacja o stanie 

zadań oświatowych na terenie gminy Mirzec przekazywana jest od czterech lat, zawsze           

w październiku. Obowiązek sporządzania i przedstawienie takiej informacji wynika                  

z dyspozycji art. 5a, ust. 4 ustawy o systemie oświaty w zakresie sprawdzianów                      

i egzaminów. Informacja ta była przedmiotem obrad na komisji oświatowej, wszyscy 

państwo radni dostali ta informację w szczegółach. Dlatego może nie będę przedstawiać jej 

tak punkt po punkcie dokładnie, natomiast powiem że składa się ona z części ogólnej, 

która zawiera analizy, statystyki porównania danych z dwóch czy nawet trzech lat 

ubiegłych oraz przedstawia ogólne wyniki sprawdzianu po klasie szóstej w szkołach 

podstawowych i wyniki egzaminu po gimnazjum. Drugą część informacji jej załączniki   

11 sztuk, są to raporty dyrektorów szkół podstawowych, dyrektora  gimnazjum                        

i dyrektorów przedszkoli.  

W raportach dyrektorzy bardzo szczegółowo przedstawiają dane o zadaniach 

wykonywanych przez te jednostki oświatowe w ubiegłym roku szkolnym. Znajdują się tam 

ilości zajęć obowiązujących, ilości zajęć dodatkowych, wykorzystanie godzin tzw. 

karcianych czyli tych, które nie są przeznaczone jako zajęcia obowiązkowe, realizowane 

projekty, programy, sukcesy i bolączki w każdej placówce oświatowej. Są też omówione 

szczegółowo wyniki sprawdzianu i egzaminu. Następnie wyjaśnił, że istnieją pewne 

różnice w danych ilościowych dotyczących uczniów, które wynikają z tego, że tabela nr            

2 przestawiające ilość dzieci w szkołach jest oparta na sprawozdaniu SIO do systemu 

informacji oświatowej na dzień 30.09.11r., natomiast dyrektorzy w swoich raportach 

przedstawiali np. datę na koniec roku szkolonego i dlatego mogą tam wystąpić różnice 

jednego czy dwóch uczniów. Dodała też, że wystąpił błąd w raporcie przy gimnazjum, 

gdzie w raporcie jednostkowym jest napisane 180 uczniów, ewidentnie jest to pomyłka bo 

było uczniów 280 w gimnazjum. W części ogólnej pierwszą rzeczą jest metryczka gminy          

i to jest tabela, która przedstawia porównanie subwencji i wydatków na oświatę                      

w 2011/2012 roku, porównuje również wydatki na ucznia publicznego i niestety tendencja 

jest wzrostowa. Tabelka nr 2 wykazuje stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum 

ilość dzieci w poszczególnych klasach, ilość oddziałów, ilość uczniów subwencyjnych               

i ilość uczniów na zajęciach rewitalizacyjnych. Tabela nr 3 dotyczy analizy liczby uczniów 

w szkołach podstawowych i gimnazjum na przestrzeni 3 lat, pokazuje wzrostu lub spadki         

i też niestety tendencja jest tutaj spadkowa. Kolejna tabelka to jest stan organizacji 
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przedszkoli publicznych w ubiegłym roku szkolnym. Kończąc moją wypowiedź chciałam 

powiedzieć, że zadaniem gminy  jest wprowadzenie reformy oświatowej, umożliwienie 

wejścia nowej podstawy programowej, czyli musi przygotować szkoły do przyjęcia 

ewentualnego obowiązkowego przyjęcia sześciolatków w 2014 roku. Szkoły nasze 

przygotowują się do tego. W tym celu z programu rządowego "Radosna Szkoła" w każdej 

szkole utworzono miejsce zabaw, które to w dużej części zostało sfinansowane w trzech 

szkołach, Gadka, Małyszyn, Osiny, są place zabaw sfinansowane   w połowie z programu 

rządowego a w połowie z budżetu gminy i wszystkie szkoły podstawowe realizują projekt 

od 2 lat, indywidualizacja, nauczanie i wychowanie klas 1-3 w gminie Mirzec. Projekt ten 

pozwala nauczycielom na wyrównanie i kompensowanie ewentualnych braków i trudności 

u dzieci młodszych i rozwijanie ich zdolności i zainteresowań, talentów u dzieci zdolnych. 

W klasach 1-3 w związku z tym możemy powiedzieć, że nasze szkoły są przygotowane do 

przyjęcia sześciolatków którego efektem jest też wzrost liczby sześciolatków 

przychodzących do klasy I-szej i tak w ubiegłym roku we wrześniu tych sześciolatków 

mieliśmy 19, a w tym  roku przyszło 21 sześciolatków do klas pierwszych. Kolejnym 

zadaniem jest dowóz uczniów, gmina musi sfinansować dowóz uczniów i zapewnić opiekę 

uczniów niepełnosprawnych, ma także obowiązek dowozić lub finansować dowóz dzieci, 

które mają do szkoły więcej niż 3km, w przypadku uczniów 5-6 i uczniów gimnazjum.       

To zadanie gmina realizuje, jest dowóz do gimnazjum, jest dowóz dzieci 

niepełnosprawnych  z terenu gminy Mirzec do szkoły podstawowej w Jagodnem, a także 

gmina zapewnia zwrot kosztów, zadanie pierwsze czyli dowóz do gimnazjum w zeszłym 

roku kosztował 111 683 zł, dowóz do szkoły podstawowej w Jagodnem kosztował w ciągu 

10 miesięcy 51164 zł i zwrot kosztów rodzicom, których dzieci mieszkają w odległości 

większej od 3km a chodzą do klas 1-4 wyniósł 3 609zł. W raporcie pojawiły się też 

informacje o gminnych stołówkach, gmina utrzymuje 2 stołówki szkolne, 2 przedszkolne, 

5 szkół podstawowych nie posiadają stołówek i posiłki dostarczane są w formie cateringu               

z zewnątrz. W raporcie jest informacja o średniej ilości wydawanych posiłków na 

poszczególnych stołówkach z uwzględnieniem posiłków jednodaniowych                                     

i dwudaniowych. Kolejna część raportu dotyczy nauczycieli, czyli przedstawia średnie 

wynagrodzenie nauczycieli w 1012roku, które było inne do końca sierpnia 2012 i jest 

zwiększone to wynagrodzenie przez ostatnie 4 miesiące, tabela pn. ilość nauczycieli              

w gminnych placówkach oświatowych z podziałem na stopień awansu zawodowego 

również ze sprawozdania SIO na 31.03.2012r, przedstawia ilość na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego.  
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Następnie znajdują się wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej, przedstawione są dość 

szczegółowo. Przypomniała, że było to analizowane szczegółowo na komisji oświatowej           

a dla zainteresowanych raport zostanie opublikowany na stronie gminy i będzie można tam 

zajrzeć. Tak w skrócie tylko powiem, że w skali staninowej szkoły otrzymały następujące 

pozycje: Szkoła Podstawowa Małyszyn i Tychów Stary osiągnęła stanin bardzo wysoki, 

Szkoła Podstawowa Mirzec stanin wysoki, Szkoła Podstawowa Gadka stanin wyżej średni, 

Szkoła Podstawowa w Jagodnem i Osiny stanin niżej średni, Szkoła Podstawowa 

Trębowiec stanin bardzo niski, Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym nie została 

przedstawiona na skali staninowej ponieważ sprawdzian pisało 3 uczniów tj. mniej niż 

potrzeba do celów statystycznych przynajmniej osiem.  

Kolejną fazą raportu są wyniki egzaminu gimnazjalnego, który zmienił trochę swoją 

formułę. Trwał w ubiegłym roku 3 dni i pierwszy dzień to był sprawdzian umiejętności              

z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki i muzyki. 

Drugi dzień to sprawdzian wiadomości i umiejętności z matematyki, biologii i geografii, 

chemii, fizyki z astronomią i trzeci dzień to był sprawdzian wiadomości i umiejętności            

z języka obcego. W gimnazjum naszym w ubiegłym roku zdawało 94 uczniów i uzyskano 

w skali staninowej wyniki następujące: 

Egzamin z zakresu historii z Wos - stanin średni 

Egzamin z zakresu języka polskiego - stanin wyżej średni 

Egzamin z zakresu matematyki - stanin wyżej średni 

Egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych - stanin niski  

Egzamin z zakresu języka angielskiego - stanin średni 

Ponadto dodała że pani dyrektor gimnazjum była bardzo uprzejma na komisji oświatowej                     

i bardzo szczegółowo te wyniki omówiła. Kolejna część raportu to załączniki dyrektorów 

szkół. Było to przedstawione na komisji bardzo szczegółowo. Dziękuję. 

P-cy Rady podziękował pani kierownik za przedstawienie informacji dodał,                 

że zanim otworzę dyskusję na jej temat, poproszę pana Jana Raczyńskiego                                 

o przedstawienie opinii Komisji Zdrowia Oświaty i Kultury. 

Jan Raczyński - P-cy Komisji Zdrowia Oświaty i Kultury - w dniu 23 października 

2012 r. Komisja szczegółowo omówiła tą informację i pozytywnie ją zaopiniowała. 

Ponadto korzystając z głosu pogratulował paniom dyrektorkom  dobrych w sumie. P-cy 

podziękował p-cemu Komisji  oświatowej i otworzył dyskusje, to z Państwa  Radnych w 

przedmiocie przedłożonej informacji chciałby zabrać głos, proszę Radny Robert Gralec . 
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-Radny Robert Gralec chciałbym zapytać panią kierownik z czego wynika z czego 

wynika tak niska ocena staninowa w szkole w Trębowcu. Podkreślił też, że te  materiały          

w taki solidny sposób zostały  przygotowane, wiele informacji dobrych w nich się 

znajduje. Kolejne pytanie oczywiście dotyczy szkoły podstawowej w Trębowcu, to budzi 

największy niepokój, ponieważ jest najmniejsza szkoła na terenie Gminy, najmniej 

uczniów a osiąga najgorsze wyniki sprawdzianów zewnętrznych .   

Chciałbym zapytać również ile godzin ponadwymiarowych zajęć dodatkowych 

było zaplanowane w tym okresie badawczym, bo mam wrażenie, że koszty poniesione na 

ten cel pozostały bez żadnego efektu. Czy ta szkołą w Trębowcu, która osiągnęła w sakli 

stanikowej wynik bardzo niski dokonała analizy sprawdzianów zewnętrznych, w którym 

obszarze taka analiza się odbyła, którego przedmiotu dotyczyła i których nauczycieli. 

Ponadto chciałbym zapytać o Gimnazjum w Mircu, mamy wykres edukacyjnej wartości 

dodanej, pani kierownik przedstawia nam dane na lata 2009-2011.Wydaje mi się, że mamy 

świeższe dane z lat  201-2012,dlatego mam pytanie czy ta szkoła się wyciąga z tej ćwiartki 

szkoły wymagającej pomocy, czy dalej jesteśmy w tej ćwiartce, bo zarówno w części 

humanistycznej jak i matematyczno-przyrodniczej jest podobnie. W tej drugiej części jest 

znacznie gorzej tak wynika z wykresu.  Proszę o odpowiedź na te moje pytania. 

P-cy poinformował że na dzisiejszej sesji nie ma pani dyrektor Gimnazjum i dodał, 

że tą kwestię bardzo szczegółowo omówiła pani dyrektor na komisji Oświatowej. Myślę, 

że  pani Agata w zastępstwie za panią dyrektor odpowie.  

Radny Jan Kruk - zwrócił uwagę na wiele czynników, korzystając z obecności pań 

dyrektorek chciałem powiedzieć, że oświata jest oczkiem w głowie od wielu, wielu lat 

naszej władzy  miejscowej. Musimy sobie zdać sprawę, że około 12 mln. zł  budżetu 

gminy  tj. ponad połowa idzie na oświat, a więc są to ogromne wydatki i na pewno 

opóźniamy naszej gminy rozwój np. budowy dróg, budowy świetlic, czy innych urządzeń 

potrzebnych dla społeczeństwa wsi. Dodał też, że oświata ma ogromne znaczenie dla 

rozwoju naszego społeczeństwa. Mnie ogromnie cieszy, że wszystkie szkoły na terenie 

Gminy realizują program indywidualizacja nauczania w klasach 1-3, bo w społeczeństwie 

się mówi, że w klasach 1-3 nie musi być dobry nauczyciel, ja jestem zupełnie innego 

zdania i uważam, że w klasach tych powinni być wybitni pedagodzy, którzy dają podstawy 

i jeśli dziecka nie nauczy się czytać i pisania w tych klasach ma później ogromny  problem 

i trudności w klasach starszych. Praca z tym uczniem i wyrównywanie poziomu, oprócz 

tego w klasach 1-3 można szukać talentów. Zwrócił się do pań dyrektor, aby zwracały 

szczególną uwagę na szukanie talentów i pracę z uczniem zdolnym, myślę, że w każdej 
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szkole są tacy uczniowie, którym powinno sie dawać dodatkowe zadania i czynności              

w celu polepszenia wyników na sprawdzianie. 

Odniósł się do pytania Radnego Roberta Gralka i próbował częściowo mu 

odpowiedzieć, że nie można oceniać szkoły po jednym teście w danym roku i w danej 

klasie na terenie jednej ze szkół dlatego, że klasy mamy różne i może się tak złożyć,               

że  w klasie małej, gdzie jest 2-3 uczniów słabszych a nie ma wybitnego wynik testu po 

prostu leży i gdybyśmy oceniali na podstawie jednego roku naprawdę skrzywdzilibyśmy 

daną szkołę, nauczyciela czy dyrektora tej placówki. Pracę szkoły można ocenia po wielu 

latach. Wyraził słowa podziękowania dla pani dyrektor Gimnazjum, że te wyniki się 

poprawiają, tak jak mówiłem  na komisji dlatego, że szkoła przez ostatnie lata pracowała        

z programami dla uczniów zdolnych, a nie jak wcześniej odwrotnie. 

P-cy Rady jako kolejny o głos prosił Radny Jan Myszka. 

Radny Jan Myszka prosił o tabelkę na 2012/2013 rok i wyszczególnienie ile mamy 

w klasach zerowych. Ponadto zwrócił się do prasy lokalnej, bo praktycznie w każdej 

szkole można przyjąć czterolatków, nie wiem czy czarownice mają taką informacje,                

że czterolatki mogą uczestniczyć w klasach zerowych. Zwrócił się do prasy aby zgłosiła 

się do pani Agaty, która w szczegółach wyjaśni o co chodzi z tymi czterolatkami. 

 Proszę jeszcze    Radny Tadeusz Sobczyk      .                                                                                               

Radny Tadeusz Sobczyk   zwrócił się do pani kierownik z pytaniem  w sprawie dowozu 

dzieci ,koszt dowozu dzieci do Gimnazjum i dowozu dzieci w Jagodnem. Jak jest to 

zorganizowane, bo porównując liczby te proporcje są trochę jakby zachwiane, chciałbym 

wiedzieć jak wygląda dowóz dzieci do Jagodnego.  

Dziękuję Radnemu o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania poproszę panią Agatę 

Mundzik. 

Agata Mundzik może udzielę odpowiedzi na ostatnie pytanie Radnego Tadeusza 

Sobczyka, jeśli chodzi o dowóz dzieci do Jagodnego i Gimnazjum również ogłaszamy 

przetarg, zeszłym roku szkolny do przetargu stanęła tylko firma PKS ze Starachowic, która 

realizowała usługę na obu zadaniach. Podkreśliła, że dowóz w zasadzie obejmuję taką 

samą ilość kilometrów, bo w prawdzie dzieci wiezie się więcej do Gimnazjum, ale z terenu  

całej gminy i podobnie do Jagodnego dzieci jest 10-15,których też wiezie się z całej 

gminy, dlatego jeżeli chodzi o kilometry jest ich sporo i proporcje są takie jakie są. Przy 

czym do Jagodnego jeździ Bus, natomiast do gimnazjum dwa autobusy. 

Jeśli chodzi o pytanie pan Roberta Gralca może zacznę od gimnazjum edukacyjna wartość 

wydana  tj. wskaźnik, który jest liczony z trzech lat, czyli kolejny wskaźnik będzie 
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obliczony dopiero w 2014 roku. Pani dyrektor na komisji tłumaczyła, że pewnie zmieni się 

jego formuła i nie jest w stanie powiedzieć, czy jesteśmy jeszcze w tej ćwiartce czy nie, 

miejmy nadzieję, że nie bo biorąc pod uwagę wyniki z 2011 roku z polskiego i matematyki 

były ponad kreską i w tym roku też są ponad kreską, więc być może na obu tych 

wykresach zbliżamy się do środka, natomiast jest to wskaźnik, który nas obowiązuje                 

i dopóki nie ukażę się następny jest taki i dlatego go tutaj zamieściłam. Natomiast jeśli 

chodzi o sprawdzian i stanin jaki osiągnęła szkoła w Trębowcu to ja tylko powiem,                 

że  w małej szkole czasem jest trudniej osiągnąć dobry wynik niż w dużej szkole, bo jeżeli 

klasa składa się z 5-6 osób i wszystkie te dzieci są słabe w nauce to nie ma kto ich 

podciągnąć tak jak powiedział pan Jan Kruk. Oddam głos pani dyrektor z Trębowca, która 

poinformuje państwa w szczegółach. Jeszcze zanim oddam głos chciałam odpowiedzieć 

Janowi Myszce, że raport dotyczy roku szkolnego ubiegłego, czyli 2011 -2012,dlatego nie 

ma tu tabelki na wrzesień br. i nie ma ilości dzieci w zerówkach, oczywiście taka tabelka 

zostanie państwu przedstawiona oczywiście, ale nie w tym raporcie.                     .  

Pani Beata Witkowska Dyrektor Szkoły  Podstawowej w Trębowcu  wyjaśniła,             

że klasa, która pisała sprawdzian w tym roku liczyła 6 uczniów, z czego tylko jedna 

uczennica była taka czwórkowa, natomiast  5 chłopców naprawdę bardzo słabych, które 

były z dysfunkcjami, dyslektycy, którzy nie posiadali opinii. Opinia pozwala dziecku 

wydłużyć czas pisania dziecku  sprawdzianu i dziecko jest zupełnie inaczej oceniane. 

Ponadto dodała, że szkoła w Trębowcu nigdy nie miała tak słabego sprawdzianu jak w tym 

roku zawsze pisaliśmy sprawdzian w staninie wysokim albo bardzo wysokim, chyba to o 

czymś świadczy, to że akurat tak dzieci słabo napisały, to główną przyczyną był brak 

opinii.  Jeżeli chodzi o analizy to każda szkoła ma obowiązek analizy sprawdzianu, 

wyciąga wnioski i te wnioski musi zrealizować. Jeżeli chodzi o umiejętności to najsłabiej 

wypadło korzystanie z informacji i pisanie, a są to ewidentnie umiejętności związane                   

z dysleksją. Każdy uczeń w naszej szkole ma kartę indywidualnych potrzeb i wszystkie 

niedociągnięcia czy dysfunkcje są ujęte w zadaniach, które musimy jako szkoła realizować 

wobec każdego ucznia, czy to w zajęciach dodatkowych, czy innych formach pomocy, 

współpracy z poradnią pedagogiczną, logopedą. Jeżeli chodzi o  zajęcia płatnych zajęć 

dodatkowych  nie było, moi nauczyciele oprócz dwóch godzin, które wynikają                        

z obowiązków art.42 pracują dużo więcej w ubiegłym roku 3 godziny społecznie 

tygodniowo poświęcali na przygotowanie  słabej grupy do sprawdzianu .Wynik jest taki 

jaki jest i naprawdę więcej nie mogliśmy nic zrobić. 
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P-cy Rady podziękował i poinformował, że odpowiedzi na zadane pytania zostały  

udzielone. czy w tej sprawie jeszcze chciałby zabrać głos, nie widzę, zatem proponuję 

zapis do protokołu jeśli nie usłyszę  sprzeciwu, że informacja o realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2011-2012 została przez Wysoką Radę przyjęta.                 

Nie widzę, zatem taki zapis się znajdzie w protokole.  

 

 Ad7. P-cy Rady Gminy przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad tj.  podjęcia 

uchwały w sprawie podziału gminy Mirzec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic                  

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.                              

Projekt uchwały został Państwu przekazany w materiałach na sesję i był przedmiotem 

obrad wszystkich komisji, a o przedstawienie tego projektu poproszę Panią Martę Ziomek 

Sekretarza Gminy. Proszę Państwa, projekt uchwały został opracowany zgodnie                        

z przepisami  w zakresie normy przedstawicielstwa, porównując poprzednio przygotowany 

projekt z podziałem na okręgi gminy należy podzielić sześć okręgów dwumandatowych na 

jednomandatowe. W związku z powyższym utworzone zostanie 15 jednomandatowych 

okręgów wyborczych i w każdym okręgu będziemy wybierać  jednego radnego. Dotyczy 

to kadencji Rady Gminy w 2014 roku i tak podziałowi ulegną sołectwa na okręgi 

jednomandatowe, sołectwo Gadka, sołectwo Małyszyn, sołectwa Mirzec  I i II, sołectwo 

Osiny, bez podziału pozostaje sołectwo Jagodne, sołectwo Trębowiec, sołectwo Tychów 

Nowy i Tychów Stary oraz sołectwo Ostrożanka. Uchwała po podjęciu przez Radę Gminy 

zostanie opublikowana w dzienniku urzędowym województwa i przekazana zostanie do 

komisarza wyborczego. Ponadto poinformowała, że projekt został uzgodniony                        

z Komisarzem wyborczym i uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. 

P-cy Rady  Gminy podziękował  pani Sekretarz i podkreślił, że był on przedmiotem obrad 

wszystkich posiedzeń komisji, dlatego poproszę p-cy komisji o przedstawienie opinii. 

Poproszę pana Jana Raczyńskiego P-cego Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury. 

Jan Raczyński P-cy Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury komisja w dniu 23.10.2012 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podziału gminy Mirzec na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych                             

w każdym okręgu wyborczym.  

O opinię Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P.poż proszę jej P-cego Radnego 

Tadeusza Sobczyka. 

Komisja  Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. poż również pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały.       
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O przedstawienie opinii proszę teraz  P-cą Komisji Budżetowej  panią Agnieszkę Idzik -

Napiórkowską., która poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów również 

pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. 

P-cy podziękował P-cym komisji i otworzył dyskusję nad przedstawionym  

projektem uchwały i zapytał, kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie, 

nie widzę, zatem  przystępujemy do głosowania, kto z Wysokiej Rady jest za przyjęciem 

projektu uchwały  w sprawie podziału gminy Mirzec na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic  i numerów oraz liczby radnych wybieranych  w każdym okręgu wyborczym  proszę 

o podniesienie ręki. 

 

Głosowanie: 

                                       -za - 13 głosów, 

                                       -przeciw- 1 głos 

                                       -wstrzymało się - nie było   

 Stwierdzam, że uchwała przy jednym głosie przeciwnym została przyjęta przez Wysoką 

Radę. 

 

Ad8..Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 

 

P-cy Rady Gminy Mirosław Seweryn o przedstawienie projektu uchwały poproszę panią 

Skarbnik Wandę Węgrzyn ,jeszcze tylko dodam, że ten projekt był przedstawiany na 

posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. 

Wanda Węgrzyn Skarbnik Gminy panie P-cy, Wysoka Rado przedłożony projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok dotyczy tylko jednej  przeniesień                     

w załączniku nr 2 w planie wydatków jednostki organizacyjnej w Trębowcu na 

zabezpieczenie środków na wykonanie monitoringu zewnętrznego przy tym budynku           

i dodała,  że na poprzedniej sesji 8 października 2012 roku taka zmiana była dokonana 

tylko w załączniku nr 4 inwestycje roczne, a obecnie po raz drugi załącznik nr 2                           

o zabezpieczenie środków. Dziękuję tyle z mojej strony. 

P-cy jak już wspomniałem projekt tej uchwały był prezentowany na komisji Budżetu                   

i Finansów, dlatego proszę panią Agnieszkę Idzik -Napiórkowska P-cą tej komisji o opinię. 

Komisja  Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.  

P-cy Rady Gminy podziękował pani P-cej Komisji i otworzył dyskusję w tej sprawie  
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i zapytał, kto z państwa Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie, nie widzę, zatem 

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

w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2012 rok proszę o podniesienie ręki. 

Głosowanie: 

                                       -za - 14 głosów, 

                                       -przeciw- nie było  

                                       -wstrzymało się - nie było   

 Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przez Wysoką Radę jednogłośnie.  

 

Ad.9. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń 

majątkowych radnych oraz Wójta Gminy dotycząca analizy oświadczeń 

majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Wójtowi. 

 

P-cy Rady Gminy Mirosław, otrzymaliście Państwo w materiałach na sesję 

informację pisemną zarówno P-cego Rady jak i pana Wójta na temat analizy oświadczeń 

majątkowych, który wynika z art.24ust 12. Ustawy o samorządzie gminnym i zarówno ja 

jak i pan Wójt jesteśmy zobligowani do 31 października każdego roku  do poinformowania 

Wysokiej Rady o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego w terminie,                  

o nieprawidłowościach stwierdzonych w tych oświadczeniach i ewentualnie o krokach                    

i działaniach jakie w związku z tym zostały podjęte. Następnie poinformował, że wszyscy 

Radni złożyli oświadczenia majątkowe w terminie, były pewne nieprawidłowości, które 

zostały usuwane na bieżąco w momencie ich składania. Kopie oświadczeń majątkowych 

wraz ze stosownymi dokumentami zostały przesłane do Urzędu Skarbowego                      

w Starachowicach i pana Wójta celem publikacji ich treści w BIP -e . 

W imieniu pana Wójta informację o dokonanej  analizie   oświadczeń majątkowych 

złożonych przez pracowników Urzędu Gminy w Mircu oraz kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych za rok 2011przestawiła Sekretarz Gminy pani Marta Ziomek 

Informuję, że  zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)                 

i wytycznymi wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych do złożenia 

oświadczeń majątkowych zobowiązani byli kierownicy jednostek organizacyjnych, 

sekretarz gminy, skarbnik gminy oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne.             

W zakreślonym terminie czyli do dnia 30 kwietnia 2012 roku oświadczenia majątkowe 

złożyli wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych  i zobowiązani ustawą pracownicy. 
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Daty wpływu dokumentów odzwierciedla Rejestr Złożonych Oświadczeń Majątkowych za 

2011 rok zawierający 19 nazwisk. Ponadto w dniu 28 września i 11 października br. 

wpłynęły 2 oświadczenia  majątkowe, które po dokonaniu wstępnej analizy przekazane 

zostały do Urzędu Skarbowego w Starachowicach w dniu 16 października br. Nie złożono 

1 oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji. W wyniku 

dokonanej w dniu 1 czerwca 2011 roku wstępnej analizy stwierdziłem następujące 

nieprawidłowości: 

- brak wpisu tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego, 

- brak wysokości przychodu i dochodu z gospodarstwa rolnego, 

- w kilku przypadkach zamiast wpisu „nie dotyczy” postawiono kreskę. 

  W pozostałych przypadkach  nie stwierdzono żadnych uchybień ani też błędów na 

podstawie których można by domniemywać, że oświadczenia są nierzetelne. 

Po dokonanej wstępnej analizie oświadczenia majątkowe wraz z załącznikami zostały                

w dniu 01 czerwca 2012 roku przesłane do Urzędu Skarbowego w Starachowicach, 

Skarżysku-Kamiennej i w Radomiu celem dalszej analizy. Z otrzymanych informacji 

wynika, że Urząd Skarbowy w Radomiu i Skarżysku-Kamiennej  nie stwierdził 

niedociągnięć natomiast Urząd Skarbowy w Starachowicach w przesłanych 

oświadczeniach stwierdził kilka nieprawidłowości polegających na braku zapisu                    

w odpowiednich punktach np. tytułu prawnego posiadanego gospodarstwa, brak przychodu 

i dochodu z gospodarstwa rolnego, brak jednej strony w załączonym zeznaniu PIT, brak 

zeznania PIT-38, brak wpisu w związku z jakim zdarzeniem zaciągnięto kredyt,  w kilku 

przypadkach zamiast wpisu „nie dotyczy” postawiono kreskę. Powyższe niedociągnięcia 

zostaną omówione z kierownikami jednostek organizacyjnych oraz z pracownikami aby w 

następnych zeznaniach uniknąć takich błędów. Ponadto przekazane zostaną informacje 

pomocne przy wypełnianiu oświadczeń majątkowych osobom zobowiązanych do ich 

składania przekazane przez Urząd Skarbowy w Starachowicach. 

Następnie P-cy Rady podziękował pani Sekretarz za przedstawiona informację i 

zapytał czy są pytania ze strony Radnych, nie widzę, zatem przystępujemy do kolejnego 

punktu porządku obrad . 

 

A10 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
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P-cy Rady poinformował, że dzisiaj do przyjęcia mamy dwa protokoły, protokół              

z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 19.09.2012 roku i protokół z XXV sesji Rady 

Gminy w Mircu z dnia 8 października 2012 roku. Stwierdzam, że do chwili rozpoczęcia 

sesji tylko w przypadku jednego protokołu wpłynęła drobna poprawka, która została 

uzupełniona, wobec tego możemy przystąpić do ich przyjęcia. Zatem, kto z państwa 

Radnych jest za przyjęciem  protokołu Nr XXIV Rady Gminy w Mircu z dnia 19 września 

2012 roku, proszę o podniesienie ręki.  

Głosowanie: 

                                       -za - 14 głosów, 

                                       -przeciw- nie było 

                                       -wstrzymało się - nie było   

Stwierdzam, że protokół  został przez Wysoką Radę przyjęty  jednogłośnie. 

I kolejny protokół Nr XXV Rady Gminy w Mircu z dnia 8 października 2012 roku, kto           

z Wysokiej Rady jest za jego przyjęciem proszę o podniesienie ręki. 

Głosowanie: 

                                       -za - 14 głosów, 

                                       -przeciw- nie było 

                                       -wstrzymało się - nie było   

Stwierdzam, że i ten  protokół  został przez Wysoką Radę przyjęty  jednogłośnie. 

 

Ad 11. Wolne wnioski i zapytania. 

 

P-cy Rady Gminy pan Mirosław Seweryn zapytał, kto z państwa radnych  chciałby 

zabrać głos  w tej sprawie, bardzo proszę sołtys sołectwa Trębowiec. 

-sołtys sołectwa Trębowiec pan Stanisław Seweryn zgłosił problem w imieniu 

prezesa OSP w Trębowcu w sprawie remizy, która jest zdemolowana, z urwana bramą               

i schodami wejściowymi do zrobienia. Zwrócił się do pana Wójta aby znaleźć środki  

finansowe i zająć się tą remizą. Poinformował, że zrzeszenie wzięło remizę i zdemolowało  

doszczętnie i nikt tą sprawą się nie interesuje. Mieszkańcy sołectwa Trębowiec chyba 

zasługują  na wsparcie. Dziękuję. 

Jako kolejny Radny Jan Raczyński zapytał w sprawie wykonania podjazdu do 

gimnazjum w Mircu dla uczniów niepełnosprawnych, otóż zwróciła się do mnie matka 

takiego ucznia z prośbą o interwencję w tej sprawie. To pytanie właściwie chciałem 
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skierować do kierownika Zespołu Szkół i Przedszkoli pani Agaty Mundzik czy pani  

Dyrektor Gimnazjum w Mircu z prośbą o odpowiedź. 

Jako kolejny  Radny Robert Gralec, który zapytał w sprawie przetargu  na budowę           

i modernizację drogi w Mirzec- Ogrody, kto wygrał ten przetarg i na jaką kwotę on 

opiewa. Przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów  pan kierownik 

referatu inwestycji  poinformował, że ten przetarg został rozstrzygnięty. Prosił o  szerszą 

informację  na ten  temat. Dziękuję. 

-Radny Czesław Raczyński -  wyraził słowa podziękowania  od Gminnej Spółki 

Wodnej  dla Pana Wójta w imieniu mieszkańców sołectwa Jagodne, szczególnie pana 

Jańca, który  sąsiaduje  z działką, gdzie pracownicy społecznie użyteczni  pod nadzorem 

pracownika Sławomira Płanety  oczyścili z zarośli rów. Wyraził też podziękowania dla  

pracownika Urzędu Gminy pana Sławomira Płanety za dobrze wykonana robotę.  

 Z kolei Radny Jan Kruk -  zapytał pana Wójta, czy gmina Mirzec  przygotowuje się 

do składania wniosków  do programu norweskiego i dokąd jest termin ich składania. 

 Następnie o głos poprosiła dyrektor szkoły podstawowej w Trębowcu pani Beata 

Witkowska, która  podziękowała Wójtowi i Radzie Gminy  za założenie monitoringu w 

szkole. Dodała , że jak na razie sprawdza się i można stwierdzić wandalizm  się skończył. 

Bardzo dziękuję. 

P-y Rady Gminy pan Mirosław Seweryn poinformował, że nie chciał  wprowadzać 

uzupełnień do porządku obrad o dodatkowy punkt dotyczący  wprowadzenia zmian 

zapisów Statutu Gminy Mirzec, jednocześnie przypomniał, że były  takie rozmowy wśród 

Radnych, gdzie są rzeczy, które powinny być zmienione i dodał, że jeżeli chodzi o 

obowiązujące prawo  pewne ustawy zostały zmienione dlatego ten Statut należy również 

do nich dostosować.  

 Odniósł się też do interpelacji  Radnego Czesława Raczyńskiego  dotyczącej 

ustanowienia tytułu Przyjaciela Gminy Mirzec i podkreślił, że jest to na tyle ważna w 

mojej ocenie sprawa, że  ten projekt uchwały powinien  być poddany konsultacjom  

społecznym. Dlatego chciałbym zaproponować w tym celu powołanie zespołu, który 

zająłby się tymi dwoma  tematami, czyli zmianami  do Statutu Gminy Mirzec i analizie 

przygotowanego projektu uchwały. Ponadto zaproponował, aby trzon tego zespołu 

tworzyli przewodniczący poszczególnych  komisji, a on sam jako P-cy Rady  również 

będzie brał udział  w pracach tego zespołu. Również  każdy z Radnych, który byłby 

zainteresowany  pracą zespołu, to może brać w nim udział. Następnie dodał, że  jeżeli 

propozycja zostanie  przez Wysoką Radę zaakceptowana, to przy harmonogramie prac 
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komisji, który dostajecie co miesiąc, będzie  taka  informacja o terminie posiedzenia tego 

zespołu. Posiedzenie będzie otwarte  i każdy będzie mógł w nim wziąć udział. Zanim 

oddam głos panu Wójtowi, chciałem zapytać, czy taka propozycja  jest do przyjęcia, czy 

macie Państwo  jakieś uwagi i inne propozycje w tym zakresie. Ponieważ widzę, że jest 

ogólna akceptacja mojej propozycji,     to tylko dodam, że w terminie nie dłuższym niż            

2 -3 miesięcy takie dokumenty zmieniające Statut i projekt uchwały w sprawie 

ustanowienia tytułu Przyjaciel Gminy Mirzec będące owocem pracy zespołu  trafią pod 

obrady Rady Gminy w Mircu.    

Ad12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania  radnych.  

 

P-cy Rady Gminy przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad                             

tj. udzielenie odpowiedzi na  interpelacje, wnioski i  zapytania radnych. 

O zabranie głosu poproszę pana Wójta Marka Kukiełkę.  

Szanowni Państwo odpowiadając na interpelację Radnego Czesława Raczyńskiego 

dotyczącą  wniosku w sprawie  uchwalenia Święta Gminy Mirzec to tym tematem 

powinny zająć się komisje Rady Gminy, uważam, że jest to zacna propozycja, faktycznie 

Dni Mirca jako takie nie istnieją, jedynie większą imprezą  z tradycjami są tzw. Dożynki         

i byłoby dobrze, żebyśmy się nad tym wspólnie zastanowili. Jednocześnie pan Wójt 

podkreślił,  że dzień 3 Maja  jest świętem narodowym i patriotycznym, uroczystości w tym 

dniu obchodzone są praktycznie wszędzie. Pomysł jest dobry, ale musi być  

przeanalizowany pod  każdym względem, może nawet z propozycją  wybrania innego 

terminu tego święta.    

-odpowiadając na interpelację w sprawie mieszkańców Poduchownego i Mirca 

Starego dotyczącej interwencji na terenie byłej ubojni zwierząt, to rzeczywiście takie 

zgłoszenia mieszkańców do mnie docierały, że jest nieprzyjemny zapach dochodzący               

stamtąd, bądź dochodzące odgłosy zwierząt w godzinach wieczornych. Pan Wójt  

poinformował też, że  wielokrotnie była tam interwencja  policyjna i SANEPIDU                     

w tamtym miejscu i nic nie stwierdziła. Takie informacje uzyskałem od właściciela tej 

posesji, żadnych uchybień nie stwierdzono. Jeżeli chodzi natomiast o mycie samochodów 

również żadnych uchybień nie stwierdzono, ponieważ zostały spełnione warunki do 

wykonywania tego typu czynności. Sprawy  zapachów i unoszącego się fetoru  dotyczą 

wielu skarg i wniosków, tak było w Tychowie Nowym i Starym, ale służby sanitarne nie 

stwierdziły żadnych  nieprawidłowości. Dlatego my nie posiadamy dowodów, że ten pan  

zakłóca ład i porządek  lub działa niezgodnie prawem. 
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Pan Wójt dodał też, że jeżeli nadal będą skargi od mieszkańców w tej sprawie to 

wystosujemy pisma  i powiadomimy odpowiednie organa.    

-na interpelację Radnego Raczyńskiego w sprawie  Korzonka dotyczącej  usunięcia 

krzaków i zarośli to  musimy twierdzić, czy  dotyczy to  terenu prywatnego czy terenu  

gminnego, bo w przypadku jeżeli to dotyczy działki gminnej to jesteśmy w stanie tam 

wejść i usunąć. W przypadku prywatnej posesji nie możemy  tych krzaków wycinać w celu 

uniknięcia problemów. Najlepiej  byłoby rozmawiać z właścicielem posesji  i  ewentualnie  

zlecić mu nakaz usunięcia tych zarośli. 

Odpowiadając na  pytanie Radnego Roberta Gralca  o doprecyzowanie informacji 

dotyczącej rozmów z przedstawicielami MZK w Starachowicach pan Wójt  poinformował, 

że uczestniczył wspólnie z P-cym Rady Gminy  w dwóch takich spotkaniach, podczas 

których brały udział cztery strony prowadzący Przedsiębiorstwo Komunalne pan Prezydent 

wraz z panem prezesem MZK, którzy przewodzili tym spotkaniom podczas tego spotkania  

poinformowano nas  o stratach  spółki  w kwocie 550 tyś. zł i poszukiwaniu źródła  strat. 

W wyniku komunikacji pozamiejskiej czyli na terenie gminy  Brodów, Mirca   i Wąchocka 

te straty są kumulowane. Na naszą gminę przypadło  256 tyś zł w tym została 

uwzględniona również amortyzacja. Jako samorządowcy proponowaliśmy, aby  zakupiono  

mniejsze samochody przynoszące mniejsze straty z mniejszą amortyzacją, aby 

zastosowano bilet  tzw. dla seniora w wysokości kwoty  biletu komunikacji busowej. 

Pan Wójt dodał, że nie jesteśmy gminą całkowicie pozbawioną komunikacji, bo jak 

pan Robert przypomniał deklaracja przedwyborcza była zasadna ponieważ startując                

w 2010 roku ja nie wiedziałem, że wystąpi kryzys w Europie i Polsce. W sytuacji 

komunikacji autobusowej z tamtej kadencji nie było busów, które kursują i jeżdżą tuż 

przed MZK. Stąd też ta komunikacja została usprawniona dzięki odpowiednim przepisom 

ustawowym które do tego zmobilizowały i dały możliwość aby przewoźnicy również 

uczestniczyli w przewozie publicznym. Jesteśmy po to, żeby zadbać i dać społeczeństwu 

możliwość dowiezienia, bo jesteśmy za to odpowiedzialni. Poinformował, też o mającej 

obowiązywać od 2018 roku ustawie o transporcie, gdzie gmina będzie zobowiązana do 

zapewnienia transportu swoim mieszkańcom i dodał, że obowiązująca ustawa również 

zobowiązuje gminę do zapewnienia komunikacji autobusowej dla mieszkańców i oto  

zabiegamy, jeżeli nawet negocjacje z MZK przebiegną w taki a nie inny sposób mam na 

względzie, że Wysoka Rada będzie mi pomagała w przeprowadzeniu negocjacji                    

z przewoźnikami prywatnymi bo są cenowo atrakcyjni. Ponadto dodał, że problem jest czy 

wszystkie kursy są ekonomicznie uzasadnione, czy przewożą ludzi czy wiatr i kierowcę. 



str. 23 
 

To pytanie rodzi kolejny problem czy warto trzymać powiedzmy 7 kursów w 24 czy 

ograniczyć się do kursów szkolnych 3  a pozostałe uzupełnić taborem prywatnym. I nad 

tym Wysoka Rada musi się zastanowić, ten temat był poruszany na Komisji 

Bezpieczeństwa i Komisji Rolnej, nie był omawiany na Komisji Budżetowej, bo 

pochylając się nad projektem budżetu będziemy musieli się spotkać i omówić wszystkie 

sprawy na rok przyszły. Pan Wójt poinformował, że został zaproszony przez Starostwo 

razem z gminy Brody i gminy Wąchock oraz gminą miasta Starachowice na rozmowy              

i negocjacje w tym celu. Dlatego panie Robercie postaram się panu odpowiedzieć po tym 

spotkaniu ostatecznym, a decyzję podejmiemy wspólnie w tym zakresie. Dlatego obecnie 

zbieram wszystkie opinie społeczne od Radnych, Sołtysów, komunikacja busowa jest 

wdrożona. Jedyną dolegliwością jest to, że między Gadką a Jagodnem, nie ma łączności,  

w tej sprawie będzie trzeba to dopracować, aby Bus z Mirca brał w tym samym czasie 

ludzi do Starachowic. Podkreślił też, że opracowując budżet czeka nas racjonale 

wydatkowanie środków przy założeniach, że mamy małe możliwości do pozyskania ich         

z zewnątrz.  

Do wypowiedzi pana Wójta odniósł się P-cy Rady Gminy  i dodał, że cały problem                   

w rozmowach przedstawicieli z poszczególnych gmin, w mojej ocenie w naszym 

przypadku są trudności jeszcze z jednego przedstawionego względu, że sprawa kursowania 

MZK nie załatwia w pełni potrzeb komunikacji zbiorowej mieszkańcom gminy, jest to 

rzecz, którą należy uwypuklić, bo jak wiemy nie kursuje komunikacja MZK w kierunku 

Małyszyna czy w kierunku Gadki i Jagodnego. Ten temat wstępnie był dyskutowany na 

posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, ale musimy poczekać do przedłożenia projektu 

budżetu, żeby rzeczywiście ocenić możliwości nasze finansowe, czy jesteśmy w stanie 

takie środki wygospodarować. Cała ta sytuacja z propozycją zmian i obcięcia kursów 

MZK nie dotyczy tylko naszej gminy ale i miasta Starachowice, gdzie nowy rozkład jazdy 

wchodzi w życie  z dniem 1 grudnia br. linia nr 24 zaproponowała aby kursowało 3 kursy  

z 7. Jeśli chodzi o linię nr 14 nie może być dyskusji o dojazdy, ponieważ kurs zostanie 

odcięty. Przy projekcie budżetu nad tym się zastanowimy. Po wprowadzeniu naszego 

rozkładu zobaczymy jak to zafunkcjonuje, czy diametralnie ta obsługa się załamie. Do 

tematu należy powrócić.  

Pan Wójt - kontynuując dalej wypowiedzi, powiedział że będziemy twardo 

negocjować z przewoźnikami prywatnymi w tym zakresie. Nie pozwolimy na to, żeby 

mieszkańcy odczuli dolegliwość ich transportu i przewozu. Jeżeli chodzi o MZK                        

w Skarżysku w tym roku, zaproponowali podwyższenie cen biletów, ale myślę, że 
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gdybyśmy zrobili ruch dofinansowania MZK w jedna stronę to  na pewno trzeba by było             

i w drugą stronę dofinansować.  

Interpelacja pana Jana Raczyńskiego - w sprawie budowy strażnicy OSP w Gadce      

z tzw. zapleczem świetlicowym, to jest już zaprojektowana, projekt został zakupiony za 

65tys. zł, przez biuro projektowe pana Gruszczyńskiego ze Skarżyska, kosztorys opiewa na 

1 700tys. zł, i został zakończony w 2010roku. Dlatego tez najwyższa pora, aby Wysoka 

Rada przy projektowaniu budżetu na 2013rok wzięła to pod uwagę. Możemy to etapować,  

w tym względzie należy podjąć decyzję o przeznaczeniu środków. Ponadto dodał, że 

wszystkie planowane inwestycje powinny być realizowane, jedynie ze względu na 

skromne środki trzeba dawkować, nie wszystko naraz, chociażby z uwagi na nadchodzące 

trudne czasy. Poinformował też, że gmina przygotowuje się do wejścia w życie ustawy o 

utrzymaniu czystości, która ma wejść w życie od lipca 2013roku i przygotowywany jest 

szereg uchwał w tym zakresie. Do końca roku mamy stworzyć Regulamin czystości do 

końca br., który będzie kontrolowany przez RIO w Kielcach, który będzie określał sposób 

naliczenia obciążeń za odprowadzane śmieci nieczystości stałe segregowane                              

i niesegregowane. Mamy dwie opcje naliczania  od osoby i od gospodarstwa i  miesiąc     

w miesiąc to niebanalne kwoty będą nas czekać, każdego z nas i dlatego patrząc na to 

wszystko nie możemy ludzi obciążać dodatkowymi podatkami i problemami. No niestety 

czasy są ciężkie, ale my po to tu jesteśmy, żebyśmy  w miarę możliwości próbowali 

rozwiązać te problemy społeczne i ludzkie, bo społeczeństwo nam zawierzyło i czeka na 

to. 

- w sprawie środków na kulturę i sport to musimy podjąć program współpracy              

z organizacjami pozarządowymi, wszystkie gminy to mają, my również po 

przeprowadzonych konsultacjach możemy taki program zainicjować.  

Następnie podziękował tym grupom które sięgnęły po środki, pani Sołtys                       

z Jagodnego i radnemu Derlatce, Sołtysowi sołectwa Ostrożanka, panu Tadeuszowi 

Chojnackiemu, którzy sięgnęli po ten fundusz i wykonali zaplanowane roboty.  

Takie same środki możemy przeznaczyć z programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Mamy trzy organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS i Urzędzie 

Gminy.  

P-cy Rady Gminy  włączył się do udzielanych odpowiedzi przez pana Wójta               

i wyjaśnił, że radny Jan Raczyński prosił o zwiększenie środków w budżecie gminy              

w ramach tych środków, które były przeznaczone w dotychczasowym budżecie w kwocie 

około 10 tys.zł, natomiast odniósł się pan do dwóch rzeczy, pierwszej dotyczącej inicjatyw 
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lokalnych, które na wniosek radnych udało się podjąć stosowna uchwałę, i drugiej o której 

pan mówi programie współpracy, to ma pan na myśli, że będziemy taki program uchwalać 

bo na ten moment go nie mamy.  

Pan Wójt - panie P-cy, to jest do końca listopada, to mamy jeszcze czas na prace 

nad tym, aby określone środki przeznaczyć, jeżeli będzie nas na to stać. Będzie to nasza 

wspólna praca nad projektem gminy na przyszły rok.  

Założone zostało stowarzyszenie i formalnie przyjęte jako stowarzyszenie sportowe.  

P-cy Rady Gminy poinformował, że bardzo by chciał aby taki program powstał, wtedy 

podpiszę się dwoma rękami.   

Pan Wójt - ja też jestem za tym, z tym  że będąc odpowiedzialnym włodarzem tej 

gminy musimy to rozwiązać pod względem możliwości finansowych gminy. 

Wnioski i zapytania.  

-odp. na pytania Sołtysa z Trębowca - pan Wójt na wstępie przedstawił proces 

tworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej w Tychowie Starym, w latach 2008-2012, i dodał, 

że Trębowiec nie może być ostatnim jednocześnie podkreślił, aby nie dzielić i nie robić 

podziałów. Nie jestem w stanie odpowiedzieć dlaczego tak się dzieje, i z jakich powodów 

nie ma tam inwestycji, czy brak możliwości czy też nie wnioskowane wcześniej na 

Trębowiec. Mogła ta inicjatywa paść na Trębowiec, tak samo jest wskazane, podobnie jak 

z inicjatywy radnego Andrzeja Pomorskiego padło monitoring, który dzięki Radzie              

i mobilności mogliśmy założyć ten monitoring. Jeżeli strażnica leci w szwach i od lat jest 

nie doinwestowana to z roku na rok ulega zniszczeniu, ale to brama jest urwana, to oni nie 

wiedzieli rok temu. Ponadto dodał, że w przyszłorocznym budżecie będą przeznaczone 

środki na OSP na terenie gminy Mirzec, Jagodne otrzyma środki z czynszu, w Trębowcu 

również jeżeli będą środki.  

P-cy Rady Gminy  podziękował panu Wójtowi i podkreślił, że to było istotne 

stwierdzenie. 

Pan Wójt - wszystko weźmiemy pod uwagę przy projektowaniu budżetu na przyszły rok. 

Jan Raczyński - pan Wójt zwrócił się w tym zakresie o udzielenie odpowiedzi przez 

panią Agatę, w sprawie nieprzygotowanego budynku gimnazjum dla osób 

niepełnosprawnych, obecnie jest wymagane założenie windy, albo podjazd dla wózków 

inwalidzkich, w ubiegłym roku próbowaliśmy to rozwiązać, wnioskowała o tym pani 

dyrektor, aby dostosować do wymagań osób niepełnosprawnych w br. roku pojawiła się 

taka osoba i jest najwyższa pora, aby o tym pomyśleć i zrobić to. Żeby to zrobić to musimy 

znaleźć środki w budżecie przyszłorocznym. Pan Wójt poinformował, że chcąc zrobić 
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windę dla uczniów musielibyśmy zlikwidować stołówkę, stąd musimy zastanowić się nad 

innym rozwiązaniem. Sprawa jest ważna i do rozważenia w latach 2012-2013.  

Na zapytanie pana Roberta Gralca dotyczące przetargu na Mirzec-Ogrody, 

informacja jest na stronie internetowej bo przetarg przeprowadzał Zarząd Dróg 

Powiatowych, jest to publiczna wiadomość.  

Do wypowiedzi pana Wójta włączył się radny Robert Gralec i stwierdził, że nie jest 

to żadna tajemnica i jeżeli się znajdzie na stronie internetowej, pan Wójt powinien o tym 

poinformować.  

W tym momencie o głos poprosił kierownik rejestru inwestycji pan Ryszard Nowak 

i poinformował, że przetarg został rozstrzygnięty, termin wykonania jest do 1 marca 

2013roku, wartość tego kontraktu z informacji od pana Śmigasa tj. 400 tys. zł z groszami. 

Na stronie internetowej jest to opublikowane, ale na stronie Zarządu Dróg Powiatowych,           

a nie stronie internetowej gminy, gdyż organizatorem był Zarząd Dróg Powiatowych.  

Pan Wójt następnie dodał, że my współuczestniczymy, natomiast wszystkie 

czynności związane z przetargiem, wyłonieniem  wykonawcy dokonuje powiat i on jest za 

to odpowiedzialny od początku do końca. My tylko przyjmujemy rzeczówkę, później po 

zakończonym zadaniu aby wypłacić koszty 50%, które partycypujemy, oczywiście 

sprawdzając jakość wykonanego zadania.  

Jeżeli chodzi o zapytanie pana Czesława Raczyńskiego za te podziękowania 

lawinowe powiem tak, jeżeli tylko są możliwości staramy się pomagać wzajemnie. 

Podkreślił, że to zostało wykonane dzięki inicjatywie mieszkańców Jagodnego i naszych 

pracowników społeczno użytecznych, którzy to wykonali.  

- pan Wójt odnosi się do podziękowań Beaty Witkowskiej - dyrektor szkoły                   

w Trębowcu. Dobrze monitoring został zrobiony, działa i jest potrzebny. Cieszymy się              

z tego wszyscy, takie działania są wspólne i celowe.  

- Jeżeli chodzi o pytanie pana Jana Kruka w sprawie przystąpienia gminy do 

programu norweskiego, czy gmina się przygotowuje, wstępnie o tym powiedziałem                  

w swojej informacji, są czynione działania, jest audyt energetyczny, została wyłoniona 

firma do przeprowadzenia audytu energetycznego. Jest to podstawa aby móc wnioskować 

do funduszu norweskiego.  Nadmienił też, że wnioski miały być składane w ostatnim 

kwartale 2012roku, z uwagi na pewne perturbacje, wysokie kwoty aby mogły przystąpić 

jednostki do funduszu, czyli około 1mln Euro, to jest jednak poważana kwota, dlatego 

rozesłaliśmy pisma do partnerów celem wsparcia. My jesteśmy w stanie na poziomie 

powiedzmy około 2 mln zł, moglibyśmy przy założeniach że mamy otwartą linię 
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kredytową, wtedy możemy przystępować do tego zadania. Pan Wójt informacyjnie podał, 

że lista wniosków ma być otwarta w pierwszym kwartale 2013 roku. Mając przygotowany 

audyt będziemy mogli sprostać tym zadaniom, mamy podane 10 jednostek i w zależności 

od tego jak audyt wyjdzie, która jednostka będzie potrzebowała najwięcej pomocy. Myślę  

jednak, że każda powinna być zrobiona. Dlatego uważam, że powinniśmy przystąpić do 

tego funduszu    z możliwością 80% dofinansowania wniosków kwalifikowanych. 

Następnie pan  Wójt poinformował Wysoką Radę, że w Osinach jest wykonany 

wjazd do CTL w ramach  środkach budżetowych br., a  na przyszły rok z funduszu 

sołeckiego będą kontynuować dalszą część robot z tyłu CTL. 

- w Mircu prawo skręt przy starym przedszkolu jest zrobiony po negocjacjach                 

z Zarządem Dróg Wojewódzkich udało nam się to wykonać. 

- Ostrożanka jeżeli chodzi o młyn to w listopadzie będzie zniwelowany,  koszt tego 

wykonania ponad 1000 zł plus projekt, co uczyni  około 12 tyś. zł łącznie. 

P-cy podziękował panu Wójtowi i zapytał czy w sprawie udzielonych interpelacji 

chciałby ktoś zabrać głos, proszę jako  pierwszy Radny Robert Gralec z kolei pan dyrektor 

szkoły z Jagodnego. 

- Radny Robert Gralec - zwrócił uwagę, tak na przyszłość panie Wójcie proszę 

odpowiadać na wnioski i interpelacje a nie opowiadać o rzeczach zupełnie nie związanych 

z tematem, które są tutaj zgłaszane przez radnych. Ładnie pan bajki opowiada, myślę że to 

nie czas i pora i miejsce. To tyle, a co do swojej interpelacji to chciałbym zapytać, czy                

w tych negocjacjach, które pan Wójt przeprowadza są brane tylko ograniczenia w kursach, 

czy też jest mowa o dodatkowych kursach,  to pierwsza sprawa i druga sprawa wspomniał 

pan o MZK w Skarżysku-Kamiennej i podwyżce cen biletów, myślę że ta podwyżka to 

będzie dotyczyć raczej mieszkańców Skarżyska a nie gminy Mirzec ponieważ ten autobus 

do nas jak nie docierał tak nie dociera, od dobrych kilku lat. W tym zakresie chciałbym 

zapytać czy pan zabiega o takie usprawnienie komunikacji z zakresie połączenia Gadki              

z tym obiektem naszej gminy. Dziękuję. 

- Dyrektor  szkoły podstawowej  w Jagodnem pani Beata Stefańska - nawiązała do 

nieprzystosowania budynku gimnazjum w Mircu dla uczniów niepełnosprawnych                      

i podkreśliła, że te dzieci pochodzą ze szkoły w Jagodnem gdzie również nie ma takiego 

wjazdu, przez szereg lat.  Ta dziewczynka była noszona na rękach przez nauczycieli lub 

chodziła o kulach, nauczyciele wykonali ogromną pracę. Zaznaczyła ponadto, że nikt się 

nie zastanawia, że oprócz gimnazjum jest jeszcze Jagodne, gdzie również są dzieci 

niepełnosprawne i dodała, że w Jagodnem we własnym zakresie zrobiono pewne 
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udogodnienia i zabezpieczenia dla tych dzieci jak barierki, w łazienkach uchwyty. Ponadto 

stwierdziła, że dla jednego dziecka, które chodzi 2-3 dni w tygodniu zastanowiłabym się 

nad założeniem windy, a jeżeli już to i w gimnazjum są takie dzieci i w Jagodnem też. 

Dziękuję. 

Następnie  P-cy Rady Gminy zaapelował aby trzymać się porządku obrad                       

i punktów w nich ustalonych, intencję w odniesieniu do słów pani dyrektor i P-cego 

komisji rozumiem tak, że było konkretne zapytanie i w tej konkretnej sprawie zapytał. 

Jednakże nie ujmując problemowi, który zgłosiła pani dyrektor, że sprawą należy się zająć 

kompleksowo najbardziej trafnym adresem jest P-cy komisji Oświaty, która  w przyszłości 

tą sugestie pani weźmie pod uwagę i myślę, że będzie to przedmiotem obrad jednego                      

z posiedzeń komisji. 

P-cy zapytał czy w sprawie pytań Radnego Roberta Gralca chciałby pan Wójt 

zabrać głos. 

- Pan Wójt - poinformował, że do momentu wyjaśnień nie należy drążyć tego 

tematu, prosiłbym o cierpliwość bo to czas sam pokaże, to że mówimy o podwyżce biletów 

to nie dotyczy Skarżyska tylko nasi mieszkańcy z Gadki i Jagodnego przemieszczają się bo 

tam pracują i uczą się, a także leczą się. Ta komunikacja między Gadką i Jagodnem jest 

zabezpieczona przez przewoźnika prywatnego z którym też należy rozmawiać i dogadać 

sprawę połączenia między jego przewozami w tym kierunku i następnymi przewozami 

przez przewoźników do Starachowic, żeby ci ludzie mogli przesiąść się i pojechać w 

określonym celu. Ponadto dodał, że nie dotyczy to powiększenia ilości kursów bo nie ma 

takiej potrzeby ich zwiększenia. Jeśli chodzi o 24, tu chodzi o zmniejszenie z tej ilości 

czyli z 7 kursów do 3. Te najbardziej dla nich ekonomicznie uzasadnione, natomiast 

pozostałe będziemy negocjować. 

P-cy Rady - o głos prosił jeszcze Tadeusz Sobczyk i poinformował, że w związku            

z zakończeniem inwestycji w Tychowie Starym chciałbym gorąco podziękować Radzie, 

panu Wójtowi, ale również Radzie sołeckiej która na etapie tworzenia planu odnowy 

naszej miejscowości znaleźliśmy pełne zrozumienie, że ta inwestycja została zrealizowana 

na przestrzeni dwóch lat, ale praktycznie okres budowy to okres 12 miesięcy. Nie można 

też zapomnieć o poprzedniej Radzie i Władzy bo ten zaczyn odnośnie tej inwestycji został 

rozpoczęty w tamtej kadencji, za co również serdecznie dziękuję. 

P-cy Rady Gminy - myślę, że wyczerpaliśmy listę mówców, zgłasza się jeszcze 

Radny Jan Myszka jednak zanim oddam P-cy wyjaśnił że zaproponuję Wysokiej Radzie na 

następnej sesji o uzupełnienie punktu porządku obrad o dodatkowy punkt ze względów 
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czysto porządkowych, żeby nie mieszały się podziękowania z oświadczeniami i wnioski            

z pytaniami i interpelacjami. Musimy to uregulować w formie oddzielnego punktu 

porządku na oświadczenia, wystąpienia, żeby nie mieszały się z zapytaniami i wnioskami 

bo troszeczkę gubimy to w dyskusji. Proszę pan Jan Myszka. 

- Radny Jan Myszka - w sprawie kwoty MZK w wysokości 500 tyś. zł, co zgodnie 

z matematyką podzielić na cztery no dziwi skąd dla Mirca kwota 260 tyś. zł, skoro MZK 

traci na czerech gminach. 

P-cy Rady Gminy poinformował, że do tematu MZK powrócimy jeszcze na komisji 

Bezpieczeństwa i wyjaśnił, że kwota 500 tyś zł dotyczy dofinansowania do trzech gmin 

Mirca, Brodów i Wąchocka, natomiast kwestia gminy Starachowice to jest odrębny temat 

ponieważ MZK jest spółką, która zarząd sprawuje miasto i miasto też dotuje znaczącą 

kwotę, 

 

Ad.13  Ustalenie terminu następnej sesji. 

 

P-cy Rady ja ze swej strony proponuję, aby ten termin bo był dzień 28.11.2012r. tj. środa,              

i chciałbym, żeby tego terminu się trzymać żeby to była zawsze środa.  

Tematyką tej sesji będzie informacja na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy ze 

szczególnym uwzględnieniem gminy Mirzec. Jest to zadanie należące w gestii powiatu, 

dlatego ta tematyka nie pojawi się na posiedzeniach komisji, będzie natomiast zaproszenie 

do dyrektora PUP w Starachowicach, aby zechciał przybyć na sesję i taką informacje nam 

przedstawił. Natomiast główną tematyką wszystkich posiedzeń komisji będzie ustalenie 

wysokości podatków i opłat lokalnych.  

 

 

Ad14 Zakończenie obrad. 

 

P-cy Rady Gminy w Mircu Szanowni państwo, panie Wójcie po wyczerpaniu 

całości porządku obrad XXVI sesji Rady Gminy w Mircu  zamykam jej obrady. 

Dziękuję wszystkim państwu za uczestnictwo  i udział   w obradach sesji.  

Obrady XXVI  sesji Rady Gminy w Mircu  zamknął o  godz. 15
15

. 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy 
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