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Protokol

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierz^cice
z przeprowadzonej kontroli dzialalnosci Wojta Gminy Mierz^cice w zakresie sposobu
z^atwiania skarg, interpelacji radnych oraz wnioskow z zebran wiejskich
w dniu 27 kwietnia 2017r.

godz. rozp. 14:40 zakon. 16:05

Obecni Radni:

• Emilian Kuczera -Przewodnicz^cy Komisji

• Helena Pot^pka -Zast^pca Przewodnicz^cego Komisji
• Katarzyna Koziel - Sekretarz Komisji

• Jacek Malikowski - Cztonek Komisji
• Zbigniew Twardoch - Czlonek Komisji
• Mateusz Mandok - Czlonek Komisji - wyszedl o godz. 15:15

Czynnosci kontrolne Komisji Rewizyjnej odbyly si^ w gabinecie Wojta Gminy
z udzialem Wojta Gminy P. Grzegorza Podiejskiego.
Przewodnicz^cy Komisji poprosil Wojta o przedlozenie Komisji Rejestru Skarg oraz
Rejestru Interpelacji radnych wraz z dokumentami za rok 2016 do chwili obecnej oraz
protokolow z zebran wiejskich za rok ubiegly.
Po otrzymaniu dokumentow Komisja przyst^pila do czynnosci kontrolnych.

1. Podczas kontroli ustalono, ze w Rejestrze Skarg i Wnioskow za 2016r. zarejestrowano
7 skarg:

- 6 skarg na dzialanie Wojta Gminy Mierz^cice, w tym Rada Gminy 5 uznala
za bezzasadne, 1 uznano za zasadn^,

- 1 skarga ziozona na Sekretarza Gminy Mierz^cice, byia rozpatrywana przez
Wojta Gminy Mierz^cice i zostala uznana za bezzasadn^.
Skargi zostaly rozpatrzone w ustawowym terminie.

W Rejestrze Skarg i Wnioskdw w 2017r. do dnia kontroli zarejestrowano 1 skarg? na
dzialanie Wojta Gminy Mierz?cice. Skarg? Rada Gminy uznana za bezzasadn^
i rozpatrzyla w ustawowym terminie.

2. W roku 2016 zostalo zlozonych przez radnych 6 interpelacji.
- 30.03.2016r - dot. skorygowania dzialan w celu ochrony ^rodowiska
przyrodniczego przed zjawiskiem ich „u^zniania" a jednoczesnie ich zanieczyszczania
zawartosci^ szamb, pochodz^c^ z nielegalnego wywozu sciekow i fekalii. - zlozona
przez Radnego P. Jacka Malikowskiego. Zostala udzielona odpowiedz w dniu
27.04.2016r pismem z dnia 18.04.20I6r.

- 30.03.2016r. - dot. naprawienia jezdni na ul.Kolejowej w Mierz^cicach zlozona przez Radnego P. Emiliana Kuczer^. Zostala udzielona odpowiedz w dniu
14.04.2016r., pismem z dnia 14.04.2016 oraz pismo z dnia 02.05.2016r.
- 27.04.2016r. - dot. oswietlenia ulicznego na odcinku ul. Nadbrze^ej od strony
ul. 21 stycznia - zlozona przez Radnych P. Sylwi^ Skorek i P. Zbigniewa Nowaka.
Zostala udzielona odpowiedz w dniu 25.05.2016r. pismem z dnia 19.05.2016r.
- 27.04.2016r.- dot. drogi powiatowej Iqcz^cej DK 78 z parkingiem przy Osrodku
wypoczynkowym nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim - zlozona przez Radnych
P. Sylwi^ Skorek i P. Zbigniewa Nowaka. Zostala udzielona odpowiedz dnia 25.05.2016r.
pismem z dnia 19.05.2016r. oraz pismo z dnia 14.06.2016r.

- 22.06.2016r. - dot. niewlasciwego zamontowania znakow ograniczaj^cych
szybkosc na ulicach Kolejowej i Szkolnej- zlozona przez Radnego P. Emiliana Kuczer^.
Zostala udzielona odpowiedz w dniu 25.07.2016r. pismem z dnia 25.07.2016r. oraz
pismo z dnia 17.08.2016r.

- 22.06.2016r. - dot. ograniczenia ruchu samochodow na ul. Gminnej - odcinku
l^czqcym wiadukt nad SI z drogq DK 78 - zlozona przez Radnego P. Emiliana Kuczer^.
Zostala udzielona odpowiedz w dniu 25.07.2016r. pismem z dnia 25.07.2016r. oraz
pismo z dnia I7.08.2016r.
W roku 2017 do dnia kontroli, zlozono 3 interpelacje:

- 15.02.2017r. - dot. naprawy na ul. Kolejowej oraz oznakowania przej^cia dla
pieszych i usuni^cie drzew, krzewow na skrzyzowaniu ul. Szkolnej, Kolejowej
i Wsp61nej na odcinku drogi tory Kolejowe-Zadzieh oraz na ul. Cichej - zlozona przez
Radnego P. Emiliana Kuczer^. Zostala udzielona odpowiedz w dniu 7.03.2017r. pismem
zdnia 07.03.2017r.

- 15.02.2017r. - dot. sporz^dzenia wykazu wielkosci odr^bnie dla powierzchni
przemyslowych oraz dla powierzchni terenow budownictwa mieszkaniowego,
znajduj^cych si? w poszczegblnych solectwach w MPZP w Gminie Mierz?cice - zlozona
przez Radnego P. Tadeusza Twardocha. Zostala udzielona odpowiedz w dniu 9.03.2017r.
pismem z dnia 7.03.2017r.

- 15.02.2017r i (23.02.2017r.. - poprawiona)- dot. wyjasnienia czemu nie si?ga
si? w sytuacji nie posiadania przez Gmin? obszarow do formuly partnerstwa publiczno-

prywatnego - zlozona przez Radnego R Jacka Malikowskiego. Zostala udzielona
odpowiedz w dniu 9.03.2017r. pismem z dnia 7.03.2017r.
W trakcie czynnosci kontrolnych ok. godz. 15:25 Wojt musial wyjsc, poniewaz
w sekretariacie bylo stychac podniesione gtosy, ktore przeszkadzaly w pracy Komisji.
Po chwili Wojt wrocil do gabinetu.

3. Przyst^piono do analizy wnioskow z zebran wiejskich odbytych w roku 2016r. Odbylo
si? ogolem 12 zebran w solectwach:
- Mierz?cice - Osiedle - w dniu 16.05.2016r. i 19.09.2016r.
-Przeczyce w dniu 28.05.2016r. i 18.09.2016r.

- Mierz?cice II -w dniu 29.08.2016r.
- Mierz?cice - w dniu 30.08.216r.
- Nowa Wies - w dniu 02.09.2016r.

- Toporowice-wdniu3.09.2016r.
- Sadowie - w dniu 5.09.2016r.
- Zawada-6.09.2016r.

- Boguchwalowice - w dniu 9.09.2016r.
- Najdziszow - 20.09.2016r.

W trakcie zebran mieszkancy wnioskowali:

- w solectwie Mierz?cice Osiedle o wyburzenie budynku hali i wybudowanie nowego
obiektu funkcjonalnego na potrzeby mieszkancow, wydzielenie terenow z dzialki na
budownictwo wielorodzinne.

Wojt poinformowal, ze budynek hali jest umieszczony na liscie rezerwowej do
dofmansowania ze srodkow unijnych na rewitalizacj?. Jezeli nie otrzymamy
dofinansowania i nie b?dzie nadziei na dofinansowanie, proponuje si? zburzyc ten
budynek. Jezeli chodzi o wydzielenie terenow to na terenie Osiedla w Mierz?cicach
dysponujemy dzialk^, ktora moze bye wykorzystana na cele budownictwa
wielorodzinnego,
- w solectwie Mierz?cice II o przygotowanie i przyj?cie planu zagospodarowania
przestrzennego soiectwa Mierz?cice, przekwalifikowania dzialek w ci^gu ul. Szkolnej
od skrzyzowania z ul. Wspoln^ i Gminn^ na dzialki budowlane.

W6jt wyjasnil, ze zmiana planu wymaga zmiany studium uwarunkowah i kierunkow

zagospodarowania przestrzennego. W chwili obecnej nie ma zabezpieczonych srodkow
na ten cel. Jezeli Gmina w przyszlosci b^dzie miala mozliwosci flnansowe i zgod? Rady
Gminy Mierz^cice to podj^te zostan^ odpowiednie dzialania w tym kierunku.
Zebrania wiejskie glownie dotyczyly podzialu srodkow fmansowych z funduszu
soleckiego na 2017r. oraz zmian w ramach funduszu soleckiego na 2016r.
Przedsi^wzi^cia wykazane przez solectwa
realizowane zgodnie z ustaw^ z dnia
21 lutego 2014r. o funduszu soleckim.
Podsumowanie:

1.Wplywajqce do Urz^du Gminy skargi s^ rejestrowane w Rejestrze Skarg
i Wnioskow. W roku 2016 w Rejestrze Skarg i Wnioskow zarejestrowano 7 skarg, w tym
wg kompetencji 6 skarg rozpatrzyla Rada Gminy, 1 skarg^ rozpatrzyl Wojt Gminy.
Skarz^cy zostali poinformowani o sposobie rozpatrzenia skargi. Wszystkie zlozone skargi
zostaly rozpatrzone w ustawowym tenninie. W roku 2017 do dnia kontroli w Rejestrze
Skarg i Wnioskow zarejestrowano 1 skarg?, ktora zost^a rozpatrzona wg kompetencji
przez Rad? Gminy. Skarz^cy zostal poinformowany o sposobie rozpatrzenia skargi.
Skarga zostala rozpatrzona w ustawowym terminie.

2.Zlozone interpelacje przez Radnych s^ rejestrowane w Rejestrze Interpelacji.
W roku 2016 w Rejestrze Interpelacji zarejestrowano 6 interpelacji. Na zlozone
interpelacje zostaly udzielone odpowiedzi. W roku 2017 do dnia kontroli w Rejestrze
interpelacji zarejestrowano 3 interpelacje. Na zlozone interpelacje zostaly udzielone
odpowiedzi.

3.W zebraniach wiejskich uczestniczyl Wojt Gminy Mierz?cice udzielaj^c odpowiedzi
na wnioski mieszkahc6w.

Na tym Komisja zakonczyla czyrmosci kontrolne.

P. Emilian Kuczera -Przewodnicz^cy Komisji

P. Helena Pot?pka-Z-ca Przewodnicz^cego Komisji ....

P. Katarzyna Koziel- Sekretarz Komisji
P. Jacek Malikowski - Czlonek Komisji
P. Zbigniew Twardoch - Czlonek Komisji
P. Mateusz Mandok - Czlonek Komisji ...
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