Protokół Nr XVII/202O
z sesji Rady Gminy Mierzęcice z dnia 26 sierpnia 2020 r.
godz. rozpoczęcia 13:02, godz. zakończenia 14:20
W sesji Rady Gminy wzięło udział 14 Radnych na ogólną liczbę 15
Nieobecny Radny P. Przemysław Paszewski.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Sesja odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Mierzęcice.
Obradom Przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Pani Monika Dyraga.

Do pkt 1. Otwarcie sesji.
Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Monika Dyraga, która poinformowała,
że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) została zwołana XVII sesja Rady Gminy Mierzęcice.
Przewodnicząca powitała Panie i Panów Radnych, Wójta Gminy P. Grzegorza Podlejskiego,
Z-cę Wójta Gminy P. Iwonę Kłys, Sekretarz Gminy P. Bogumiłę Szymończyk, Skarbnik Gminy
P. Agnieszkę Frączek, Radcę Prawnego P. Marię Mędrek oraz Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej P. Grażynę Czapla.
Ponadto Przewodnicząca poinformowała, że obrady Rady Gminy Mierzęcice są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie przepisów art. 20 ust.
Ib ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Administratorem danych osobowych
jest Gmina Mierzęcice.
Po sprawdzeniu kworum Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Rada jest władna obradować
i podejmować uchwały. W dzisiejszej sesji bierze udział 14 Radnych.

Do pkt 2. Powołanie Sekretarza obrad.
Przewodnicząca obrad na Sekretarza obrad powołała Radnego P. Zbigniewa Faliszewskiego
i poprosiła o podjęcie pracy Sekretarza.
Do pkt 3. Przyjęcie porządku obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w
skład Aglomeracji Ożarowice przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic
Aglomeracji Ożarowice.
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa
Wieś-Tereny Inwestycyjne.
c) likwidacji Filii Nr 2 Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach
zlokalizowanej w Nowej Wsi.
d) likwidacji Filii Nr 4 Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach
zlokalizowanej w Boguchwałowicach.
e) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2020/2021.
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 580/203- położona w Mierzęcicach Osiedlu.
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g) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w obrębie Toporowice.
h) wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w obrębie Przeczyce przy ul. Polnej.
i) nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Toporowice nazwy: Kwiatowa.
j) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

Do pkt 4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Protokół Nr XVI z sesji Rady Gminy z dnia 17 czerwca
2020 r. był wyłożony w biurze Rady Gminy i został opublikowany w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice. Do dnia dzisiejszego nie wniesiono żadnych uwag, ani
wniosków więc uznaje się, że Protokół Nr XVI/2020 z sesji Rady Gminy z dnia 17 czerwca
2020 r. zostaje przyjęty.

Do pkt 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W dalszej wypowiedzi Wójt poinformował, że zostały już zakończone prace budowlane boisk
wielofunkcyjnych. Poinformował, że dokonano już odbioru tych boisk w Boguchwałowicach oraz
Toporowicach. Ponadto poinformował o rozpoczętej i trwającej budowie sali gimnastycznej
w Przeczycach oraz o zakończonym remoncie dróg: Kościelnej, Kościuszki i Dworskiej, gdzie
gmina Mierzęcice sfinansowała udział własny projektu w kwocie ponad 1 min złotych.
Jednocześnie wyjaśnił, iż złożono wniosek o pozwolenie na budowę pierwszego etapu kanalizacji
w sołectwie Przeczyce i Mierzęcice II na ulicach: Szkolnej, Cichej i Polnej dodając, że
w najbliższym czasie gmina otrzyma pozwolenie na budowę co pozwoli uruchomić procedury
związane z przetargiem oraz złożyć wniosek o umorzenie części pożyczki z WFOŚ, którą gmina
zaciągnęła na budowę kanalizacji.
Radny P. Jacek Malikowski zapytał jaki byłby termin sfinalizowania modernizacji Mierzęcickiego
PSZOKU? Kiedy będzie można korzystać z wagi?

Odpowiedzi udzielił Wójt, który poinformował, że niebawem nastąpi rozpoczęcie prac związanych
z przebudową PSZOKU. Planuje się sfinalizowanie prac w tym roku. Poinformował również, że
wielokrotnie omawiany był cel budowy wagi na PSZOKU, jednakże wspomniał informując
radnego, że ma ona być wykorzystywana do ważenia samochodów odbierających odpady celem
weryfikacji tonażu odbieranych odpadów komunalnych z Gminy Mierzęcice.
Dodatkowo Wójt poinformował o przeprowadzonym przetargu na odbiór odpadów z PSZOKU,
który został unieważniony ze względu na zbyt wysokie stawki za odbiór odpadów w stosunku
do zaplanowanej kwoty, jaką gmina przeznaczyła na ten cel. Poinformował również, że wkrótce
zostanie ogłoszony przetarg na odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy na rok 2021,
zaznaczył, że obserwując rynek odbioru odpadów, obawia się, iż cena może być wyższa w stosunku
do obecnej.
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Do pkt 6. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
Przewodnicząca poinformowała, że Komisje Rady Gminy obradowały na swoich posiedzeniach
w dniach:
18 czerwca i 20 sierpnia br - Komisja Gospodarcza i Bezpieczeństwa Publicznego
30 czerwca br - Komisja Oświaty i Zdrowia
18 sierpnia br - Komisja Budżetu
12 sierpnia br - Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę
oraz 21 sierpnia br - posiedzenie Komisji Rewizyjnej
24 sierpnia br - Wspólne Posiedzenie Komisji

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Radny P. Marcin Jędrusik,
poinformował o dwóch posiedzeniach Komisji między sesjami. Pierwsza odbyła się 18 czerwca
2020r. i dotyczyła analizy z działalności Państwowej Straży Pożarnej za rok 2019 z terenu Gminy
Mierzęcice oraz informacji o wynikach kontroli mieszkańców „czyste powietrze”.
Drugie posiedzenie odbyło się 20 sierpnia i dotyczyło omówienia funkcjonowania obiektów na
terenie Zbiornika Wodnego w Przeczycach oraz dokonania oceny terenów nad Zalewem
Przeczycko-Siewierskim.

Radna P. Katarzyna Burczyk Przewodnicząca Komisji Oświaty i Zdrowia, poinformowała
o posiedzeniu Komisji w dniu 30 czerwca 2020 roku, na którym omówiono przygotowanie
wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną
Bibliotekę Publiczną w Mierzęcicach.
Radna P. Anna Kolasińska Przewodnicząca Komisji Budżetu wyjaśniła, iż na posiedzeniu
18 sierpnia Komisja przeprowadziła analizę zadłużenia gminy oraz prawidłowość spłaty zadłużenia.
Ponadto Komisja otrzymała informację o zastosowanych umorzeniach podatkowych w pierwszym
półroczu 2020 roku.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Radna P. Hanna Kałuska, poinformowała, że w dniu
12 sierpnia 2020 roku przeprowadzono kontrolę działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Mierzęcicach za 2019 rok. W wyniku kontroli nie stwierdzono
nieprawidłowości.
W dalszej części wyjaśniła, iż na posiedzeniu Komisji w dniu 21 sierpnia 2020 roku dokonano
analizy wykorzystywania funduszy sołeckich za rok 2019. Protokół został złożony do Biura Rady.

Przewodniczący Wspólnego Posiedzenia Komisji Radny P. Piotr Pasamonik poinformował, że na
Wspólnym Posiedzeniu Komisji w dniu 24 sierpnia 2020 roku Rada opiniowała projekty uchwał na
XVII sesję Rady Gminy.

Do pkt 7. Rozpatrzenie projektów uchwał.
Rada przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał.

Do pkt 7a) Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego
współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Ożarowice przy realizacji
zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Ożarowice.

Radny P. Piotr Pasamonik, który przewodniczył we Wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 24 sierpnia 2020r. poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
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Pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 14 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin
wchodzących w skład Aglomeracji Ożarowice przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji
obszaru i granic Aglomeracji Ożarowice została przyjęta przy:
14 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
0 głosach „wstrzymujących się”

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XVII/145/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego
współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Ożarowice przy realizacji zadania
polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Ożarowice stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Do pkt 7b) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś-Tereny Inwestycyjne.
Radny P. Piotr Pasamonik, który przewodniczył we Wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 24 sierpnia 2020r. poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Głos zabrał Radny P. Jacek Malikowski i zapytał, jaką część terenów (ułamkowo lub w hektarach)
przekształconych z rolniczych na inwestycyjne rzeczywiście zamierza się przeznaczyć na zabudowę
halami montażowymi, magazynowymi.
W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że na to pytanie odpowiedzi powinien udzielić inwestor. Na chwilę
obecną sprawa ta dotyczy przekształcenia terenów pod inwestycje, które przeprowadzono
wyłącznie na wniosek mieszkańców. Przygotowano prawie 200 hektarów pod inwestycje oraz
zabezpieczono teren pod zabudowę mieszkaniową wzdłuż ulicy Zawadzkiego.

Radny P. Jacek Malikowski jako sąsiad sołectwa zastanawia się, co będzie za kilka lat, czy nie
powstanie sieć kilku dróg dojazdowych. Jako sąsiad sołectwa zastanawia się jak ta inwestycja
będzie połączona z innymi drogami.
Wójt wyjaśnił, że nie widzi potrzeby powstania dodatkowych sieci na terenie Gminy. Z drogi 913
został zaplanowany zjazd na teren inwestycyjny, który przedstawiono na planie. Natomiast jeżeli
będzie potrzeba dokonania budowy dróg na terenach wewnętrznych, zakupionych przez inwestora,
to wykonawca z pewnością dokona jej realizacji.

Po dyskusji Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 14 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
w miejscowości Nowa Wieś-Tereny Inwestycyjne została przyjęta przy:
14 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
0 głosach „wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4

Uchwała Nr XVII/146/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś-Tereny Inwestycyjne stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Do pkt 7c) Projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii Nr 2 Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Jana Pawła II w Mierzęcicach zlokalizowanej w Nowej Wsi.

Radny P. Piotr Pasamonik, który przewodniczył we Wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 24 sierpnia 2020r. poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 14 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie likwidacji Filii Nr 2 Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II
w Mierzęcicach zlokalizowanej w Nowej Wsi została przyjęta przy:
14 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
0 głosach „wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XVII/147/2020 w sprawie likwidacji Filii Nr 2 Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana
Pawła II w Mierzęcicach zlokalizowanej w Nowej Wsi stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do pkt 7d) Projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii Nr 4 Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Jana Pawła II w Mierzęcicach zlokalizowanej w Boguchwałowicach.
Radny P. Piotr Pasamonik, który przewodniczył we Wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 24 sierpnia 2020r. poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 14 Radnych obecnych na sesji.
Przewodnicząca ogłosiła 15 min przerwę techniczną.
Po przerwie ponownie przeprowadzono głosowanie w związku z błędem systemu.

Uchwała w sprawie likwidacji Filii Nr 4 Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II
w Mierzęcicach zlokalizowanej w Boguchwałowicach została przyjęta przy:
12 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
2 głosach „wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XVII/148/2020 w sprawie likwidacji Filii Nr 4 Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana
Pawła II w Mierzęcicach zlokalizowanej w Boguchwałowicach stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Do pkt 7e) Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Mierzęcice na rok szkolny 2020/2021.
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Radny P. Piotr Pasamonik, który przewodniczył we Wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 24 sierpnia 2020r. poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 14 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny
2020/2021 została przyjęta przy:
14 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
0 głosach „wstrzymujących się”

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XVII/149/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Mierzęcice na rok szkolny 2020/2021 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do pkt 7f) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
- działka nr 580/203- położona w Mierzęcicach Osiedlu.
Radny P. Piotr Pasamonik, który przewodniczył we Wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 24 sierpnia 2020r. poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 14 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi
dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 580/203- położona
w Mierzęcicach Osiedlu została przyjęta przy:
14 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
0 głosach „wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XVII/150/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka
nr 580/203- położona w Mierzęcicach Osiedlu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do pkt 7g) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Toporowice.
Radny P. Piotr Pasamonik, który przewodniczył we Wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 24 sierpnia 2020r. poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 14 Radnych obecnych na sesji.
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej w obrębie Toporowice została przyjęta przy:
14 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
0 głosach „wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XVII/151/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Toporowice stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Do pkt 7h) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Przeczyce przy
ul. Polnej.

Radny P. Piotr Pasamonik, który przewodniczył we Wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 24 sierpnia 2020r. poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 14 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej w obrębie Przeczyce przy ul. Polnej została przyjęta przy:
14 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
0 głosach „wstrzymujących się”

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XVII/152/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Przeczyce przy ul. Polnej stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Do pkt 7i) Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości
Toporowice nazwy: Kwiatowa.

Radny P. Piotr Pasamonik, który przewodniczył we Wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 24 sierpnia 2020r. poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 14 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Toporowice nazwy:
Kwiatowa została przyjęta przy:
14 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
0 głosach „wstrzymujących się”

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Uchwała Nr XVII/153/2020 w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości
Toporowice nazwy: Kwiatowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do pkt 7j) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Radny P. Piotr Pasamonik, który przewodniczył we Wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 24 sierpnia 2020r. poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny P. Jacek Malikowski zwrócił się do P. Skarbnik Gminy z zapytaniem, czy Ministerstwo
Rozwoju przekazując dotację z funduszu inwestycji lokalnej określiło składniki specjalnego
algorytmu, który posłużył do obliczenia tejże dotacji?

W odpowiedzi Skarbnik Gminy P. Agnieszka Frączek poinformowała, że Ministerstwo nie
przedstawia dokładnego wzoru wyliczenia dotacji. Dotacja została określona kwotowo.
Załącznikiem do rozporządzenia jest podział środków na poszczególne Gminy i Powiaty.
Ministerstwo wyjaśnia, że podział środków został dokonany przy uwzględnieniu budżetów gmin.
Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 14 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok została przyjęta przy:
14 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
0 głosach „wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XVII/154/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Do pkt 7k) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mierzęcice na lata 2020-2026.

Radny P. Piotr Pasamonik, który przewodniczył we Wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 24 sierpnia 2020r. poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 14 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata
2020-2026 została przyjęta przy:
14 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
0 głosach „wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XVII/155/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mierzęcice na lata 2020-2026 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Do pkt 8. Sprawy różne.
Przewodnicząca poinformowała, że do Rady Gminy Mierzęcice w dniu 10 sierpnia 2020 roku
wpłynął Wniosek od mieszkańca Gminy Mierzęcice w sprawie wyeliminowania patologii
gospodarki wodno-ściekowej Gminy Mierzęcice. Wniosek należy przekazać do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji celem zaopiniowania.
Przewodnicząca obrad poddała Wniosek pod głosowanie.
Głosowało 14 Radnych obecnych na sesji.

Rada złożony wniosek z dnia 10 sierpnia 2020 roku przekazała do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, celem zaopiniowania przy:
13 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
1 głosie „wstrzymującym się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wniosek z dnia 10 sierpnia został przekazany do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem
zaopiniowania.
Głos zabrał Radny P. Jacek Mańkowski, który zgłosił szkody nawierzchni powstałe po przewożeniu
kruszywa przez Firmę Rubau na remont odcinka SI.

Wójt poprosił Radnego P. Mańkowskiego o przedstawienie wszelkich uwag dotyczących
zniszczenia nawierzchni na piśmie, gdyż ułatwi to przedstawienie ich Zarządcy Firmy budowlanej.
Głos zabrała Radna P. Teresa Banaś, która zwróciła się do Wójta z zapytaniem odnośnie przekopu
na ulicy Szkolnej oraz odnośnie skrzyżowania ulicy Kolejowej z ulicą Transportową?

Wójt w odpowiedzi poinformował, iż przekop na ulicy Szkolnej został zgłoszony do Powiatowego
Zarządu Dróg. Jednocześnie poinformował, że w związku ze złożoną interpelacją dotycząca drogi
wjazdowej na Osiedle przez Radną P. Teresę Banaś, przekazano pismo do Powiatowego Zarządu
Dróg w Tarnowskich Górach i w Rogoźniku.
W dalszej dyskusji Radna P. Teresa Banaś zwróciła uwagę, że z Powiatowego Urzędu Dróg
przyszła odpowiedź odnośnie przekopu na ulicy Szkolnej. W wyjaśnieniach poinformowano,
że przekop został zaplanowany na rok 2020. Radna skierowała zapytanie, czy prace dotyczące
przekopu zostaną odłożone w czasie.
Wójt poinformował, że nie wiadomo kiedy będzie realizowane zadanie, ponieważ Powiat w chwili
obecnej rozwiązuje problemy finansowe podległych mu szpitali. Każdą wolną złotówkę Powiat
przerzuca na oddłużenie szpitali. Na chwilę obecną Starostwo dokonało naprawy niektórych
nawierzchni po zimie.
Głos zabrała Radna P. Bożena Jach, która zwróciła się z zapytaniem do Wójta odnośnie suchych
drzew Topoli położonych na terenie Gminy Ożarowice.

Wójt odpowiedział, że jeszcze nie wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy Ożarowice.
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Do pkt 9. Zakończenie obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Mierzęcice zamknęła XVII Sesję
Rady Gminy Mierzęcice i podziękowała za udział w obradach.

Przewodnicząca obrad

Sekretarz oł5f3d

Momka Dyraga

'Zbigniew Feliszewski

Protokół sporządziała:
Dorota Jakóbczyk
insp. w referacie finansów i podatków
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