Protokół Nr XVIII/2020
z Sesji Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 września 2020 r.
godz. rozpoczęcia 1305, godz. zakończenia 1443
W sesji Rady Gminy wzięło udział 15 Radnych na ogólną liczbę 15.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Sesja odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Mierzęcice.
Obradom Przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy P. Monika Dyraga.
Do pkt 1. Otwarcie sesji.
Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy P. Monika Dyraga, która poinformowała, że
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020r. poz. 713) została zwołana XVIII sesja Rady Gminy Mierzęcice.
Przewodnicząca powitała Panie i Panów Radnych, Wójta Gminy P. Grzegorza Podlejskiego,
Zastępcę Wójta Gminy P. Iwonę Kłys, Skarbnik Gminy P. Agnieszkę Frączek, Radcę Prawnego
P. Marię Mędrek oraz mieszkańca gminy.
Po sprawdzeniu kworum Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Rada jest władna obradować
i podejmować uchwały. W dzisiejszej sesji udział bierze 15 Radnych.
Do pkt. 2. Powołanie Sekretarza obrad.
Przewodnicząca obrad na Sekretarza obrad powołała Radną P. Bożenę Jach 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 XVII sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za I półrocze
2020r.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia wniosku z dnia 10 sierpnia 2020 r.
b) zmiany Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 16 grudnia 2019r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
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c) zmiany Uchwały Nr XXV/197/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez Urząd Gminy
Mierzęcice,
d) nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach,
e) zmiany uchwały Nr VII/73/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 24 czerwca 2019r.
w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Mierzęcice do składu Zgromadzenia Związku
Komunalnego Gmin-Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice,
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, której
przedmiotem są te same nieruchomości położone w obrębach Nowa Wieś i Sadowie,
g) zmiany uchwały budżetowej na 2020r.,
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026,
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.
Następnie Przewodnicząca obrad poinformowała, że do Rady Gminy wpłynęło pismo Wójta
Gminy Mierzęcice o wprowadzenie do porządku obrad XVIII sesji Rady Gminy Mierzęcice dwóch
projektów uchwał w sprawie:
•

uchylenia Uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 20 marca 2019 roku,

•

wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w obrębie Nowa Wieś.

Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o:
•

pkt 8i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/39/2019 Rady
Gminy Mierzęcice z dnia 20 marca 2019 roku,
Głosowało 15 Radnych.
„Za” rozszerzeniem porządku obrad o pkt 8i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
uchylenia Uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 20 marca 2019 roku, było
15 głosów, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

•

pkt 8j rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa
własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Nowa Wieś.
Głosowało 15 Radnych.
„Za” rozszerzeniem porządku obrad o pkt 8j rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w obrębie Nowa Wieś było 15 głosów, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”,
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek obrad po zmianach
1. Otwarcie sesji.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
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3. Przyjecie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za I półrocze
2020r.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia wniosku z dnia 10 sierpnia 2020 r.
b) zmiany Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 16 grudnia 2019r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
c) zmiany Uchwały Nr XXV/197/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez Urząd Gminy
Mierzęcice,
d) nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach,
e) zmiany uchwały Nr VII/73/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 24 czerwca 2019r.
w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Mierzęcice do składu Zgromadzenia Związku
Komunalnego Gmin-Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice,
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, której
przedmiotem są te same nieruchomości położone w obrębach Nowa Wieś i Sadowie,
g) zmiany uchwały budżetowej na 2020r.,
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026,
i) uchylenia Uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 20 marca 2019 roku,
j) wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w obrębie Nowa Wieś.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.
Porządek XVIII sesji Rady Gminy Mierzęcice został przyjęty do realizacji.
Do pkt 4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół Nr XVII z sesji Rady Gminy z dnia
26 sierpnia 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 XVII/2020 z sesji Rady Gminy z dnia
26 sierpnia 2020 r. zostaje przyjęty.
Do pkt 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
Wójt Gminy P. Grzegorz Podlejski złożył informację z działalności w okresie między sesjami.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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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:
•

31 sierpnia br. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,

•

14 i 21 września br. Komisja Oświaty i Zdrowia,

•

22 września br. Komisja Budżetu,

•

23 września br. Komisja Gospodarcza i Bezpieczeństwa Publicznego,

•

25 września br. Komisja Rewizyjna,

•

28 września br. wspólne obrady Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji P. Piotr Pasamonik poinformował, że tematem
posiedzenia komisji w dniu 31 sierpnia było rozpatrzenie złożonego wniosku z dnia 10.08.2020r.
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Zdrowia P. Katarzyna Burczyk poinformowała, że 14 września
odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych dotyczące nowego roku szkolnego oraz
arkuszy organizacyjnych, a tematem posiedzenia komisji w dniu 21 września było opracowanie
wniosków o przyznanie nagrody Wójta Gminy dla dyrektorów szkół i przedszkola.
Przewodnicząca Komisji Budżetu P. Anna Kolasińska poinformowała, że tematem posiedzenia
komisji w dniu 22 września była ocena wykonania budżetu za I półrocze 2020r, analiza wydatków
budżetowych dla organizacji pozarządowych i sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego P. Marcin Jędrusik
poinformował, że tematem posiedzenia komisji w dniu 23 września była analiza wykonania planów
i inwestycji w gminie Mierzęcice, informacja o funkcjonowaniu ustawy śmieciowej oraz sprawy
różne.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej P. Hanna Kałuska poinformowała, że tematem posiedzenia
komisji w dniu 25 września była analiza wykonania budżetu za I półrocze 2020r.
Radna P. Hanna Kałuska, która przewodniczyła w obradach wspólnych Komisji Rady Gminy
poinformowała, że tematem posiedzenia komisji w dniu 28 września było omówienie
i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy P. Monika Dyraga poinformowała, że w okresie między
sesjami uczestniczyła w dniu 29 września br. w ślubowaniu klas I w Szkole Podstawowej Nr 2
w Mierzęcicach.
Do pkt 7. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za I
półrocze 2020 r.
Skarbnik Gminy P. Agnieszka Frączek poinformowała, że Zarządzaniem Wójta Gminy Mierzęcice
Nr 0050.336.2020 z dnia 28 sierpnia 2020r. została przedłożona informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Mierzęcice za I półrocze 2020 r. Plan dochodów na 2020r. wynosi 41 060 119,08 zł
natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2020r. wyniosło 19 290 109,58 zł, co stanowi 46,98%
planu. Największe dochody uzyskano w dziale 756 z tytułu wpływów z podatku dochodowego,
rolnego, leśnego i nieruchomości zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, oraz udział
w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 7 212 015,85 zł.
W dziale 758 w kwocie 4 615 179,18 zł są to dochody głównie z tytułu otrzymanej subwencji
oświatowej, w dziale 855 – Rodzina z tytułu otrzymanych dotacji na świadczenia wychowawcze,
świadczenia w ramach pomocy społecznej w kwocie 4 958 306,76 zł i w dziale 900 - Gospodarka
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Komunalna w głównie z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 550
132,49 zł. Po stronie wydatków planowane wydatki na 2020r. na dzień 30 czerwca wynoszą 43 559
825,82 zł, a wykonanie 19 049 979,78 zł, co stanowi 43,73% planu. Największe wydatki
zrealizowano w dziale 600 z tytułu składki członkowskiej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii na realizację transportu publicznego oraz udzielona dotacja celowa dla Powiatu
Będzińskiego łącznie w kwocie 2 136 038,24 zł., w dziale 750 - Administracja Publiczna 1617
441,10 zł, w dziale 801- Oświata i wychowanie 6 033 836,30 zł. , w dziale 852 i 855 w zakresie
udzielonej pomocy społecznej i w dziale – Rodzina w głównej mierze są to świadczenia
wychowawcze łącznie w kwocie 5 589 099,26 zł, oraz w dziale 900 - Gospodarka Komunalna
z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi oraz końcowego rozliczenia projektu dot. usuwania
azbestu na terenie gminy 2 403 229,88 zł. Skarbnik Gminy dodała, że informacja z przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze została również przedłożona Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
która wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020r.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do pkt 8. Rozpatrzenie projektów uchwał.
Rada przystąpiła do rozpatrzenia uchwał.
Do pkt 8a. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 10 sierpnia 2020 r.
Przewodnicząca obrad P. Monika Dyraga poinformowała, że w dniu 10 sierpnia 2020r. został
złożony wniosek do Rady Gminy Mierzęcice, który na sesji w dniu 26 sierpnia 2020r. został
przekazany do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji P. Piotr Pasamonik poinformował, że komisja
swoje stanowisko wyraziła w protokole nr 10/2020 z posiedzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r.
jednogłośnie przyjmując, że wniosek nie może być uwzględniony.
Przewodnicząca obrad dodała, że mieszkaniec złożył w dniu 28 września 2020r. apel do Rady
Gminy Mierzęcice o przesunięcie na późniejszy termin decyzji w sprawie rozpatrzenia Jego
wniosku z dnia 10 sierpnia 2020r.
Głos zabrała Radca Prawny P. Maria Mędrek, która wyjaśniła, że sprawa jest rozpatrywana na
podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, gdzie przepisy szczegółowo normują termin
załatwienia wniosku. Termin załatwienia wniosku zgodnie z art. 244 kpa jest 30 dni i jest
możliwość przedłużenia terminu załatwienia wniosku, z czego Rada Gminy już skorzystała. Wobec
tego nie ma takiej procedury, jak wstrzymanie rozpatrzenia albo zawieszenia postępowania w tym
zakresie, a skoro Rada Gminy rozpatrzyła już wniosek to uchwała powinna być podjęta.
Głos zabrał mieszkaniec, który poinformował, że wniosek złożony 10.08.2020r. był skutkiem
zdarzenia do jakiego doszło w dniach 10-12.06.2020r. w sołectwie Boguchwałowice. Mieszkaniec
uważa, że Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice oraz
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków są wadliwe. Mieszkaniec zauważył, że
w tym wniosku posłużył się aktem prawa miejscowego z roku 2006, który został zastąpiony
nowszymi aktami z roku 2018 i 2019, ale jak uważa są one również wadliwe, tak jak akt z roku
2006. Główną wadą najnowszego Regulaminu z 2019r. jest zapis, że w Gminie Mierzęcice, a w tym
w sołectwie Boguchwałowice wszystkie nieruchomości są podłączone do kanalizacji zbiorczej.
Składając wniosek 10 sierpnia br. mieszkańcowi umknęło, że Regulamin był dwa razy
nowelizowany. Mieszkaniec zarzucił, że Regulamin z 2006 r. był tak napisany, jak gdyby cała
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gmina Mierzęcice w roku 2006 była objęta kanalizacją zbiorczą. Mieszkaniec przypomniał
o złożonej skardze w 2011r., która uznano za bezzasadną i o skardze złożonej w 2019r. złożoną
przez mieszkańców w sprawie rozbudowy sieci w celu doprowadzenia wody do posesji, która
również została przez Radę Gminy uznana za bezzasadną. Mieszkaniec zaznaczył, że w przypadku
tego wniosku z 10.08.br. podał wiele konkretów pomimo tego, że posłużył się Regulaminem
z 2006r. Mieszkaniec uważa, że nowy Regulamin jest gorszy od tego z 2006r., bo zawiera zbyt dużo
niedopowiedzeń, zbyt dużo pominień i niedogodności. W miesiącu czerwcu doszło do zatrucia
wody w Boguchwałowicach przez szamba, które zostały podmyte przez wodę i ścieki przedostały
się do otworu ujęcia wodnego zasilającego siec wodociągową Boguchwałowice. Mieszkaniec
zawnioskował, o przesunięcie rozpatrzenia wniosku ponieważ zaszły nowe fakty i dodał, że
w złożonym apelu z dnia 28 września 2020r. jest wszystko to co zaszło w kwestii oceny tych
faktów, co należy uwzględnić. Przypomniał, że w Prokuraturze jest tak, że jeśli są nowe fakty to
wznawia się sprawę nawet po 10 latach.
Głos zabrała Radca Prawny P. Maria Mędrek, która zauważyła, że Prokuratura kieruje się kodeksem
postępowania karnego, natomiast ta sprawa regulowana jest kodeksem postępowania
administracyjnego i poprosiła o nie porównywanie procedur, jakie stosuje prokuratura do procedur
administracyjnych.
Mieszkaniec odparł, że przyjmuje tę uwagę i apeluje w tej sytuacji do prawa obyczajowego,
w którym powinno się wziąć pod uwagę kwestie spraw publicznych, bo nie chodzi o sprawę
wodociągu mieszkańca, a chodzi o zdrowie mieszkańców Boguchwałowic, chodzi o środowisko
naturalne i o budżet gminy, bowiem Gmina musi ponosić koszty dostaw wody i naprawy. Nazywa
się to w polskim prawodawstwie interes publiczny. Mieszkaniec poprosił o uwzględnienie nowych
faktów, które pojawiły się już po dacie oceny wniosku przez Komisję. Zaapelował o powtórne
uwzględnienie tych faktów i rozpatrzenie wniosku ponownie, bowiem nie wszyscy są podłączeni
w Boguchwałowicach do kanalizacji i to oni wpuszczają ścieki do gruntu i to była przyczyna
zatrucia wody w dniach 10-12.06. br., a nie ulewa i wypłukiwanie. Mieszkaniec poprosił
o uwzględnienie tego co powiedział i umieszczanie w Regulaminie czytelnego zapisu procedury
badania przydatności wody do spożycia.
Głos zabrała Radca Prawny P. Maria Mędrek poinformowała, że uchwała, której załącznikiem był
Regulamin podlegała ocenie przez Nadzór Prawny Wojewody i nie została ona wzruszona, co
oznacza, że uchwała jest zgodna z prawem i dodała, że jest to tylko uwaga natury formalnej.
Głos zabrał Wójt Gminy, który zaznaczył, że każda uchwała podlega Nadzorowi Wojewody
Śląskiego i jeśli uchwała byłaby niezgodna z przepisami prawa, zostałaby wyeliminowana z obrotu
prawnego. Nie ma przepisów mówiących o nieszczelnych zbiornikach, a za pozwolenie na budowę
zgodnie z przepisami prawa odpowiada Powiatowy Nadzór Budowlany, który wydaje pozwolenie
na budowę również zbiornika szczelnego, czyli szamba. Natomiast jeśli mieszkaniec wciąż wraca
do tematu wodociągu i chce, aby przyłącze pozostało tylko i wyłączenie Jego przyłączem, za które
zapłacił i jak twierdzi jest Jego przyłączem, a zostało wykorzystane, jako sieć wodociągowa to będą
czynione starania, aby powrócić do stanu pierwotnego zgodnie z projektem i zostanie przekazane
mieszkańcowi i wtedy sprawa zostanie załatwiona na korzyść mieszkańca, aby nie miał więcej
uwag do tego przyłącza.
Przewodnicząca obrad zaprosiła mieszkańca na posiedzenie komisji wspólnej w sprawie Jego uwag.
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Przewodnicząca obrad odczytała uzasadnienie do uchwały .
Więcej pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 15 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 10 sierpnia 2020 r. została przyjęta przy:
13 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
2 głosach „ wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XVIII/156/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 10 sierpnia 2020 r. stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Do pkt 8b. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Gminy
Mierzęcice z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Radna P. Hanna Kałuska, która przewodniczyła we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 28 września br. poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Głos zabrał Radny P. Jacek Malikowski, który przytoczył zapis art 6j. ust 2a ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach podając kryteria różnicowania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wymieniając: powierzchnię lokalu mieszkalnego w przypadku metody od
powierzchni, liczbę mieszkańców, w przypadku metody od mieszkańca, odbierania odpadów
z terenów wiejskich lub miejskich (w zależności od częstotliwości odbioru i tras odbioru odpadów),
częściowo zastosowane w naszej gminie, od rodzaju zabudowy, biorąc pod uwagę zabudowę
zwartą, rozproszoną jednorodzinną, wielorodzinną mieszaną z przewagą funkcji mieszkalnych
(niestosowaną w naszej gminie). Następnie Radny dodał, że w wielu gminach mieszkańcy
zabudowy jednorodzinnej płacą o kilka złotych więcej od osoby, niż mieszkańcy zabudowy
wielorodzinnej. Wynika to z tego, iż w zabudowie rozproszonej wyższe są koszty odbioru odpadów.
Powodują to na przykład mniejsze pojemniki i większe przebiegi śmieciarek między punktami
wywozowymi. Samorządy nie są skazane na stosowanie tylko jednej metody na terenie całej gminy.
Dopuszcza to znowelizowana w 2015 i 2017 roku ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach. Stawki można różnicować w podziale na teren wiejski i miejski, na zabudowę jedno i
wielorodzinną. Tym samym nie należy zamykać się w prostym schemacie jedna gmina - jedna
metoda. Należy poszukać rozwiązania optymalnego, o co Radny apeluje od kilku lat mając na
względzie specyfikę poszczególnych gmin oraz akceptowalność społeczną podejmowanych
decyzji, wiele JST właśnie tak robi. Ponieważ sołectwo Mierzęcice Osiedle posiada swoją własną
specyfikę i inne koszty, mimo że częściowo jeden z tych kryteriów dodatkowych jest zastosowany,
czyli właśnie tereny miejskie i wiejskie. Na terenie Osiedla jest większa częstotliwość odbioru
odpadów, ale z realizacją w praktyce Radny powiedział jest bardzo różnie. W okresie lipca i
sierpnia, kiedy były prowadzone kontrole wyrywkowe, a potem rekontrole poszczególnych wiat
śmietnikowych wiele pojemników szczególnie na plastik zapełniało się po 2-3 dniach, często nawet
po interwencji Radnego trwało kilka dni zanim zostały pojemniki opróżnione. Są to szczegóły dla
kalkulacji zmiennych kosztów na poszczególnych obszarach i bardzo łatwo było wytknąć, że ta
segregacja ma charakter częściowy na terenie większości Wspólnot. Podsumowując Radny
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powiedział, że wyraźnie widoczna jest specyfika Osiedla ze względu na jedno i na drugie
kryterium. Większość Wspólnot Mieszkaniowych będzie ukarana za lipiec i sierpień i będzie płacić
podwójna stawkę. Radny uważa, że nie powinno się podnosić na obszarze sołectwa Mierzęcice
Osiedle tej stawki za odbiór odpadów z 24 zł na 31 zł przynajmniej do końca tego roku.
Głos zabrał Wójt Gminy, który przypomniał, że gmina Mierzęcice jest gmina wiejską i dotyczy jej
podział w zależności od terenów wiejskich, natomiast tereny miejskio-wiejskie to tereny, które mają
powyżej 10 tys mieszkańców. Gmina Mierzęcice nie jest gminą miejską, którą można objąć
sposobem odbierania odpadów, jako tereny zabudowy zwartej, czyli zabudowy bloków. Zgodnie
z Terytem teren Mierzęcic Osiedla jest terenem wiejskim. Nie ma możliwości zróżnicowania opłat
na terenie gminy Mierzęcice. Są trzy sposoby wyboru naliczania opłat, ze względu na osobę, na
zajmowany metraż i zużycie wody. Gmina Mierzęcice przyjęła sposób naliczania od mieszkańca
i na dzień dzisiejszy nie ma innej możliwości zróżnicowania.
Radny P. Jacek Malikowski dodał, że to o czym powiedział występuje zarówno w gminach
miejskich, jak i wiejsko-miejskich, a także w gminach dużych miejskich z obszarami podmiejskimi.
W ramach tych samych jednostek samorządu terytorialnego są właśnie zróżnicowane stawki np.
wokół „wianuszków” warszawskich.
Wójt Gminy odpowiedział, że nasza gmina nie może się porównywać do „wianuszka”
warszawskiego, bo jesteśmy gminą wiejską i zakres określający ilość mieszkańców do 10 tys. nie
pozwala na zróżnicowanie tego podziału.
Głos zabrała Skarbnik Gminy, która odniosła się do wypowiedzi Radnego, aby do końca roku
wstrzymać się ze zmianą stawki. Oznajmiła, że nie ma takiej możliwości ponieważ gmina do końca
roku musiałaby sfinansować niedobory opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do
miesiąca sierpnia gmina już dołożyła 170 tys. na zapłatę za wywóz odpadów komunalnych, a były
tylko zapłacone faktury do miesiąca lipca, za miesiąc sierpień faktura nie została jeszcze
uregulowana. Co miesiąc z wpłat, które wpływają zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką brakuje
60-70 a, nawet 80 tys., tym bardziej, że w miesiącu wrześniu był odbiór wielkogabarytowy, a więc
ta stawka wynagrodzenia miesięcznego nie będzie się kształtować na poziomie 250 tys. tylko za
miesiąc wrzesień będzie na pewno wyższa z uwagi na odbiór wielkogabarytowy. Wobec czego
w budżecie gminy do końca roku należałoby wygospodarować około 1 miliona zł, żeby dopłacić do
śmieci, Skarbnik zapytała tylko z jakiego źródła to sfinansować.
Głos zabrała Radna P. Bożena Jach, która zapytała, czy podczas kontroli dokonywanych na terenie
Osiedla w Mierzęcicach w skład komisji kontrolującej wchodzili przedstawiciele firmy Remondis?
I czy firma Remondis kwestionowała złą segregację na Osiedlu? Następnie Radna dodała, że cena
śmieci budzi niepokój wśród mieszkańców, bo jest ona wysoka, wiele Wspólnot na terenie Osiedla
ma stawkę już podwójną. Jako przedstawicielka mieszkańców Osiedla, którzy zadają sobie pytanie:
czy nie jest to w pewnym stopniu łatanie budżetu przez mieszkaniowców Osiedla, bo najłatwiej
jest ich skontrolować i udowodnić, że śmieci są częściowo źle posegregowane przez co zostają
ukarani. Radna zapytała, czy tylko poszczególne Wspólnoty mają tę podwójną stawkę, czy też są
domy, gospodarstwa domowe, które też są objęte podwójną stawką i ile jest takich domów?
Głos zabrała Skarbnik Gminy, która odpowiedziała, że kontrole spoczywają na Gminie. W umowie
jest zawarty zapis i również ustawa mówi, że w przypadku zauważenia przez firmę odbierającą
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odpady komunalne niesegregowania śmieci firma powinna zgłosić ten fakt Gminie. Część kontroli
w Mierzęcicach Osiedlu odbyło się przy współudziale przedstawicieli firmy odbierającej odpady
komunalne. Natomiast jeśli chodzi o podwyższoną stawkę to jest ona za miesiąc, kiedy odbywała
się kontrola i kiedy stwierdzono niesegregację śmieci. Skarbnik Gminy dodała, że również
w gospodarstwach jednorodzinnych są takie przypadki. Kontrola rozpoczęła się od Osiedla, ale nie
jest tak, że co miesiąc będzie tylko kontrola na Osiedlu, kontrole będą przeprowadzane
sukcesywnie i na dzień dzisiejszy są domy, gdzie osoby zostały ukarane i płacą podwyższoną
stawkę za niesegregowanie odpadów komunalnych.
Głos zabrał Radny P. Jacek Malikowski, który poinformował, że uczestniczył w części kontroli
i rekontroli na terenie Osiedla i w przypadku przedstawicieli firmy Remondis to nie wyrażali swojej
opinii, przyjmowali do wiadomości uwagi komisji.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że firma odbierająca odpady komunalne nie jest upoważniona do
opiniowania, nawet w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nie ma uprawnień do wydawania
decyzji, takie decyzje są wydawane przez Wójta.
Głos zabrała Radna P. Emilia Krzyżanowska, która stwierdziła, że cała Polska odczuwa jakąś
niesprawiedliwość związaną z tymi śmieciami i tymi podwyżkami. Radna uważa, że Państwo nic
nie robi w przypadku producentów właściwych tych śmieci. Rady powinny podjąć działania
wymuszające na Rządzie, żeby w jakiś sposób to uregulowano. Radna rozumie, że nasza gmina nie
ma najwyższych stawek, co może z jednej strony cieszyć, ale Radna będzie przeciwna tej uchwale
ponieważ ta uchwała zapowiada dalsze podwyżki na co się nie zgadza.
Głos zabrał Wójt Gminy, który powiedział, że gminy muszą podnosić stawki co wynika z ustaw,
które zostały podpisane, zatwierdzone i dzisiaj obowiązują. Gmina działa zgodnie z przepisami
prawa i w ramach prawa. Gmina nie chce podnosić cen tylko nie ma skąd wziąć pieniędzy na
opłaty, a pieniądze te mają być częścią, która będzie się bilansowała w zakresie odbioru odpadów,
aby jako Gmina nie dokładać, ani nie zarabiać na gospodarce odpadami komunalnymi.
Radna P. Emilia Krzyżanowska podkreśliła, że wszystkie samorządy powinny monitować
i wymusić na Rządzie zmianę przepisów. Następnie Radna zapytała na co są przeznaczone te
dodatkowe środki z kar i czy było to w planie, że będą kary?
Wójt Gminy odparł, że jako Gmina nie może planować, że wszyscy będą karani.
Radna P. Krzyżanowska powiedziała, że skoro to się musi bilansować, to teraz będą większe
wpływy.
Wójt wyjaśnił, że będzie to wpływ jednorazowy za dany miesiąc.
Radna P. Krzyżanowska powiedziała, że nie wiadomo, czy nie będzie co miesiąc kontroli.
Wójt Gminy odpowiedział, że wcześniej był robiony podział na tych, którzy chcą segregować
śmieci i tych, którzy nie chcą segregować i wtedy osoby niesegregujące śmieci płaciły więcej.
Dzisiaj tego podziału nie ma ponieważ wszyscy obligatoryjnie są objęci segregowaniem śmieci.
Firmy zajmujące się odbiorem odpadów proponują większe stawki za odbiór śmieci
niesegregowanych, a w rzeczywistości Gmina płaci za wszystkie śmieci, które są odbierane. Są
gminy, w których jest limitowany odbiór odpadów i można to zrobić w naszej gminie tylko wtedy
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Gmina będzie ponosić koszty związane z usuwaniem dzikich wysypisk. W przypadku wysypisk na
terenach nienależących do Gminy można ukarać ich właścicieli, natomiast w przypadku terenów
gminnych koszty musi pokryć Gmina.
Głos zabrała Skarbnik Gminy, która dodała, że wszystkie wpływy również z opłaty podwyższonej
tylko i wyłącznie są kierowane na system gospodarki odpadami komunalnymi, na nic innego nie są
wykorzystywane.
Radna P. Emilia Krzyżanowska zauważyła, że jeśli nawet te dodatkowe wpłaty są niewielkie to
może warto w jakiś sposób pomóc mieszkańcom np. Osiedla, którzy budują za własne pieniądze
śmietniki.
Wójt Gminy zapytał, kto Radnej wybudował śmietnik, lub kompostownik. Następnie wyjaśnił, że
pobierane kary są tylko w danym miesiącu jeśli nie było segregacji śmieci. Natomiast w przypadku
zbierania śmieci to pieniądze są wydawane zgodnie z tonażem, który jest oddawany. Do miesiąca
sierpnia zostało zebranych więcej śmieci, niż za cały poprzedni rok i stąd są braki finansowe, co
wpłynęło na podniesienie stawki. Obecna stawka była wyliczona na podstawie tonażu z ubiegłego
roku, a ponieważ gmina nie zmieściła się w tym tonażu brakuje środków na opłaty. Wójt
powiedział, że to również rola Radnych, gdzie znałeś środki lub z czego zdjąć, aby przekazać na
opłaty za śmieci.
Głos zabrała Radna P. Emilia Krzyżanowska, której nasunął się wniosek, że skoro brakuje
pieniędzy to trzeba więcej kontrolować, aby ich było więcej. Radna uważa, że jest to temat dla
całego kraju i trzeba myśleć, w jaki sposób rozwiązać ten problem, a nie brnąć dalej.
Głos zabrała Radna P. Bożena Jach, która powiedziała, że wniosek nasuwa się sam kogo najłatwiej
kontrolować i gdzie można najwięcej pozyskać z kar, tam gdzie jest zbiorowość. Jeżeli cała
wspólnota otrzymuje karę to wpływy do budżetu są większe, bo nie jest to wpłata jednostkowa.
Głos zabrał Wójt Gminy, który zapewnił, że każdy mieszkaniec jest traktowany jednakowo i nie ma
wybiórczego traktowania mieszkańców Osiedla, każde sołectwo jest taktowane jednakowo
i również w tej sytuacji mieszkańcy są traktowani równo.
Radna P. Jach zauważyła, że nie chodzi o wybiórcze traktowanie, ale jako mieszkańcy Osiedla nie
mają możliwości kompostowania, żeby mogli skorzystać z niższej stawki za odpady.
Głos zabrał Radny P. Jacek Malikowski, który powiedział, że jest segregowanie, ale trzeba stworzyć
do tego warunki, bowiem były takie sytuacje, że pojemniki na plastik i papier były przepełnione
i mieszkańcy, żeby nie wrzucać śmieci pod pojemniki wrzucało je do pojemnika na odpady
zmieszane i tak sytuacja wyglądała w lipcu i w sierpniu w wielu wspólnotach.
Więcej pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 15 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 16 grudnia
2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty została przyjęta przy:
8 głosach „za”
4 głosach „przeciw”
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3 głosach „ wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XVIII/157/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Do pkt 8c. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/197/2016 Rady Gminy
Mierzęcice z dnia 28 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowoksięgowej przez Urząd Gminy Mierzęcice.
Radna P. Hanna Kałuska, która przewodniczyła we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 28 września br. poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 15 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/197/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia
28 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez Urząd
Gminy Mierzęcice została przyjęta przy:
15 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
0 głosach „ wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XVIII/158/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/197/2016 Rady Gminy
Mierzęcice z dnia 28 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowoksięgowej przez Urząd Gminy Mierzęcice stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do pkt 8d. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im.
Jana Pawła II w Mierzęcicach.
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 15 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II
w Mierzęcicach została przyjęta przy:
15 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
0 głosach „ wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Uchwała Nr XVIII/159/2020 w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana
Pawła II w Mierzęcicach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do pkt 8e. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/73/2019 Rady Gminy
Mierzęcice z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Mierzęcice do
składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin-Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice.
Radna P. Hanna Kałuska, która przewodniczyła we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 28 września br. poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 15 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/73/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 24 czerwca
2019r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Mierzęcice do składu Zgromadzenia Związku
Komunalnego Gmin-Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice została przyjęta przy:
15 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
0 głosach „ wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XVIII/160/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/73/2019 Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Mierzęcice do składu
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin-Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Do pkt 8f. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości położone
w obrębach Nowa Wieś i Sadowie.
Radna P. Hanna Kałuska, która przewodniczyła we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 28 września br. poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Radny P. Krzysztof Kobiałka zapytał, jakie są to działki, czy są one przeznaczone na cele rolnicze?
Odpowiedział Wójt Gminy, że są to działki wykorzystywane na cele rolnicze i są one działkami
rolnymi.
Radny dodał, że w uzasadnieniu do uchwały jest zapis, że część działek jest terenami
inwestycyjnymi, część jest przeznaczona pod zabudowę i są objęte planami miejscowymi i dlatego
Radny zadał to pytanie.
Wójt Gminy wyjaśnił, że działka w Sadowiu jest częściowo objęta planem zagospodarowania, ale
jest wykorzystywana wyłącznie na cele rolnicze.
Radny P. Kobiałka zauważył, że jeżeli są to działki w planie zagospodarowania przestrzennego
ujęte, jako tereny budowlane, czy inwestycyjne, to czy nie nastąpi ich zablokowanie na 10 lat,
a może w międzyczasie można by je sprzedać właśnie na te cele.
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Wójt odpowiedział, że w każdej chwili zarówno jedna, jak i druga strona ma możliwość
wypowiedzenia tej umowy.
Głos zabrała Radna P. Teresa Banaś, która nawiązała do tego tematu, gdyż jako Radni muszą
wyrazić zgodę poprzez podjęcie uchwały na okres dzierżawy tak długi. Radna zwróciła się z prośbą
w formie interpelacji o przekazanie informacji dotyczącej zasobów gminy posiadanych działek
przez Gminę Mierzęcice wraz z ich oznaczeniem, powierzchnią, lokalizacją i statusem. Radna
zauważyła, że często wiedza Radnych nie obejmuje wszystkich czynników, które powinni wiedzieć,
żeby podjąć decyzję. Aby jednakowo i rzeczywiście traktować mieszkańców to do takich
możliwości dzierżawy jest potrzebna wiedza, czy te działki są rzeczywiście możliwe do
wydzierżawienia i jako Radni muszą mieć świadomość tego, jaki status ma działka, bo z czasem
się okazuje, że dzierżawie podlegają działki na cele rolnicze, które są działkami budowlanymi,
chociaż w zasobach gminy są działkami o charakterze rolniczym. Następnie Radna dodała, że
podtrzymuje zdanie przedmówcy Radnego P. Kobiałki, że 10 lat jest okresem bardzo długim
i rzeczywiście należałoby się nad tym zastanowić, czy działki które mają charakter działki
zabudowanej, czy to inwestycyjnej rzeczywiście dzierżawić na 10 lat na cele rolnicze.
Więcej pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 15 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą,
której przedmiotem są te same nieruchomości położone w obrębach Nowa Wieś i Sadowie została
przyjęta przy:
9 głosach „za”
2 głosach „przeciw”
4 głosach „ wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XVIII/161/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości położone w obrębach
Nowa Wieś i Sadowie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do pkt 8g. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
Radna P. Hanna Kałuska, która przewodniczyła we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 28 września br. poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 15 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r. została przyjęta przy:
15 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
0 głosach „ wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Uchwała Nr XVIII/162/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r. stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Do pkt 8h. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mierzęcice na lata 2020-2026.
Radna P. Hanna Kałuska, która przewodniczyła we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 28 września br. poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 15 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 20202026 została przyjęta przy:
15 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
0 głosach „ wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XVIII/163/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mierzęcice na lata 2020-2026 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do pkt 8i. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy
Mierzęcice z dnia 20 marca 2019 roku.
Radna P. Hanna Kałuska, która przewodniczyła we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 28 września br. poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 15 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 20 marca
2019 roku została przyjęta przy:
15 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
0 głosach „ wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XVIII/164/2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 20 marca 2019 roku stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do pkt 8j. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Nowa Wieś.
Radna P. Hanna Kałuska, która przewodniczyła we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 28 września br. poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
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Pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 15 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej w obrębie Nowa Wieś została przyjęta przy:
15 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
0 głosach „ wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XVIII/165/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Nowa Wieś stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Do pkt 9. Sprawy różne.
Przewodnicząca obrad P. Monika Dyraga poinformowała, że dnia 22.09.2020r. do Rady Gminy
wpłynęła skarga od mieszkańca gminy. W związku z powyższym skargę należy przekazać do
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania.
Przystąpiono do głosowania. Głosowało 15 Radnych.
„Za” przekazaniem skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji było 14 głosów, 0 głosów
„przeciw”, 1 głos „ wstrzymujący się”.
W wyniku głosowania skarga zostanie przekazana do Komisji Skarg, Wniosków Petycji celem
zaopiniowania.
Następnie Przewodnicząca obrad poinformowała, że dnia 18.09.2020r. wpłynęło pismo z dnia
17.09.2020r. od mieszkańca gminy dotyczące możliwości ustanowienia służebności przejazdu oraz
przesyłu mediów. Przewodnicząca przypomniała, że dnia 4.02.2020r. do Rady Gminy wpłynęło
pismo o podobnej treści, które zostało przekazane Wójtowi Gminy według kompetencji, ponieważ
Rada Gminy nie posiada kompetencji w tym zakresie. Przewodnicząca zaproponowała wymienione
pismo również przekazać wg kompetencji Wójtowi Gminy.
Przystąpiono do głosowania. Głosowało 15 Radnych obecnych na sesji.
„Za” przekazaniem pisma z dnia 17.09.2020r. Wójtowi Gminy Mierzęcice wg kompetencji było 14
głosów, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „ wstrzymujący się”.
W wyniku głosowania pismo z dnia 17.09.2020r. zostanie przekazane Wójtowi Gminy Mierzęcice
wg kompetencji.
Radna P. Teresa Banaś złożyła interpelację w sprawie działań w zakresie zwiększenia
bezpieczeństwa na drogach sołectwa Mierzęcice II.
Głos zabrał Radny P. Jacek Malikowski, który zapytał, czy na najbliższej sesji będą podjęte
pozostałe uchwały śmieciowe?
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Odpowiedziała Skarbnik Gminy P. Agnieszka Frączek, że projekty zostały przekazane do Sanepidu
celem ich zaopiniowania i jeżeli przyjdzie opinia to prawdopodobnie będą przedmiotem najbliższej
sesji.
Radny P. Malikowski dodał, że próbuje przewidzieć co będzie się działo za miesiąc, dwa lub trzy
w związku z kolejną umową i ma nadzieję, że gmina nie będzie zdana tylko i wyłącznie na
dyktowanie cen przez firmę Remondis.
Głos zabrał Wójt Gminy, który przypomniał, że w ubiegłym roku do pierwszego przetargu
przystąpiły dwie firmy z podobnymi cenami, a do drugiego tylko jedna firma. Wójt uważa, że jeśli
do ogłoszonego nowego przetargu przystąpi jedna firma to będzie dobrze. Ustawa o przetargach
narzuca gminie sposób ich przeprowadzania, która również wymaga zmiany.
Radna P. Emilia Krzyżanowska zapytała, co będzie jeśli się nie zgłosi żadna firma?
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, że wtedy jest zamówienie z wolnej reki, na określony czas
i należy ponowić przetarg.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że otrzymał wniosek od Komitetu organizującego zbiórkę,
który złożył Radny P. Jacek Malikowski, jednak zgodnie z ustawą wniosek taki składa się do
Ministerstwa. Po zmianie ustawy w 2014 roku to nie wójt wydaje decyzję w sprawie zbiorek
publicznych. Na zakończenie Wójt zachęcił do wsparcia chorej Oliwki, dziecka mieszkańców
naszej gminy.
Do pkt 10. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy P. Monika Dyraga po wyczerpaniu porządku obrad dokonała
zamknięcia XVIII sesji Rady Gminy Mierzęcice.

Sekretarz obrad

Przewodnicząca obrad

Bożena Jach

Monika Dyraga

Protokół sporządziła:
Jolanta Szkutnik
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