Protokół Nr XIX/2020
z Sesji Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 października 2020 r.
godz. rozpoczęcia 1300, godz. zakończenia 1440
W sesji Rady Gminy wzięło udział 13 Radnych na ogólną liczbę 15.
Nieobecni: Radna P. Anna Kolasińska, Radny P. Przemysław Paszewski
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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) została zwołana XIX sesja Rady Gminy Mierzęcice.
Przewodnicząca powitała Panie i Panów Radnych, Zastępcę Wójta Gminy P. Iwonę Kłys, Skarbnik
Gminy P. Agnieszkę Frączek, Sekretarz Gminy P. Bogumiłę Szymończyk, 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 13 Radnych.
Do pkt. 2. Powołanie Sekretarza obrad.
Przewodnicząca obrad na Sekretarza obrad powołała Radnego P. Marcina Jędrusika 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 XVIII 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. rozpatrzenie skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice,
b. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice,
c. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
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w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
d. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach,
e. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021,
f. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
g. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026.
8. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych
złożonych za 2019 rok.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Radni na posiedzeniu Komisji wspólnej w dniu
26.10.2020r. zaproponowali poprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu
Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
na rok 2021, w związku z powyższym wymieniony projekt uchwały zostanie wycofany z porządku
obrad.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wycofanie z porządku obrad pkt 7e rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021.
Głosowało 13 Radnych.
„Za” wycofaniem z porządku obrad pkt 7e rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na rok 2021 było 13 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.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII 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:
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a. rozpatrzenie skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice,
b. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice,
c. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
d. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach,
e. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
f. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026.
8. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych
złożonych za 2019 rok.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.
Porządek XIX sesji Rady Gminy Mierzęcice został przyjęty do realizacji.
Do pkt 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół Nr XVIII z sesji Rady Gminy z dnia
30 września 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 XVIII/2020 z sesji Rady Gminy z dnia
30 września 2020 r. zostaje przyjęty.
Do pkt 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
Z-ca Wójta Gminy P. Iwona Kłys złożyła informację z działalności w okresie między sesjami.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do pkt 6. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
Przewodnicząca poinformowała, że Komisje Rady Gminy obradowały na swoich posiedzeniach
w dniach:
•

15 października br. - Komisja Rewizyjna,

•

19 października br. - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,

•

20 października br. - Komisja Budżetu,

•

21 października br. - Komisja Gospodarcza i Bezpieczeństwa Publicznego,

•

26 października br. - wspólne obrady Komisji Rady Gminy.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej P. Hanna Kałuska poinformowała, że Komisja w dniu
15 października przeprowadziła kontrolę z działalności Wójta Gminy w zakresie gospodarowania
mieniem komunalnym.
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Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji P. Piotr Pasamonik poinformował, że tematem
posiedzenia Komisji w dniu 19 października było zaopiniowanie złożonej skargi z dnia
22.09.2020r.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu P. Jacek Malikowski poinformował, że tematem
posiedzenia Komisji w dniu 20 października była analiza ściągalności opłat za wodę, ścieki, odpady
komunalne oraz podatki za I półrocze 2020r., oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami
oraz przetargi w 2019r.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego P. Marcin Jędrusik
poinformował, że tematem posiedzenia Komisji w dniu 21 października była działalność GZGWiK,
zapoznanie się ze stanem faktycznym infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy
Mierzęcice. Ponadto komisja odbyła wyjazd na tereny przepompowni oraz zbiorników należących
do GZGWiK w celu oceny ich zabezpieczenia.
Radna P. Katarzyna Burczyk, która przewodniczyła w obradach wspólnych Komisji Rady Gminy
poinformowała, że tematem posiedzenia Komisji w dniu 26 października było omówienie
i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
Do pkt 7. Rozpatrzenie projektów uchwał.
Rada przystąpiła do rozpatrzenia uchwał.
Do pkt 7a. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na działanie Wójta Gminy
Mierzęcice.
Przewodnicząca obrad P. Monika Dyraga poinformowała, że w dniu 22 września 2020r. do Rady
Gminy Mierzęcice wpłynęła skarga na działanie Wójta Gminy Mierzęcice, która na sesji w dniu
30 września 2020r. została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji P. Piotr Pasamonik poinformował, że Komisja
na posiedzeniu w dniu 19 października jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną.
Przewodnicząca obrad odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Głos zabrała Radna P. Emilia Krzyżanowska, która powiedziała, że po przeanalizowaniu
uzasadnienia będzie przeciwna tej uchwale i zwróciła się z pytaniem, kto pierwszy zauważył
i zgłosił, że woda jest zatruta. Radna stwierdziła, że uzasadnienie zawiera co zostało
przeprowadzone po kontroli, po fakcie zatrucia, a brak jest informacji co dokładnie doprowadziło
do tego zatrucia. Nie ma żadnego wyjaśnienia, czy zostało przeprowadzone dochodzenie,
co było przyczyną zatrucia. Następnie Radna zwróciła się do skarżącego, że niepotrzebnie skarga
zawiera tyle obszarów, podobnie jak uzasadnienie do uchwały. Radna przypomniała, że brała
udział, jako członek Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego w oględzinach ujęcia
wody w Boguchwałowicach, podczas których stwierdzono nieprawidłowości, bo całe urządzenie
jest widoczne i teren jest z górki przez co cała woda ścieka do urządzenia. Radna podkreśliła, że
należało wyjaśnić, dlaczego nastąpiło zatrucie wody i usunąć przyczynę.
Głos zabrał Radny P. Jacek Malikowski, który przyznał, że rzeczywiście brak jest tego co
najistotniejsze, czyli przyczyny, która spowodowała taką sytuację. Radny uważa, że aby uniknąć
powtórki w przyszłości należałoby przyczynę określić, a czego brakuje w uzasadnieniu, co rodzi
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duże wątpliwości, co do tej odpowiedzi, która jest ogólnej treści, pełna różnych wyjaśnień,
tłumaczeń prawnych, ale brakuje meritum o co Panu skarżącemu miedzy innymi chodziło.
Głos zabrała Radna P. Danuta Szymończyk poinformowała, że podczas wizji w Boguchwałowicach
Komisji Gospodarczej, w której uczestniczył Dyrektor GZGWiK ustalono, że studzienka ta zostanie
podniesiona, ponieważ woda spływająca z górki zalewała studzienkę, która była poniżej poziomu
ziemi. Radna uważa, że sprawa powinna być już załatwiona.
Radna P. Emilia Krzyżanowska powiedziała, że sprawa może jest załatwiona, ale skarżący o tym
nie wie, bo nie ma tego w uzasadnieniu, a powinno być dokładnie opisane. Dodała, że być może ta
skarga to nie jest wina Wójta, jednakże nie zgadza się z uzasadnieniem, bo nie wiadomo kto
pierwszy zauważył, że jest to zatrucie wody.
Sekretarz Gminy P. Bogumiła Szymończyk odpowiedziała, że badania wody były przeprowadzane
przez zakłady pracy.
Radna P. Krzyżanowska zauważyła, że nie były one wykonane przez GZGWiK.
Sekretarz Gminy odparła, że nie, bo woda nie jest codziennie badana.
Radna zapytała, czy było podziękowanie dla osób, które zbadały wodę i powiadomiły, że jest ona
zatruta?
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że badanie było przeprowadzone przez Powiatowy Inspektorat
Sanitarny, który wydał stosowną decyzję.
Radna stwierdziła, że gdyby ktoś tego nie zgłosił to trwałoby to dłużej i nie wiadomo, jakie byłyby
tego skutki.
Głos zabrał mieszkaniec, który zwrócił się do Przewodniczącej z pytaniem, kim jest w tej skardze?,
czy mieszkańcem?
Odpowiedziała Przewodnicząca, że mieszkaniec nie zgłosił swojej osoby, jako strona w sprawie
i nie powiadomił po przybyciu na sesję o chęci zabierania głosu.
Mieszkaniec odparł, że otrzymał od Przewodniczącej w dniu 23.10.br pismo z datą 22.10.2020r.
informujące o XIX sesji. W informacji tej tytuł skargi został inaczej sformułowany, niż ona brzmi,
nie było daty skargi i nazwiska autora skargi. Mieszkaniec zauważył, że powinien być zaproszony,
jako strona w sprawie na sesję.
Przewodnicząca podkreśliła, że Jej obowiązkiem jest powiadomić skarżącego o terminie sesji,
a wybór, czy będzie w niej uczestniczyć należy do skarżącego.
Głos zabrała Radna P. Emilia Krzyżanowska, która zwróciła się do mieszkańca, że Rada ma
porządek obrad i nie będzie się głównie zajmować osobą mieszkańca i żadna Jego skarga nie będzie
nigdy załatwiona, bo powinno się skargi załatwiać konkretnie, a to że mieszkaniec rozpoczął tę
sprawę to dobrze, ale ciągłe pisanie pism i ubliżanie innym nie jest w porządku. Radna poprosiła,
aby mieszkaniec skupił się konkretnie na tej sprawie i oświadczyła, że Przewodnicząca słusznie
przedstawiła Jego osobę, jako mieszkaniec.
Głos zabrał mieszkaniec, który powiedział, że powinien być zaproszony w pierwszym
zawiadomieniu od Przewodniczącej z dnia 6 października do udziału w pracach komisji, na której
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nastąpiło rozpatrzenie skargi. Następnie dodał, że w dniu 14 października złożył pismo z prośbą
o harmonogram prac komisji.
Przewodnicząca obrad odparła, że nie ma takiego obowiązku. Informacja o posiedzeniu Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji jest umieszczona w BIP i mieszkaniec mógł uczestniczyć
w posiedzeniu.
Głos zabrała Sekretarz Gminy P. Bogumiła Szymończyk, która poinformowała, że sesja odbywa się
w systemie on-line i Radnych obowiązuje rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Radni
pracują na sesji, jako organ kolegialny i nie mogą ujawniać danych osobowych, jak również
w uchwale muszą być dane osobowe anonimizowane. Następnie wyjaśniła, że skargi rozpatrywane
są wg KPA jest to postępowanie tzw. uproszczone, nie jest to zwykłe postępowanie administracyjne
określone przepisami Kodeksu, a posługiwanie się określeniem „strona” przysługuje osobie
w postępowaniu administracyjnym. W tym przypadku nie jest to postępowanie administracyjne
więc nie stosuje się przepisów postępowania. W przepisach Działu VIII Skargi
i Wnioski jest zaznaczone, który artykuł Kodeksu stosuje się do skarg. Następnie zwróciła się do
mieszkańca, że zabierając głos jest On związany swoją skargą i może w granicach złożonej skargi
tylko i wyłącznie zabrać głos. Sekretarz poinformowała mieszkańca, że jest jako skarżący, a nie
jako strona postępowania administracyjnego.
Radna P. Teresa Banaś zgłosiła wniosek formalny o 5 min przerwy.
Przewodnicząca obrad ogłosiła przerwę w obradach.
Po przerwie wznowiono obrady.
Głos zabrała Radna P. Teresa Banaś, która w imieniu Klubu Radnych poprosiła, aby podczas pisania
uzasadnień były one formułowane w sposób zrozumiały dla mieszkańców, a przy załatwianiu
ważnych kwestii, jak ujęcia wody kierować się dobrem mieszkańców i załatwiać sprawę od
początku do końca, tak jak wcześniej prosiła Radna P. Emilia Krzyżanowska.
Głos zabrała Radna P. Emilia Krzyżanowska, która uważa, że skarga na Wójta jest niezasadna, bo
przecież to nie wina Wójta, że woda została zatruta, a miała uwagi głównie do formy uzasadnienia.
Głos zabrał mieszkaniec, który powiedział, że w kwestii co do przyczyny zatrucia 15 czerwca
wystosował dwa pisma do Wójta i do Dyrektora GZGWiK, co było faktyczną przyczyną zatrucia
wody. GZGWiK odpowiedział, że prawdopodobnie przyczyną były nieczystości zbiorników
(szamb) w rejonie ujęcia, nie podając jego adresu oraz, że Urząd Gminy prowadzi kontrole w celu
wykrycia sprawców. Natomiast na pismo skierowane do Wójta Gminy mieszkaniec nie otrzymał
odpowiedzi. Mieszkaniec przypomniał, że na zebraniu sołeckim w dniu 27.08.br. podniósł temat
wydzielenia środków z funduszu sołeckiego na zapobieganie tego typu zatruć. Mieszkaniec
stwierdził, że dalej nie wie, co było przyczyną zatrucia wody. Na pismo złożone do Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej uzyskał odpowiedź, w której mowa jest o ulewie,
wypłukanych ściekach, które się wlały do ujęcia wodnego, jednak mieszkaniec uważa, że takiego
zdarzenia nie było i gdyby nieprzypadkowe zlecenie przedsiębiorcy prowadzącego restaurację
„Jadełko”, który prywatnie zlecił zbadanie wody nie byłoby wiadomo o zatruciu wody. To
przypadek sprawił, a nie systematyczne, regularne kontrole wody sprawowane przez GZGWiK.
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Mieszkaniec uważa, że w Regulaminie powinno być zapisane, jak ma działać GZGWiK, powinna
być określona częstotliwość badania wody i procedury w przypadku jej zatrucia.
Więcej pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 13 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice została przyjęta przy:
11 głosach „za”
2 głosach „przeciw”
0 głosach „ wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XIX/166/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do pkt 7b. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Mierzęcice.
Radna P. Hanna Kałuska, która przewodniczyła we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 28 września poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 13 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice
została przyjęta przy:
12 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
1 głosie „ wstrzymującym się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XIX/167/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Mierzęcice stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do pkt 7c. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Radna P. Hanna Kałuska, która przewodniczyła we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 28 września poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 13 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
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w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi została przyjęta przy:
12 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
1 głosie „ wstrzymującym się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XIX/168/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do pkt 7d. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Mierzęcicach.
Radna P. Hanna Kałuska, która przewodniczyła we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 28 września poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Głos zabrała Radna P. Emilia Krzyżanowska, która przytoczyła zapis § 5 pkt 2 Statutu, że
”Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii właściwych związków
zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych lub
wyłania się go w drodze konkursu”. Natomiast w uzasadnieniu do uchwały powołany jest art. 13
ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej, który
Radna przeanalizowała i uważa, że cytowany § 5 pkt 2 nie jest kompletny, bowiem zgodnie
z ustawą powinno być określone, na jaki czas zostaje Dyrektor powołany, powinny być wskazane
organy zarządzające i doradcze. W statucie natomiast jest wskazany tylko jeden organ, czyli
Dyrektor, a organem doradczym wskazana jest Rada Programowa, którą również powołuje tylko
i wyłącznie Dyrektor. Radna zauważyła, że brakuje również zapisu z ustawy cyt. „oraz
stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej
przez instytucje”, jak również nie ma podanej podstawy prawnej oraz brakuje prowadzenia
działalności gospodarczej przez GOK, która była wpisana w poprzednim statucie.
Głos zabrała Sekretarz Gminy P. Bogumiła Szymończyk, która odniosła się do zarzutów Radnej,
wyjaśniając, że podstawa prawna podana jest w uchwale, a statut będący załącznikiem do uchwały
nie zawiera już przepisów prawnych. Natomiast działalność gospodarcza GOK-u podana jest
w dziale IV § 7 cyt. „ GOK prowadzi na zasadach określonych odrębnymi przepisami działalność
gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych. Prowadzona
działalność nie może powodować ograniczenia działalności statutowej GOK. Prowadzenie
działalności gospodarczej może odbywać się poprzez: wynajmowaniu pomieszczeń oraz rzeczy
ruchomych, organizowanie odpłatnych kursów, szkoleń, warsztatów i wycieczek, prowadzenie
działalności wydawniczej i poligraficznej, prowadzenie sprzedaży artykułów wydawniczych
(pocztówki, kalendarze, foldery itp.) związanych tematycznie z terenem działania, organizowaniu
innych usług kulturalnych i artystycznych, promocji innych podmiotów na imprezach
organizowanych przez GOK”. Następnie Sekretarz wyjaśniła, że według ustawy organem
zarządzającym GOK jest Dyrektor, a ponieważ poprzedni statut był z roku 2001 i ustawa była już
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nowelizowana więc obecnie ciałem doradczym jest Rada Programowa. Sekretarz Gminy dodała, że
Rada Programowa mogła być inaczej uregulowana w statucie, mogła ją powoływać Rada Gminy,
Wójt Gminy, mogła się składać z 6 osób w tym z radnych. Sekretarz przypomniała, że projekt
statutu Radni otrzymali przed posiedzeniem wspólnej Komisji Rady Gminy, która odbyła się w
miesiącu wrześniu, nie było żadnych innych propozycji i po pozytywnym zaopiniowaniu takiej
wersji statutu został on poddany konsultacjom społecznym, ponieważ statut jest aktem prawa
miejscowego i po wyczerpaniu procedury konsultacji projekt statutu został przedłożony pod obrady
Rady.
Radna P. Emilia Krzyżanowska zapytała, kiedy były konsultacje?
Odpowiedziała Sekretarz Gminy, że w terminie od 13 do 20 października, a 28 września projekt był
opiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Radna P. Emilia Krzyżanowska zwróciła jeszcze uwagę na art. 15 ustawy, który mówi, że Dyrektora
instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, a w statucie jest tylko podane, że Rada
Programowa jest powoływana na 5 lat, a nie ma zapisu co do Dyrektora.
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że powołanie Rady Programowej należy całościowo określić
w statucie, bo nie ma tego w ustawie, natomiast są przepisy prawne dotyczące zatrudnienia
Dyrektora, więc nie powtarza się tego w statucie. Sposób zatrudnienia Dyrektora reguluje ustawa,
natomiast zadania Rady Programowej Rada Gminy określa w statucie.
Głos zabrał Radny P. Jacek Malikowski, który zastanawia się, czy Dyrektor jest właściwą osobą do
tworzenia ciała doradczego zwanego Radą Programową. W statucie nie ma żadnych szczegółów
jest tylko zapis, że Dyrektor powołuje Radę spośród osób dysponujących wiedzą w zakresie
działalności GOK, a dlaczego nie z przedstawicieli Stowarzyszeń, które prowadzą działalność
społeczno-kulturalną w naszej gminie. Wybór przez Dyrektora może być dowolny, ale Radny
P. Malikowski nie wie, czy będzie on merytoryczny tym bardziej, że osoba która pełni tę funkcję
w zakresie kierowania placówką nie ma dużego doświadczenia.
Głos zabrała Radna P. Teresa Banaś, która odniosła się do pkt 2 § 5 Działu III, oznajmiła, że
podając formułę zatrudnienia, to konkurs jest w pierwszej kolejności do wyłonienia najlepszego
kandydata, a dopiero jeżeli konkurs nie wyłoni żadnego kandydata, lub jest nierozstrzygnięty, lub
z innych przyczyn nie udało się kandydata wyłonić wówczas organ powołuje osobę na to
stanowisko. Skoro nie musi być konkursu, bo organ powołuje i odwołuje Dyrektora bez wskazania
kadencji, co zdaniem Radnej jest również nieprzejrzystością tego zapisu, wiec po co dodawać zapis
o konkursie, który jest podany na końcu, jakby to była ewentualność drugorzędna. Natomiast Radna
uważa, że konkurs jest najbardziej przejrzystą formą wyłonienia najlepszego kandydata i istotne
jest, aby wskazać na jaką kadencję, na jaki czas ten Dyrektor ma być powołany. Jest to również
informacja dla osoby ubiegającej się o to stanowisko bardzo istotna i wiążąca, że nie jest to
zatrudnienie niepewne.
Głos zabrała Sekretarz Gminy P. Bogumiła Szymończyk, która poinformowała, że ustawa określa,
iż powołanie ma być na czas określony podaje czas minimalny i czas maksymalny tj. od 3 do 5 lat.
Przed powołaniem kandydat na Dyrektora składa program działania i na jego podstawie zawierana
jest umowa o realizację tego programu między Wójtem, a kandydatem. W przypadku nie
podpisania umowy przez kandydata nie zostaje on powołany na stanowisko Dyrektora.
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Radna P. Teresa Banaś powiedziała, że pytań tych by nie było, gdyby nie świadomość, jak do tej
pory wyglądało obsadzanie i długość funkcjonowania Dyrektora GOK. Od wielu lat jest mało
przejrzyste obsadzanie tego stanowiska, długość zatrudnienia, jak również formy rozwiązywania
umów o pracę i gdyby to było uregulowane w statucie, byłoby to przejrzyste i czytelne dla
środowiska i osoby, która to stanowisko ma objąć.
Głos zabrała Radna P. Emilia Krzyżanowska, która przytoczyła zapis art. 14a ustawy cyt. „ Tworzy
się wykaz obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla
takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie
innej działalności podstawowej. Do wykazu wpisuje się obiekty stanowiące ...” Radna zapytała, czy
GOK jest takim obiektem i czy został wpisany do takiego wykazu? Ponieważ coraz mniejszą
powierzchnię budynku zajmuje GOK i jest obawa, że dom kultury przestanie istnieć, a budynek
będzie placówką do wesel itp.
Głos zabrała Sekretarz Gminy P. Bogumiła Szymończyk, która powiedziała, że w kwestii budynku
to Dyrektor gospodaruje mieniem, ponieważ ma przekazany budynek w użyczenie i to on zawiera
umowy najmu, jako zarządzający budynkiem.
Radna P. Krzyżanowska dodała, że jest obawa, czy podstawowa działalność kulturalna prowadzona
w budynku nie zanika i nie tworzy się inna działalność.
Głos zabrał Radny P. Jacek Malikowski, który nawiązał do Rady Programowej i zaproponował, aby
zamieścić w § 5 pkt 6 zapis, aby osoby powoływane przez Dyrektora do Rady Programowej były
opiniowane przez Radę Gminy lub Komisję Oświaty i Zdrowia.
Więcej pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 13 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury
przyjęta przy:

w Mierzęcicach została

7 głosach „za”
1 głosie „przeciw”
5 głosach „wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XIX/169/2020 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Mierzęcicach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do pkt 7e. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Przewodnicząca obrad P. Monika Dyraga poinformowała, że do projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok została wprowadzona autopoprawka przez Skarbnik
Gminy zgodnie z ustaleniami dokonanymi na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy w dniu
26 października 2020r.
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Radna P. Katarzyna Burczyk, która przewodniczyła we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady
Gminy w dniu 26 października br. poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie.
Pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 13 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok została przyjęta przy:
13 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
0 głosach „wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XIX/170/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Do pkt 7f. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mierzęcice na lata 2020-2026.
Radna P. Katarzyna Burczyk, która przewodniczyła we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady
Gminy w dniu 26 października br. poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie.
Pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 13 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 20202026 została przyjęta przy:
13 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
0 głosach „wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XIX/171/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mierzęcice na lata 2020-2026 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do pkt 8. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy o oświadczeniach
majątkowych złożonych za 2019 rok.
Przewodnicząca Rady P. Monika Dyraga poinformowała o złożonych oświadczeniach majątkowych
przez Radnych za rok 2019 oraz o oświadczeniu majątkowym złożonym Wojewodzie Śląskiemu
przez Przewodniczącą Rady Gminy Mierzęcice za 2019 rok.
Następnie Z-ca Wójta P. Iwona Kłys poinformowała o złożonych oświadczeniach majątkowych
przez Zastępcę Wójta Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierowników jednostek
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organizacyjnych gminy i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy za 2019
rok.
Informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do pkt 9. Sprawy różne.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że do Rady Gminy zostało złożone sprawozdanie
z realizacji zadań oświatowych w Gminie Mierzęcice w roku szkolnym 2019-2020. Niniejsze
sprawozdanie zostanie przekazane do Komisji Oświaty i Zdrowia.
Głos zabrała Radna P. Teresa Banaś, która oznajmiła, że już dwukrotnie wnioskowała o dodatkową
tablicę w sołectwie Mierzęcice II na ul. Sosnowej. Radna uważa, że nie jest to duży koszt
zamontowania takiej tablicy, a mieszkańcy zgłaszają taką potrzebę.
Skarbnik Gminy zaproponowała, aby większe potrzeby zgłaszać na zebraniach wiejskich, bo można
będzie je realizować w ramach funduszu sołeckiego.
Radna P. Danuta Szymończyk zapytała, czy fundusz sołecki może być przeznaczony na
modernizację kanalizacji lub wodociągu?
Odpowiedziała Skarbnik Gminy, że fundusz sołecki jest przeznaczony na zadania własne gminy,
a jednym z zadań własnych jest utrzymanie i budowa sieci wodociągowej, czy sieci kanalizacyjnej,
więc na takie zadanie może być przeznaczony fundusz sołecki.
Do pkt 10. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy P. Monika Dyraga po wyczerpaniu porządku obrad dokonała
zamknięcia XIX sesji Rady Gminy Mierzęcice.

Sekretarz obrad

Przewodnicząca obrad

Marcin Jędrusik

Monika Dyraga

Protokół sporządziła:
Jolanta Szkutnik
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