Protokół Nr XXII/2021
z Sesji Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 stycznia 2021 r.
godz. rozpoczęcia 1306, godz. zakończenia 1434
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 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 ze zm.) została zwołana XXII sesja Rady Gminy Mierzęcice.
Przewodnicząca powitała Panie i Panów Radnych, Wójta Gminy P. Grzegorza Podlejskiego
Zastępcę Wójta Gminy P. Iwonę Kłys, Sekretarz Gminy P. Bogumiłę Szymończyk,
Skarbnik Gminy P. Agnieszkę Frączek, Radcę Prawnego P. Marię Mędrek oraz Prezesa Związku
Nauczycielstwa Polskiego P. Roberta Białka.
Po sprawdzeniu kworum Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Rada jest władna obradować
i podejmować uchwały. W dzisiejszej sesji udział bierze 14 Radnych.
Do pkt. 2. Powołanie Sekretarza obrad.
Przewodnicząca obrad na Sekretarza obrad powołała Radną P. Annę Kolasińską 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 XXI 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) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach,
b) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Toporowicach,
c) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w
Gminie Mierzęcice na 2021 rok,
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d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 3100 – położona w Mierzęcicach,
e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego,
f) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice
na 2021 rok został złożony do Rady Gminy tylko do zaopiniowania przez komisję,
a następnie został poddany konsultacjom społecznym. W związku z omyłkowym
wprowadzeniem przez biuro rady w/w projektu uchwały pod obrady Rady Przewodnicząca
zawnioskowała o wycofanie z porządku obrad XXII sesji projektu uchwały w sprawie
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w
Gminie Mierzęcice na 2021 rok.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na 2021 rok.
Głosowało 14 Radnych.
„Za” wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice
na 2021 rok było 14 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 XXI 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) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach,
b) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Toporowicach,
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 3100 – położona w
Mierzęcicach,
d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego,
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e) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027.
8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad.
Porządek XXII sesji Rady Gminy Mierzęcice został przyjęty do realizacji.
Do pkt 4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół Nr XXI z sesji Rady Gminy z dnia
30 grudnia 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 XXI/2020 z sesji Rady Gminy z dnia
30 grudnia 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.
Następnie Wójt Gminy zwrócił się do Radnego P. Jacka Malikowskiego, że z zażenowaniem
zapoznał się z informacjami, jakie wypisuje Radny na stronach mediów społecznościowych
i Wójt zastanawiał się, czy to jest normalne, aby wypowiadać się w imieniu Radnych. Czy Rada
Gminy jakimkolwiek dokumentem upoważniła Radnego do przedstawiania takich bzdurnych
stanowisk, które prezentuje. Ponieważ Radny podaje publicznie po raz en-ty nieprawdziwe
informacje i dane, które powodują wśród mieszkańców wiele obaw, wątpliwości i rozgoryczenia
poprzez takie działania. Radny ośmiesza swoje koleżanki i kolegów Radnych, bo jak widać
niektórzy myślą, że takie są ich decyzje. Opisywane przez Radnego publicznie informacje czytający
mieszkańcy i jak widać nie tylko odbierają, jako decyzje Rady i Wójta. Obietnice Radnego
w mediach społecznościowych nie zostały przyjęte żadnym dokumentem. Radny podaje
nieprawdziwe dane, mówiąc już od kilku lat o konieczności zamknięcia szkół
w Boguchwałowicach i Toporowicach, natomiast te dane, które Radny otrzymał z urzędu, jako
Radny do analizy, nie są przez Radnego nawet prawidłowo odczytane. Jednym z przykładów jest to,
co napisał Radny o liczbie urodzeń w 2019r. i 2018r. w obwodzie Szkoły Podstawowej
w Toporowicach po 10 dzieci, gdzie nawet w uzasadnieniu do projektu uchwały wskazana jest
liczba urodzeń w 2018r. – 9 dzieci i w 2019r. – 14 dzieci. Radny pisze o zagospodarowaniu
budynków Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach przeznaczonej na 2-3 oddziałowe
przedszkole + w przyszłości żłobek oraz Szkoły Podstawowej w Toporowicach na filię GOK-u +
w przyszłości mieszkania socjalne. Wójt przypomniał, że nigdy nie mówił o lokalach socjalnych w
Szkole Podstawowej w Toporowicach. W trakcie luźnej dyskusji podczas komisji wspólnej w dniu
28 grudnia – Radny Krzysztof Kobiałka dał propozycję przeznaczenia budynku na lokale socjalne.
Propozycja ta jednak nie znalazła żadnego zainteresowania wśród Radnych i nie była przedmiotem
dalszej dyskusji. Wypowiedzi takie nie mogą być traktowane, jako uzgodnienia, ani dla Rady, a tym
bardziej dla Wójta. Tym samym, takie informacje nie mogą być przekazywane społeczeństwu, jako
wiążące organy gminy. Radny podaje niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa informacje
dotyczące obwodów szkoły. Jako Radny powinien wiedzieć, że sieć i obwody szkół są ustalane
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przez Radę Gminy na podstawie przepisów Prawa Oświatowego. Ustalenie sieci i obwodów szkół
nie stanowi, jednak nakazu dla rodziców zapisania dziecka do danej szkoły, ani nie stawia
przeszkód dla Dyrektora, by przyjąć dzieci spoza obwodu. W tym też przypadku poddaje Radny
pod rozwagę mieszkańcom, być może nabyte przez Radnego, PRL – owskie metody wywierania
presji na Wójta. Radny składa zobowiązania otwarcia filii przedszkolnej w Toporowicach, o czym
w ogóle nie było mowy, bo chociaż Wójt nie był na tej komisji to skrupulatnie i z uwagą ją
przesłuchał. Deklaracje składane przez Radnego nie mają żadnego umocowania, a dla mieszkańców
stanowią obietnice, których będą oczekiwać. Wójt zapytał, kto później wytłumaczy się ze
zobowiązań złożonych przez Radnego publicznie i odpowie za nie. Takich, jak na przykład
tworzenie filii mierzęcickiego przedszkola w Toporowicach, gdzie podaje Radny rozporządzenia
już dawno nie funkcjonujące w całości w obrocie prawnym, a i nawet wtedy myli Radny pojęcia
ponieważ, to o czym Radny pisze dotyczyć może zgodnie z rozporządzeniem MEN z 28 lutego
2019 tworzenie nie więcej niż 6 oddziałów może być tylko w innym lokalu, ale
w tej samej miejscowości, a nie w gminie. Wójt zacytował wpis dokonany przez Radnego
P. Malikowskiego na portalu społecznościowym cyt: „ Toporowicką filią GOK-u zarządzać będzie
dyrektor, z siedzibą w Mierzęcicach, bez potrzeby nowego stołka. Gdyby po likwidacji Szkoły
pozostawić oddział przedszkolny, to mógłby funkcjonować, jako część mierzęcickiego przedszkola
podając nieobowiązujące rozporządzenie MEN z 2001 r. Wójt znaczył, że wykonując mandat
Radny zobowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy, czyli wszystkich jej
mieszkańców. Obowiązany jest ponadto przestrzegać obowiązującego w Polsce porządku
prawnego, nie bez znaczenia jest tutaj rota składana przez radnych ślubowania, które brzmi
”Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”
Wójt podkreślił, że swoją pracę dla dobra wspólnoty samorządowej Radny realizuje nie tylko
poprzez sumienne wykonywanie obowiązków związanych z uczestnictwem w pracach rady i jej
komisji, ale także unikając sytuacji, w których mógłby zostać posądzony o to, że powierzony mu
przez wyborców mandat wykorzystuje dla swoich praktycznych i partykularnych celów. Na
zakończenie Wójt przytoczył Edwarda Rutheforda, który kiedyś powiedział co to jest demokracja,
ponieważ ma nieodparte wrażenie, że Radny jest jej doskonałym przykładem, a brzmi to tak:
„Demokracja To ustrój, w którym możesz mówić to, co myślisz, nawet wtedy kiedy nie myślisz.”
Głos zabrał Radny P. Jacek Malikowski, który odniósł się do wypowiedzi Wójta, iż ze strony
Radnego był to element dyskusji bez składania obietnic, bo są to media społecznościowe i Radny
prowadził rozmowę z osobami zainteresowanymi i posłużył się niezbyt precyzyjnymi
dokumentami, ponieważ w ferworze rozmowy z wieloma osobami nie zwrócił uwagi na
rozporządzenie, które już nie obowiązuje. Radny podkreślił, że nie użył określenia, że są to
obietnice, a jedynie, że trwa dyskusja na ten temat i nie znał wszystkich szczegółów omawianych
przez Komisję Oświaty i Zdrowia. Prowadził dyskusję z osobami bezpośrednio zainteresowanymi,
czyli rodzicami dzieci toporowickich.
Głos zabrała Radna P. Teresa Banaś, która również odniosła się do fragmentu wypowiedzi Wójta
dotyczącej kwestii, że na spotkane z rodzicami uczniów szkół, które Rada będzie procedować w
uchwałach o zamiarze likwidacji byli tylko Radni z zainteresowanych okręgów i nie było
pozostałych Radnych, więc nie mają wiedzy. Radna wyjaśniła, że pozostali Radni nie byli na
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spotkaniu ponieważ nie zostali na to spotkanie zaproszeni i tylko z tego powodu nie uczestniczyli w
spotkaniu. Natomiast w kwestii wypowiedzi na forach społecznościowych Radna uważa, że być
może społeczeństwu brakuje tego typu informacji, być może jest taka potrzeba i należy się nad tą
kwestią zastanowić, żeby informacje wypływały do mieszkańców w sposób bardziej precyzyjny.
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 stycznia br. - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,

•

19 stycznia br. - Komisja Budżetu,

•

21 stycznia br. - Komisja Gospodarcza i Bezpieczeństwa Publicznego,

•

25 stycznia br. - Komisja Oświaty i Zdrowia,

•

25 stycznia br. - wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji P. Piotr Pasamonik poinformował, że tematem
posiedzenia Komisji w dniu 15 stycznia było omówienie i zaopiniowanie Petycji z dnia 11 grudnia
2020r. i Petycji z dnia 20 grudnia 2020r. złożonych do Rady Gminy Mierzęcice.
Przewodnicząca Komisji Budżetu P. Anna Kolasińska poinformowała, że tematem posiedzenia
Komisji w dniu 19 stycznia było przedstawienie Komisji wydatków budżetowych oświaty
w Gminie Mierzęcice – wszystkich szkół podstawowych i sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego P. Marcin Jędrusik
poinformował, że tematem posiedzenia Komisji w dniu 21 stycznia było omówienie stanu
bezpieczeństwa mieszkańców, oraz zdarzeń zaistniałych na terenie gminy, informacje
o alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach na terenie Gminy Mierzęcice, informacje
bieżące na temat inwestycji na terenie gminy oraz sprawy różne.
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Zdrowia P. Katarzyna Burczyk poinformowała, że tematem
posiedzenia Komisji w dniu 25 stycznia było omówienie zagadnień związanych z rozwojem
kultury fizycznej i sportu na terenie gminy oraz pozyskiwaniem funduszy na ten cel. Następnie
odbyło się spotkanie z prezesami klubów sportowych i organizacjami pozarządowymi działającymi
na terenie gminy, a prowadzącymi działalność sportową.
Radna P. Hanna Kałuska, która przewodniczyła w obradach wspólnych Komisji Rady Gminy
poinformowała, że tematem posiedzenia Komisji w dniu 25 stycznia 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 zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej
w Boguchwałowicach.
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Zdrowia P. Katarzyna Burczyk poinformowała, że Radni na
posiedzeniu Komisji projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie.
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Radna P. Hanna Kałuska, która przewodniczyła we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 25 stycznia poinformowała, że Radni na posiedzeniu Komisji projekt uchwały zaopiniowali
pozytywnie.
Głos zabrała Z-ca Wójta P. Iwona Kłys, która poinformowała, że w związku z obostrzeniami
związanymi z COVID–19 w sesji Rady Gminy nie weźmie udziału Dyrektorka Szkoły
Podstawowej w Boguchwałowicach i Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Toporowicach.
Radny P. Malikowski zapytał, czy po likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
zostanie tam utworzone przedszkole i czy jest określone ilu oddziałowe będzie to przedszkole?
Odpowiedziała Z-ca Wójta, że zostanie utworzone przedszkole, ale ile będzie oddziałów to będzie
zależało od wyniku naboru ilu rodziców zapisze dzieci do przedszkola w Boguchwałowicach. Na
dzień dzisiejszy nie da się tego określić.
Radny P. Malikowski zapytał, czy poza przedszkolem jest tam jeszcze coś innego planowane?
Z-ca Wójta P. Iwona Kłys odpowiedziała, że planowane jest od września otwarcie przedszkola, a od
stycznia 2022 roku utworzenie żłobka w Boguchwałowicach.
Głos zabrała Radna P. Bożena Jach, która powiedziała, że likwidacja placówek nie jest prostą
rzeczą i Pani Z-ca Wójta przedstawiła wiele danych dotyczących tego co się dzieje w tych
placówkach, że były rozmowy z rodzicami, ale czy takie rozmowy były też prowadzone
z nauczycielami i pracownikami tych szkół?
Głos zabrała Z-ca Wójta P. Iwona Kłys, która odpowiedziała, że to dyrektorki szkół umówiły
spotkanie z rodzicami, dzwoniły do rodziców z zaproszeniem na spotkanie. Natomiast
z nauczycielami i pracownikami tych placówek, jako organ prowadzący nie prowadził jeszcze
rozmów ponieważ czeka na podjęcie uchwał. Na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy
Radni poprosili o przeprowadzenie spotkań z rodzicami, żeby ich do tego przygotować i takie
spotkania się odbyły. Jeżeli uchwały zostaną przyjęte to wtedy zostaną podjęte kolejne kroki
organu prowadzącego.
Głos zabrała Radna P. Bożena Jach, która zauważyła, że obecność Przedstawiciela ZNP P. Roberta
Białka świadczy, że pracownicy nie zostaną pozostawieni sami sobie tylko znajdą zatrudnienie na
terenie gminy Mierzęcice.
Z-ca Wójta odparła, że w miarę możliwości będzie zapewnione zatrudnienie.
Głos zabrał Radny P. Jacek Malikowski, który zapytał, czy rodzice z Boguchwałowic na spotkaniu
przedstawiali wątpliwości, kierowali pytania do prowadzących spotkanie o przyszłe plany związane
z zagospodarowaniem budynku?
Odpowiedziała Z-ca Wójta, że dyskusja była aktywna i na wszystkie pytania ze strony rodziców
starano się udzielić odpowiedzi i rodzice uznali pomysł utworzenia przedszkola i żłobka za bardzo
słuszny w tamtej części gminy.
Głos zabrał Prezes ZNP P. Robert Białek, który powiedział, że należy mieć na uwadze
pracowników tych dwóch szkół i ważną sprawą jest, aby w miarę możliwości znaleźli pracę na
terenie gminy. Następnie Prezes P. Białek zapytał, czy wiadomo jest, jak te dzieci będą
rozdysponowane po gminie, czy może będą uczęszczać do szkoły poza terenem gminy Mierzęcice?
Odpowiedziała Z-ca Wójta P. Iwona Kłys, że na ten moment to trudno odpowiedzieć na to pytanie
ponieważ to rodzice decydują do jakiej szkoły zapiszą dziecko. W projektach uchwał wskazana jest
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mierzęcicach, jako szkoła obwodowa, do której te dzieci powinny
trafić, ale nie jest wiadomo, jaka będzie decyzja rodziców.
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Prezes ZNP zapytał ile jest dzieci?
Z-ca Wójta odpowiedziała, że jest 6 dzieci w klasie II w Boguchwałowicach.
Radny P. Jacek Malikowski powiedział, że może dojść, w którejś z tych placówek do sytuacji, że
rodzice przeniosą dziecko do szkoły poza granice gminy.
Z-ca Wójta P. Kłys powiedziała, że to rodzice decydują do jakiej szkoły zapiszą dziecko i nawet
ustalenie twardych obwodów szkolnych nie ma wpływu na to, gdzie te dzieci trafią i to nawet bez
zamykania szkoły.
Głos zabrał Radny P. Krzysztof Kobiałka, który zapytał, kto jest wnioskodawcą tej uchwały?
Odpowiedzi udzieliła Przewodnicząca obrad P. Monika Dyraga, że wnioskodawcą uchwały są
Radni Gminy Mierzęcice. Projekt uchwały powstał wskutek rozmów wszystkich Radnych, to na
prośbę Radnych zostały przygotowane analizy i sprawozdania przez Panią Skarbnik i przez Panią
Z-cę Wójta. To Radni mówili o tym na komisjach wspólnych i to Radni prowadzili rozmowy w tym
kierunku, a w swoich wypowiedziach podnosili, że jest to tylko 5 dzieci, że jest to niespołeczne, że
te dzieci nie potrafią pracować w grupach, nie ma rywalizacji, dzieci nie mogą brać udziału we
wszystkich konkursach. Przewodnicząca zauważyła, że Radny P. Kobiałka sam zaproponował
zaadoptować budynek w Toporowicach na lokale socjalne, więc skoro były takie rozmowy
Radnych, to był również z ich strony zamiar likwidacji danej placówki.
Głos zabrała Radna P. Bożena Jach, która zwróciła uwagę, że również analizy i wszelkie dane
mówiące o wydatkach gminy wskazywały na taką decyzję. Jest to trudna decyzja, ale mając na
uwadze chęć rozwoju gminy i powstawanie nowych przedsięwzięć, należało ją podjąć.
Głos zabrała Sekretarz Gminy P. Bogumiła Szymończyk, która poinformowała, że w tym
przypadku Wójt Gminy nie ma inicjatywy uchwałodawczej. Jest to kompetencja Rady Gminy,
dopiero tą uchwałą wyrażającą wolę, Rada daje Wójtowi upoważnienie do dalszego działania
w tym zakresie i podjęcie dalszych czynności przez okres 6 miesięcy do podjęcia uchwały o
likwidacji placówki. Nie można było inaczej rozpocząć tej procedury.
Więcej pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 14 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach została przyjęta
przy:
10 głosach „za”
2 głosach „przeciw”
2 głosach „ wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XXII/190/2021 w sprawie zamiaru likwidacji
Boguchwałowicach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Szkoły

Podstawowej

w

Do pkt 7b. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej
w Toporowicach.
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Zdrowia P. Katarzyna Burczyk poinformowała, że Radni na
posiedzeniu Komisji projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie.
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Radna P. Hanna Kałuska, która przewodniczyła we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 25 stycznia poinformowała, że Radni na posiedzeniu Komisji projekt uchwały zaopiniowali
pozytywnie.
Głos zabrała Radna P. Anna Kolasińska, która zwróciła się z pytaniem dotyczącym zapewnienia
i sposobu dowozu dzieci z obwodu Toporowic w przypadku jeśli zostanie wybrana placówka
w Mierzęcicach lub dwie placówki w Mierzęcicach i Przeczycach, oraz czy dowóz dzieci klas 1-3
będzie busem, czy autobusem. Następnie Radna zapytała o przeznaczenie terenu i budynku szkoły
ponieważ wypowiedź Radnego P. Malikowskiego w mediach społecznościowych wzbudziła wśród
mieszkańców niepokój. Mieszkańcy popierają utworzenie filii Gminnego Ośrodka Kultury,
natomiast są przeciwni przeznaczeniu budynku na lokale socjalne.
Głos zabrała Z-ca Wójta P. Iwona Kłys, która udzieliła odpowiedzi, że jeżeli będzie taka
konieczność to Gmina zapewni dowóz dzieci do szkoły. Natomiast w przypadku zagospodarowania
budynku to w rozmowach z rodzicami wskazywane było tylko i wyłącznie utworzenie filii GOK, co
uzyskało aprobatę rodziców.
Radna P. Kolasińska dopytała, czy na pewno nie będzie mieszkań socjalnych?
Odpowiedziała Pani Wójt, że nie było o tym mowy i jeśli chodzi o ten budynek to będzie mogła
z niego korzystać Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie i będzie to budynek,
z którego będą korzystać mieszkańcy całego sołectwa.
Radna P. Anna Kolasińska zauważyła, że jeśli będzie to budynek we władaniu GOK to będzie on do
użyteczności całej gminy i wszystkich mieszkańców nie tylko mieszkańców sołectwa Toporowice.
Następnie Radna P. Anna Kolasińska zabierając głos powiedziała: cyt. „Szanowna Pani Wójt,
Szanowni Radni i mieszkańcy sołectwa Toporowice. Po wielu rozmowach w ostatnich dniach tych
osobiście i przez telefon z mieszkańcami Toporowic chciałam zabrać głos przed podjęciem
uchwały intencyjnej. Nie chcę się tu usprawiedliwiać, że doszło do takiego momentu, że my Radni
musimy podjąć uchwałę w sprawie wygaszenia placówki w naszym sołectwie. Wiemy wszyscy,
że od lat była walka pomiędzy mieszkańcami, a organem wykonawczym i Radnymi pełniącymi
funkcję w poprzednich kadencjach, o utrzymanie szkoły, od lat na szkołę w Toporowicach były
największe nakłady z budżetu pomimo otrzymywanej subwencji. Zwykle chodziło głównie
o wynagrodzenia nauczycieli, a nie o utrzymanie samego budynku tak przedstawiano to byłym
radnym i mieszkańcom, a teraz także obecnym radnym. Przed 16/17 laty zawiązało się
Stowarzyszenie Przyjaciół Toporowic po to, żeby walczyć o naszą szkołę, żeby mogła
funkcjonować, a w razie gdyby było naprawdę źle to Zarząd Stowarzyszenia był przygotowany
przez jakiś czas, aby przejąć szkołę. Każdy nowy rok przynosił mieszkańcom strach. Bo były co
roku obawy, czy otworzy się klasa I, czy będzie mógł się otworzyć oddział zerowy. Bo były takie
lata, gdzie w jednym roku nie otwarł się oddział zerowy, a w innym nie otwarła się klasa pierwsza.
Mieszkańcy zaczęli być tym zmęczeni, dołączały się również i inne problemy rodziców związane
z zarządzającymi placówką, nie mówię tu o obecnej pani dyrektor, czy nauczycielami o czym
mówili mi teraz rodzice. Nie potrafili rodzice tego problemu rozwiązać w szkole, lecz woleli
zabrać i przenieść swoje dzieci do innych ościennych szkół w gminie Mierzęcice bądź poza. Więc
nie możemy obwiniać tutaj tylko jednej strony za to, że to dzisiaj Radni podejmą decyzję za, lub
przeciw wygaszeniu placówki w Toporowicach. Mogę tu powiedzieć, że jeszcze, jako sołtys bez
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funkcji mandatu radnej byłam w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach z prośbą u dyrektora,
wtedy na stanowisku pani Bożeny Jach, ażeby nie przyjmowała dzieci do klasy pierwszej, czy
starszej z sołectwa Toporowice. Ale Wy mieszkańcy macie, mieliście prawo wyboru. Jestem
przewodniczącą Komisji Budżetu. Na ten czas jestem postawiona w niezbyt dogodnej sytuacji
ponieważ patrząc z punktu widzenia budżetu gminy to, jako Radna mam działać pozytywnie na
rzecz gminy, na rzecz budżetu, ale jestem również mieszkanką sołectwa Toporowice. Ukończyłam
8 klasową szkołę w naszym sołectwie, ukończyły również szkołę podstawową moje dzieci, byłam
pewna, że będą mieli szansę na to i moje wnuki. Niestety budżet nie tylko w naszym samorządzie
liczy się teraz ponad wszystko. Na ten czas dołącza się do tego kryzys gospodarczy związany z
pandemią COVID. Dziękuję Prezesowi i Zarządowi, oraz członkom Stowarzyszenia Przyjaciół
Toporowic, oraz wszystkim osobom zaangażowanym w wielu projektach na rzecz najmłodszych,
poprzednim Radnym, osobom, które walczyły do tej pory o przetrwanie placówki. Dziękuję pani
dyrektor, nauczycielom i obsłudze za wkład, jaki przyczyniał się do tego, aby placówka z roku na
rok mogła przetrwać. Z tego miejsca chcę przeprosić mieszkańców, których zawiodłam, którzy
liczyli, że jako Radna nie dopuszczę do tego, aby zamknąć naszą szkołę. Ponieważ to wy
obdarzyliście mnie zaufaniem i daliście mi mandat bycia Radną w Gminie Mierzęcice. Jeszcze
tylko powiem, że zanim rozpatrzono propozycje wygaszenia tych dwóch placówek szkolnych
NARZUCONĄ !!! przez Komisję Oświaty odbyły się spotkania, rozmowy z rodzicami dzieci
uczęszczających do szkoły, była także Komisja Budżetu, kolejna Komisja Oświaty i Komisja
Wspólna, bo decyzja nie jest zależna tylko ode mnie, ale od wszystkich Radnych. Kończąc może
źle to odbierzecie, ale to nie chodzi o mnie, o moją osobę, bo możecie mi zarzucać wiele,
jednak drodzy mieszkańcy nie obwiniamy drugiego, bo może to w każdym z nas była ta mała
iskierka tego, że doszło do tej sytuacji.”
Głos zabrała Radna P. Teresa Banaś, która odniosła się do kwestii, którą Radna uważa za bardzo
niepokojącą w wypowiedzi Radnej P. Kolasińskiej, że były uwagi rodziców do pracy
poszczególnych pracowników szkoły, czy osób kierujących, czy nauczycieli, ale rodzice woleli
zabrać i przenieść dziecko do innej szkoły, bo jak Radna rozumie zostali sami z problemem i jest to
zjawisko bardzo niepokojące, bardzo przygnębiające, bo Radna przepracowała w oświacie ponad
30 lat, a na stanowisku dyrektora jest 19 rok i nie wyobraża sobie takiej sytuacji, że nie rozwiązuje
się problemu, albo go się nie analizuje i nie rozwiązuje na korzyść dziecka, bo to jest podmiot
działań, to jest sens funkcjonowania zawodu nauczyciela, a tu rodzice wolą zmienić szkołę, niż
czekać na pomoc w rozwiązaniu problemu. Radna dodała, że podczas posiedzeń komisji podana
została informacja, że były roczniki w tej szkole, gdzie mogła funkcjonować nawet dość duża klasa,
ale z różnych przyczyn, jednak te dzieci trafiły do innych szkół. Radna zauważyła, żeby tego
rodzaju sytuacja nie powtarzała się w innych placówkach, bo z danych, jakie zostały przedstawione
Radnym przez pracowników Urzędu okazuje się, że są szkoły, w których zmniejsza się ilość
oddziałów i to nie o jeden, ale o więcej w ciągu roku. Radna uważa, że jest to czynnik, któremu
należy się przyjrzeć, a jeśli jest taka możliwość to zaradzić, należy poznać przyczyny dlaczego tak
się dzieje. Radna zaapelowała, aby przyjrzeć się tej sytuacji, a Komisja Oświaty i organ prowadzący
jest do tego, jak najbardziej powołany.
Z-ca Wójta P. Iwona Kłys powiedziała, że chodzi tutaj o szkołę w Przeczycach, gdzie aktualnie nie
ma tam klasy I, klasy II i klasy IV. Klasa I nie otwarła się ze względu na małą ilość dzieci, w klasie
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II była 4 uczniów i wystarczyło, że jeden rodzic przepisał dziecko do innej szkoły i pozostała trójka
poszła razem z nim i podobnie było z klasą IV.
Radny P. Jacek Malikowski nawiązał do wypowiedzi przedmówczyń i stwierdził, że po wypowiedzi
Radnej P. Kolasińskiej, która tak emocjonalnie przedstawiła sprawę zrobiło się przykro Radnemu,
bo w poprzedniej kadencji był jednym z tych, którzy próbowali ratować tę szkołę. Został
przekonany, żeby nie głosować za likwidacją tej szkoły, chociaż wiele za tym wskazywało, nie
zanosiło się na wyraźny skok demograficzny, a z drugiej strony rodzice są po części sami sobie
winni tej sytuacji, skoro było rocznikowo 11 dzieci do klasy I, a zostało zapisanych mniej niż
połowa. Radny zaznaczył, żeby takie sytuacje nie powtórzyły się w innych szkołach. W przypadku
szkoły w Toporowicach to jest ona dobrze położona i propozycja Radnego, aby poza filią GOK
jeszcze się coś tam mieściło wynikała z tego, że od lat zwraca się z wnioskiem o uruchomienie
Klubu Seniora, bo podejrzewa, że obiekt ten nie będzie w pełni wykorzystany przez filię GOK.
Właśnie w rozmowie na portalu społecznościowym Radny próbował wyjaśnić, że po to powstanie
filia GOK, aby prowadzić tam zajęcia dla dzieci, żeby ta kultura pozostała i ich obejmowała.
Następnie Radny zapytał, czy w przypadku zapewnienia dowozu do szkoły w Przeczycach będzie
to wynajęty autobus, czy będzie to autobus komunikacji publicznej?
Odpowiedziała Z-ca Wójta, że w przypadku dzieci klas 1-3 musi być zapewniony transport z
opiekunem, ale na dzień dzisiejszy nie można konkretnie powiedzieć, czy to będzie bus, czy też
autobus, ale na pewno nie będzie to dowóz komunikacją publiczną.
Radny zapytał dodatkowo, czy będzie zapewniony dojazd do szkoły obwodowej w Mierzęcicach i
do szkoły w Przeczycach, jeśli ją również wybiorą rodzice?
Pani Wójt odpowiedziała, że będzie to ustalane z zainteresowanymi rodzicami. Zgodnie
z przepisami Gmina dowozi dzieci do ich obwodu w granicach gminy, który zostanie określony
i podjęty chwałą przez Radę Gminy.
Prezes ZNP P. Białek zapytał, czy jest wiadomo ile dzieci chciałoby iść do szkoły w Przeczycach?
Z-ca Wójta P. Kłys odpowiedziała, że nie można określić ile dzieci z tych 10 chciałoby iść do
szkoły w Przeczycach, a ile do szkoły w Mierzęcicach, ponieważ rodzice się nie deklarowali.
Prezes ZNP P. Robert Białek dodał, że jest jeszcze kwestia ile dzieci pójdzie do szkół poza teren
gminy do gmin ościennych.
Głos zabrała Radna P. Anna Kolasińska, która powiedziała, że na spotkaniu z rodzicami, rodzice się
nie zadeklarowali, gdzie zapiszą swoje dzieci, czy będzie to szkoła w Przeczycach, czy
w Mierzęcicach, czy poza teren gminy. Rodzice mają pewien komfort, bo jest komunikacja
publiczna do Mierzęcic, a do Przeczyc nie ma, ale tak naprawdę to wybór należy do rodziców,
gdzie zapiszą dziecko.
Głos zabrała Radna P. Bożena Jach, która powiedziała, że rozmowa ta jest przedwczesna, z tego
względu, że mowa jest o jednym roczniku, a przecież to będzie proces długotrwały i nie to jest
dzisiaj przedmiotem obrad.
Więcej 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 zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Toporowicach została przyjęta przy:
10 głosach „za”
1 głosie „przeciw”
3 głosach „ wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XXII/191/2021 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Toporowicach
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca obrad ogłosiła przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.
Do pkt 7c. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr
3100 – położona w Mierzęcicach.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego P. Marcin Jędrusik
poinformował, że Radni na posiedzeniu Komisji projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie.
Radna P. Hanna Kałuska, która przewodniczyła we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 25 stycznia poinformowała, że Radni na posiedzeniu Komisji projekt uchwały zaopiniowali
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 kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 3100 – położona w Mierzęcicach została
przyjęta przy:
12 głosach „za”
1 głosie „przeciw”
1 głosie „ wstrzymującym się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XXII/192/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 3100 –
położona w Mierzęcicach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do pkt. 7d. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Będzińskiego.
Radna P. Hanna Kałuska, która przewodniczyła we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 25 stycznia poinformowała, że Radni na posiedzeniu Komisji projekt uchwały zaopiniowali
pozytywnie.
Radny P. Jacek Malikowski poprosił o wskazanie dróg powiatowych, na które zostaną przeznaczone
te środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, czy będzie to ul. Jana Pawła II,
ul. Biała, ul. Dąbrowska w Toporowicach?
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy P. Agnieszka Frączek, że ul. Biała jest to droga gminna, nie
powiatowa, a są to środki na modernizację dróg powiatowych takich jak: na ul. Jana Pawła II w
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Boguchwałowicach, ul. Dąbrowską i Mostową w Toporowicach i ul. Zawadzkiego w Nowej Wsi.
Dodatkowo Gmina otrzymała również z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki na
modernizację dróg gminnych między innymi właśnie na ul. Białą w Boguchwałowicach i ul. Polną
w Przeczycach.
Więcej pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 14 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego została przyjęta przy:
14 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
0 głosach „ wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XXII/193/2021 w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do pkt 7e. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
Radna P. Hanna Kałuska, która przewodniczyła we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 25 stycznia poinformowała, że Radni na posiedzeniu Komisji projekt uchwały zaopiniowali
pozytywnie.
Pytań do projektu uchwały nie było. Przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie.
Głosowało 14 Radnych obecnych na sesji.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok została przyjętą przy:
14 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
0 głosach „ wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XXII/194/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Do pkt 7f. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mierzęcice na lata 2021-2027.
Radna P. Hanna Kałuska, która przewodniczyła we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
w dniu 25 stycznia poinformowała, że Radni na posiedzeniu Komisji projekt uchwały zaopiniowali
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 20212027 została przyjęta przy:
14 głosach „za”
0 głosach „przeciw”
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0 głosach „ wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XXII/195/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mierzęcice na lata 2021-2027 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do pkt 8. Sprawy różne.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że w dniu 05.01.2021r. do Rady Gminy wpłynął list
otwarty z dnia 02.01.2021r., a następnie w dniu 18.01.2021r. wpłynęła Petycja z dnia 15.01.2021r.
pt. Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE, która jest
uzupełnieniem do listu otwartego. W związku z tym w/w Petycję wraz z listem otwartym należy
przekazać do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania.
Innych propozycji nie było.
Przystąpiono do głosowania. Głosowało 14 Radnych.
„Za” przekazaniem Petycji z dnia 15.01.2021r. wraz z lisem otwartym z dnia 02.01.2021r. do
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania było 10 głosów, 3 głosy „przeciw”, 1 głos
„ wstrzymujący się”.
W wyniku głosowania Petycja z dnia 15.01.2021r. wraz z listem otwartym z dnia 02.01.2021r.
została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania.
Następnie Przewodnicząca poinformowała, że Radni otrzymali sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli za 2020 rok. Sprawozdanie to zostanie przekazane do Komisji Oświaty
i Zdrowia.
Głos zabrała Radna P. Bożena Jach, która podziękowała w imieniu swoim i mieszkańców Osiedla
w Mierzęcicach firmie ROM-BRUK za odśnieżanie dróg na terenie Osiedla.
Głos zabrała Radna P. Emilia Krzyżanowska, która zwróciła się z prośbą o poinformowanie
mieszkańców, że we własnym zakresie mają się zaopatrzyć w pojemniki, czy stojaki na worki do
segregacji odpadów, oraz o myciu pojemników.
Skarbnik P. Agnieszka Frączek powiedziała, że pojemniki pozostają te, które mają mieszkańcy i nie
ma potrzeby się zaopatrywać w nowe pojemniki na odpady zmieszane. Firma obsługująca obecnie
gminę Mierzęcice będzie dostarczała tak, jak do tej pory worki na odpady segregowane. Natomiast
jeśli chodzi o stojaki, to były one zakupione i rozdysponowane mieszkańcom w ramach projektu.
Jeżeli mieszkaniec nie ma takiego stojaka to musi sam sobie zakupić, ale nie jest to obowiązkowe.
W przypadku mycia pojemników to zgodnie z Regulaminem przyjętym uchwałą Rady Gminy
o utrzymaniu czystości i porządku obowiązek ten spoczywa na mieszkańcach.
Głos zabrał Radny P. Jacek Malikowski, który powiedział, że traktuje media społecznościowe, jako
komunikator, możliwość konsultacji z mieszkańcami i bardzo często robi to jeszcze przed
podjęciem różnych decyzji. Następnie Radny zapytał, czy Gmina przymierza się do ewentualnego
porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie
Programu „Czyste Powietrze”?
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Skarbnik Gminy odpowiedziała, że Program „Czyste Powietrze” jest realizowany przez
WFOŚiGW, a warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku, następnie złożenie
wniosku o płatność i rozliczenie się. Współpraca ta polegałaby na tym, że pracownik Urzędu
Gminy musiałby te wnioski weryfikować, przyjmować, a odpowiedzialność za niewłaściwe wnioski
spoczywałaby na Gminie. Skarbnik wyjaśniła, że Urząd nie ma wolnych wakatów, albo osób
niedociążonych pracą, więc wiązałoby się to z dodatkowym zatrudnieniem, a więc kosztami dla
Gminy. Refundacja kosztów, którą proponuje WFOŚiGW nie pokryje w całości kosztów
utrzymania stanowiska, więc pracodawca Urząd Gminy musiałby na ten cel dołożyć środki.
Głos zabrała Radna P. Bożena Jach, która nawiązała do informacji Wójta, w której była mowa
o zainteresowaniu budową magazynów przez sieć „Dino” i Radna zapytała, czy była też mowa
o ewentualnej budowie sklepu, czy tylko o budowie magazynów.
Odpowiedziała
skarbnik Gminy P. Agnieszka Frączek, że było to na razie rozeznanie przez przedstawicieli firmy
„Dino” odnośnie terenu, na którym mogłyby powstać magazyny, ale żadnych konkretnych decyzji
w tym zakresie nie było. Skarbnik przypomniała, że kilka lat temu Gmina sprzedała działkę firmie
„Dino” pod budowę sklepu, ale do tej pory nie powstał.
Do pkt 9. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy P. Monika Dyraga po wyczerpaniu porządku obrad dokonała
zamknięcia XXII sesji Rady Gminy Mierzęcice.

Sekretarz obrad

Przewodnicząca obrad

Anna Kolasińska

Monika Dyraga

Protokół sporządziła:
J. Szkutnik
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