
Protokół Nr XXXVII/2010 
 
 
Z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 marca 2010 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w 
godz. 12.30  – 15.10. 
 
Ad.1 
 
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Pani Wiesława Tatarczyk-Sitek, witając 
zebranych w sali obrad. Z ramienia Urzędu w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy, Z-ca Wójta, 
Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy. 
 
 
Ad. 2 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe sesja jest prawomocna, uczestniczy w niej  
12  Radnych.  Listy obecności stanowią załącznik Nr 1 i 2. 
 
Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Interpelacje. 
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
6. Podjęcie uchwał. 
7. Odpowiedzi na interpelacje. 
8. Wolne głosy i wnioski. 
9. Zamknięcie obrad. 

 
Za przyjęciem proponowanego porządku obrad opowiedziało jednogłośnie 12 Radnych. 
 
Ad.3 
 
Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 11 Radnych ,wstrzymał się 1 Radny. 
 
 
Ad.4 
 
Interpelacje. 
Wpłynęły dwie interpelacje od Radnego Alojzego Wity. 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść interpelacji, odpowiedzi na interpelacje będą w 
punkcie 7 porządku obrad. 
 
 
Ad. 5 
 
Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami - załącznik nr 3. 
Na salę wszedł Radny Tadeusz Wroński, do tej pory nieobecny. 



 2 

Tematy sprawozdania omawiane przez Wójta Gminy: 
Koncepcja zagospodarowania Doliny Szotkówki. Jastrzębska Spółka Węglowa wspólnie z 
władzami Jastrzębia i Mszany szuka pomysłu na zagospodarowanie 120 hektarów, 
zdegradowanych terenów górniczych, połoŜonych w tzw. dolinie Szotkówki na granicy 
obydwu gmin. Spółce mają w tym pomóc studenci wydziału architektury Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach, dla których JSW przygotowała konkurs na stworzenie koncepcji rewitalizacji 
terenu. Prace gliwickich studentów mają być gotowe do końca czerwca. 
Kolejnym tematem jest spotkanie z Generalną Dyrekcją i niestety nie ma rozwiązania. 
Poinformowano, iŜ odnośnie dróg i tym podobnych spraw, zapytania naleŜy kierować do 
Alpiny, a gdyby to nie dało Ŝadnej odpowiedzi to zwrotnie do GDDKiA. 
Następnym punktem omawianym przez Wójta jest spotkanie w MZK w Jastrzębiu Zdroju,  
gdzie zdecydowano o zniesieniu połączeń autobusowych Jastrzębie – Wodzisław - Rybnik. 
Nie jest to opłacalne dla przewoźnika, z uwagi na słabe zainteresowanie ewentualnych 
podróŜnych w godzinach rannych. 
Radna Aleksandra Merta-Woryna, jest zainteresowana dlaczego nie moŜemy dotować tych 
przejazdów, jaka jest podstawa prawna tego aby nie moŜna było ich utrzymać? 
Wójt tłumaczy Ŝe musi to być w porozumieniu ze związkiem. 
Radny Alojzy Wita zapytał, czy jest moŜliwość zmiany ustaleń? 
Wójt odpowiada, Ŝe owszem moŜna dyskutować o zakupieniu nowych linii, ale powtarza,  
Ŝe to tylko za pośrednictwem związku. 
Przewodnicząca Rady Gminy tłumaczy, Ŝe jeśli nie ma osób, które jeŜdŜą tą trasą,  to po 
prostu MZK likwiduje kursy, bo im się to nie opłaca. 
Z-ca Wójta opisuje jeszcze raz sytuację, jaka jest z przystankami autobusowymi. 
 
Na salę posiedzeń wszedł Radny Janusz KrzyŜok, do tej pory nieobecny. 
Radny Alojzy Wita ponownie zapytał o wyznaczenie nowego przystanku autobusowego w 
Połomi. 
Informacja o wytycznych dotyczących odległości między przystankami zostaje potwierdzona 
przez Wójta, ale dodaje, Ŝe Międzygminny Związek wprowadza dodatkowo ograniczenia  pod 
względem obsługi linii, i jako gmina często dopłacamy do przejazdów.  
Wójt informuje, Ŝe odbyła się inwentaryzacja dróg przed przystąpieniem do robót na budowie 
autostrady. Radny Alojzy Wita zapytał, jaki efekt przyniosły te rozmowy, czy jest to 
moŜliwe, Ŝe bez przetargu firma moŜe przejąć projekty, które powstały wcześniej. 
Wójt odpowiada, Ŝe na dzień dzisiejszy nie ma takich informacji. 
 
Pani Skarbnik przekazuje informacje na temat strojów ludowych, dodaje, Ŝe budŜet gminy 
powinien mieć  środki na pokrycie kosztów takich strojów. 
Mówi o tym Zarządzenie Wójta na 2010 rok i jest to kwota 7.000 zł. 
Radny Tadeusz Wroński spytał, czy są jakieś terminy podane odnośnie budowy autostrady ? 
Dodaje, Ŝe właściwie ma dwa pytania: 
1/ Docelowe rozwiązanie węzła mszańskiego? Miało powstać skrzyŜowanie bezkolizyjne ? 
Kiedy przewidywany jest termin realizacji? 
Wójt odpowiada, Ŝe nie zna dokładnych terminów , ale przetarg trwa. 
2/ Co ma się stać z ul. Wodzisławską? Budowa chodnika się przedłuŜa , ludzie dopytują ? Nie 
ma Ŝadnych konkretnych informacji od Generalnej  Dyrekcji, Ŝadnej koncepcji co do drogi 
Południowej?  Mimo wszystko terminy napraw powinny być podane, gdyŜ ruch w kierunku 
graniczy czeskiej będzie przebiegał przez lokalne drogi ? 
Wójt odpowiada, Ŝe niestety nie ma na ten temat Ŝadnych potwierdzonych informacji. 
Radny Jan Białoń zapytał na czym polega egzamin dla nauczycieli? 
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Wójt odpowiada, Ŝe wynika to z przepisów Karty Nauczyciela. KaŜde uczestnictwo 
ekspertów w egzaminie wiąŜe się z kosztami, poniewaŜ na terenie gminy nie ma ekspertów, 
musimy ich zaprosić na egzamin i oczywiście zapłacić wynagrodzenie z tego tytułu. 
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są jeszcze  pytania do Wójta odnośnie 
sprawozdania ? 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Ad. 6. 
 
Podjęcie uchwał. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawia projekt uchwały dotyczący powodu zwołania sesji, 
Informuje o konieczności przeniesienia środków z Gminnego Funduszu do budŜetu gminy. 
Przewodnicząca Rady Gminy przekazuje głos Pani Skarbnik, która omawia kolejno projekt 
uchwały. Dodaje, Ŝe w punkcie 3 jest kwota 15.000 złotych jako porozumienie ze starostwem 
na zimowe utrzymania dróg. Tłumaczy, Ŝe zaistniały braki w kosztach robót awaryjnych,  
i tam przekazujemy te środki w wysokości 15.000zł. 
Radny Wroński zapytał jakie środki zostały przekazane na przyłącza kanalizacyjne? 
Pani Skarbnik odpowiada, Ŝe jeszcze nic nie zostało przekazane, bo musimy dokonać 
przesunięć w budŜecie. Pani Skarbnik tłumaczy, jakie są zasady w ustawie o finansach 
publicznych. 
Pani Skarbnik odczytała treść projektu uchwały. 
Uchwała Nr XXXVII/8/2010 w sprawie: zmian w budŜecie gminy na 2010 r. 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się jednogłośnie 14 Radnych. 
          wstrzymało się 0 
                 przeciwko 0. 
 
Kolejny projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 
Przewodnicząca Rady Gminy przekazała głos Pani Skarbnik , która przytoczyła treść 
projektu. 
W poprzednim roku była taka uchwała podjęta , dodaje wyjaśniając Przewodnicząca Rady 
Gminy. 
Radny Alojzy Wita zapytał co się dzieje z tym funduszem i jak środki są rozplanowane, w 
związku z przeznaczeniem tych środków z funduszu sołeckiego? 
Zadał pytanie Wójtowi  – „Panie Wójcie czy rada sołecka ma to uchwalić?” 
Wójt odpowiada, Ŝe my jako Rada Gminy musimy się zgodzić na to, Ŝeby rada sołecka mogła 
te środki wykorzystać. Dodaje, Ŝe akurat ta uchwała nie ma nic wspólnego z ustaleniami rady 
sołeckiej. 
Radna Aleksandra Merta-Woryna podsumowuje, Ŝe Rada sołecka występuje z wnioskiem a 
Rada Gminy przyznaje środki. 
 
Uchwała XXXVII/9/2010 w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego, została podjęta jednogłośnie 14 Radnych.  

       wstrzymało się 0 
      przeciwko 0. 
 
 
Ogłoszono 10 minutową przerwę. 
Po przerwie wznowienie obrad. 
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Ad. 7. 
 
Odpowiedzi na interpelacje. 
Wpłynęły 2 interpelacje od Radnego Alojzego Wity – załącznik nr 4. 
 Pierwsza dotyczy ustawienia obustronnie  przystanku.  Wójt odpowiada, Ŝe sprawa zostanie 
rozpatrzona, poniewaŜ wydaje mu się iŜ odległości między przystankami są odgórnie 
określone ale musi to dokładnie sprawdzić.  
Pani Sołtys  zabrała w tej sprawie glos, iŜ  jest zaskoczona taką potrzebą mieszkańców, 
poniewaŜ nikt do tej pory się do niej nie zwrócił z taką prośbą czy zapytaniem. 
 
Druga interpelacja  - załącznik nr 5 – dotyczy ustawienia lustra polepszającego widoczność na 
bardzo niebezpiecznym zakręcie w Połomi, przy ul. Centralnej obok posesji p. Jankowski. 
Wójt potwierdza konieczność ustawienia lustra w tym newralgicznym punkcie, dodaje, Ŝe  
sprawa zostanie przekazana do referatu Gospodarki Komunalnej w celu rozpatrzenia. 
 
 
Ad. 8 
 
Wolne głosy i wnioski. 
Przewodnicząca Rady Gminy podaje jako pierwszą sprawę do rozpatrzenia to projekt 
uchwały, który nie został podjęty na ostatniej sesji odnośnie zwolnień z podatków  od 
nieruchomości, w celu wyjaśnienia przekazuje głos Panu Radcy Arturowi Elantkowskiemu,  
z uwagi na kontrowersje dotyczące uchwały. Przewodnicząca dodaje, Ŝe wytyczne  powinny 
być podjęte, aby zatwierdzić projekt uchwały.  
Radny Wroński zapytał czy są podobne uchwały  w gminach ościennych, jak kształtują się 
tam warunki zwolnień? 
Radna Aleksandra Merta-Woryna, uwaŜa, Ŝe teren na Szybach Zachodnich powinien być 
objęty ulgami, natomiast teren przy autostradzie sam się obroni w momencie, gdy ruch będzie 
tam otwarty. 
Wójt tłumaczy, Ŝe były osoby zainteresowane inwestycją na terenach Szybów Zachodnich, 
ale  problemem jest brak dojazdu a droga jest podstawowym problemem. Trwają rozmowy z 
Jastrzębską Spółką Węglową w tej sprawie. 
Radna Merta-Woryna, uwaŜa, Ŝe nie trzeba od razu sprzedawać terenu, ale moŜna go 
wynająć. 
Wójt odpowiada, Ŝe dwie działki są wyznaczone do sprzedania. Uznaje, Ŝe w myśl projektu 
uchwały naleŜy uwzględnić do przyznania ulgi tylko samochody przeznaczone do przewozu, 
a nie indywidualne samochody wyposaŜone w tzn.„kratki”. 
Wójt przekonuje, Ŝe ulga, to zachęta do inwestowania na terenach Szybów Zachodnich.  
I właśnie ta ulga powinna przyciągać inwestorów. 
Strefy przemysłowe powinny być równieŜ dla małych przedsiębiorstw dodaje Radny Alojzy 
Wita. 
Radny Roman Tatarczyk podsumowuje, Ŝe małym przedsiębiorcom zawsze będzie cięŜej,  
ulga jest zachętą, właśnie dla takich przedsiębiorców, bo zamiast otwierać przysłowiowy 
warsztat w domu, to moŜna zakupić działkę i tam otworzyć działalność. 
Z-ca Wójta uwaŜa, Ŝe zawsze będzie dyskusja na ten temat i tak nasza polityka jest dla 
podmiotów gospodarczych dość liberalna. NaleŜy pokazać atrakcyjność naszej Gminy.  
Efekt skali porównawczej pomiędzy Szybami Zachodnimi a innymi terenami inwestycyjnymi 
jest na pewno róŜny. 
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Wójt informuje, Ŝe po stronie Karwota jest przeznaczona zieleń pod inwestycje, ale zmiana 
planów jest po stronie spółki jastrzębskiej,  argumentem jest to, Ŝe mamy podatnika, ale jest 
teŜ coś jeszcze waŜniejszego, iŜ środki zostały zainwestowane w naszej gminie. 
Radny Alojzy Wita interesuje się tematem zatrudnienia, czy to mają być tylko osoby z tereny 
gminy? 
Przewodnicząca Rady Gminy przypomina, Ŝe projekt, to jest treść, która zostaje wysłana  
do Warszawy, w celu zaopiniowania. Zadaje pytanie Radnym czy opowiedzą się za tym,  
Ŝeby uznać dwa tereny tj. teren  Szybów Zachodnich i teren przy autostradzie jako tereny 
inwestycyjne? 
Radny Tadeusz Wroński zapytał, czy kwota graniczna dotyczy tylko Szybów Zachodnich? 
MoŜe nie zamykać warunków otrzymania ulgi tylko do 2 obszarów, ale barierą niech będzie 
kwota. 
Radna Aleksandra Merta-Woryna dodaje, Ŝe tereny naleŜy ograniczyć do obszarów, gdzie 
najbardziej zaleŜy nam na inwestycjach gospodarczych. 
Radny Tadeusz Wroński zapytał, czy w tej chwili, miejsca na ewentualne inwestycje-usługi, 
to tylko te dwa wymienione tereny ? Wójt potwierdza. 
Radny Alojzy Wita zapytał, co sołectwo Połomia będzie z tego miało? 
Wójt podkreśla, Ŝe przez 8 lat zarejestrowano jedno zwolnienie z podatku, na ten moment, 
jest to tylko stworzenie tekstu, który moŜe być w przyszłości podjętą uchwałą. 
Radny Grzegorz Mitko uwaŜa , Ŝe rozwaŜając konkretny przypadek, naleŜy ustalać konkretne 
warunki. 
Radni uzgadniają kwotę 1 miliona złotych nakładów inwestycyjnych, od tej kwoty 30% ulgi. 
Rozpoczyna się dyskusja Radnych na temat wymienionej kwoty.  
Przewodnicząca Rady Gminy podsumowuje temat przypominając, Ŝe  w kaŜdej chwili 
moŜemy zmniejszyć tą kwotę. 
Radny Alojzy Wita uwaŜa, Ŝe to jest kwota zbyt duŜa,  przy takiej kwocie mali przedsiębiorcy 
nie mają Ŝadnych szans, taka suma jest tylko dla bogatych. 
Radni przegłosowali kwotę inwestycji nie mniejszą niŜ 1 milion złotych, 
oraz 30%  jako propozycja ulgi od poniesionych kosztów. 
Radca wspomina o treści projektu uchwały dotyczącego umorzeń. Radca tłumaczy, Ŝe taka 
uchwała juŜ była w roku 2006 i obowiązuje do tej pory, zostają jednak wprowadzone zmiany. 
Treść projektu uchwały zostanie podana na najbliŜszej sesji Rady Gminy. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała regulamin przyznawania i rozliczania dotacji dla 
osób fizycznych na realizację przedsięwzięć proekologicznych. Skala porównawcza w 
stosunku do miasta Jastrzębie Zdrój, Gmina Godów i Gmina Mszana. Jakie są procentowe 
stawki dotacji w poszczególnych gminach/miastach -  załącznik nr 7. 
Przewodnicząca Rady Gminy przekazuje głos pracownikowi Referatu Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który przygotował materiały, Przemysław 
Gąsior omawia poszczególne punkty mówiące o tym, jakie są to kwoty w porównaniu do 
ościennych gmin i miast. 
Radny Alojzy Wita zapytał czy gmina Radlin robi takie rozliczenia ? 
Przemysław Gąsior odpowiada, Ŝe na podstawie ankiet, które zostały przeprowadzone,  
gmina Radlin nie robi takich zestawień. 
Kolejne punkty przedstawione to  między innymi punkt V, w którym przy gminie Mszana jest 
puste pole, z uwagi na to, Ŝe takie piece nie występują, tłumaczy pan Gąsior. 
Przewodnicząca Rady Gminy dziękuje za przedstawienie regulaminu, przekazuje pytania ze 
strony mieszkańców, czy przyłącza kanalizacyjne moŜna traktować jako dotacje 
proekologiczne?  
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Wójt odpowiada, Ŝe przyłącze kanalizacyjne konkretnej osoby fizycznej juŜ jest problemem, 
na zebraniach wiejskich są poruszane tematy jak moŜna takie środki uruchomić.  
Radny Alojzy Wita zapytał jaki to ma związek z wykorzystaniem właśnie takich środków? 
Wójt tłumaczy, Ŝe nie moŜemy wytypować konkretnych osób, tylko trzeba przyjąć zasady 
dofinansowania i stosować się do postanowień. Dodaje, Ŝe jest wystarczająca ilość pieniędzy 
ale trzeba mieć odpowiedni regulamin udzielania dotacji. 
Wójt potwierdza, Ŝe nawet jeŜeli zostaną przyznane środki, to część pokrywa urząd  
a część mieszkaniec. Są środki, które są dofinansowaniem nawet o 70%. Przedstawiony 
regulamin, który mówi o tym, Ŝe wysokość dotacji to 70% całkowitych kosztów nie więcej 
jednak niŜ 2000,00zł. Czekamy na moment kulminacyjny, kiedy zaczną wpływać wnioski, 
dopiero wtedy będzie wiadomo ilu jest mieszkańców, którzy chcą się ubiegać o podłączenie 
do kanalizacji. 
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do Przemysława Gąsiora odnośnie 
przedstawionego regulaminu. 
Radny Tadeusz Wroński zapytał, czy jeśli program zostanie uruchomiony, to dotacje teŜ będą  
przyznawane. Pracownik Urzędu potwierdza, a pani Sekretarz dodaje, Ŝe tak, tylko muszą być 
umowy podpisane. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przypomina Radnym o oświadczeniach majątkowych, które 
naleŜy złoŜyć do końca kwietnia. KaŜdego roku otrzymujemy pismo od Wojewody Śląskiego, 
ale na dzień dzisiejszy jeszcze nie wpłynęło, dotyczy ewentualnych zmian w zakresie 
wypełniania oświadczeń. JeŜeli takie pismo otrzymamy, to będą na bieŜąco informacje 
przekazywane. 
 
Odnośnie Sołectwa Połomia i  czyszczenia rowów w odniesieniu do Zarządu dróg 
powiatowych Radny Alojzy Wita  zadał pytanie dotyczące w/w aspektu. 
Wójt uwaŜa, Ŝe co do czyszczenia rowów, to bardziej uzasadnione jest to w Mszanie, 
poniewaŜ jest tu gotowa i funkcjonująca kanalizacja sanitarna a w Połomi jej jeszcze nie ma. 
Jeśli chodzi o utrzymanie dróg po zimie, to po ulicach będzie jechała czyszczarka  i będą 
wymiatane wszelkie pozostałości po zimie.  
Radna Jolanta Cieślik przekazuje prośbę mieszkańców ulicy Dębowej, Ŝeby coś zrobić z 
dziurami na drodze, są ogromnym utrudnieniem w ruchu. 
Wójt obiecuje zająć się sprawą. 
Radny Roman Tatarczyk przypomina o artykule w ”Nowinach” odnośnie chodnika, który 
został wybudowany wspólnie, ale naleŜy połączyć ten chodnik, który jest na granicy gminy i 
osiedla 1 Maja. Dodaje, Ŝe tam brakuje dosłownie 5–10 metrów, aby była ciągłość. 
Wójt uwaŜa, Ŝe moŜna spróbować zaingerować pismem, gdyŜ z tego co się orientuje działa 
tam pręŜnie Rada osiedlowa,  powinni się ustosunkować do pisma. 
Radna Aleksandra Merta-Woryna, zgłasza problem z załącznikami do protokołów, sugeruje, 
Ŝe nie moŜna się z nimi zapoznać. Radna zapytała równieŜ o wykaz gruntów, które mogą 
dzierŜawić rolnicy. 
Wójt informuje, Ŝe jeden teren jest juŜ dzierŜawiony, czyli koncepcja jest w zastosowaniu. 
Radny Zygmunt Wolny zapytał, czy teren koło szostkowizny jest w całości własnością 
gminy? 
Wójt odpowiada, Ŝe jest to teren budowlany, jednak część terenu jest z rękach właścicieli 
prywatnych. 
Radny Alojzy Wita  zadał pytanie pani sołtys Połomi, jakie jest jej stanowisko w sprawie 
mającego powstać  przystanku? 
Pani Sołtys odpowiada, Ŝe słyszy o tym po raz pierwszy. 
Pani sołtys z Gogołowej zapytała co będzie dalej z dzikimi wysypiskami? 
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Wójt odpowiada, Ŝe będą na bieŜąco usuwane. 
Pani sołtys Stanisława Rduch przypomina o montaŜu 2 lamp przy cmentarzu w Połomi. 
Dodaje, Ŝe jest tam wiata przystankowa i powinna być lampa. 
Radny Janusz KrzyŜok dodaje, Ŝe jest tylko jedna lampa, która będzie świeciła na parking 
przy cmentarzu w Połomi. 
Radny Tadeusz Wroński zadał kolejne pytanie dotyczące remontu WOKiR-u w Połomi i 
propozycji montaŜu windy, czy to będzie zrealizowane? 
Wójt odpowiada, Ŝe prace są tak prowadzone, Ŝeby wykonać szyb prowadzący windę. 
Kolejny temat poruszony przez Radnych to ośrodek zdrowia, który ma zostać 
wyremontowany, ale niestety pan doktor nie chce wyrazić zgody. 
Radny Alojzy Wita zapytał o budynek starej plebani. Jak wygląda ta sprawa na dzień 
dzisiejszy ? 
Wójt odpowiada, Ŝe jest kupiec ale niezbędna jest rozmowa z księdzem. Prawdopodobnie w 
czerwcu rozpoczną się prace remontowe w „starej szkole”. 
Radny Wroński zapytał kiedy zaczną się prace związane z usuwaniem dziur w drogach. 
Wójt odpowiada, Ŝe prace praktycznie juŜ ruszają, w pierwszej kolejności największe dziury, 
te, które stwarzają największe zagroŜenie a potem systematycznie kolejne. 
Następne pytanie dotyczy remontu chodników? 
Wójt Gminy przekazuje informację o odbytej wizycie w siedzibie powiatu wodzisławskiego i 
deklarację, iŜ wszelkie postulaty dotyczące dróg i chodników zostały złoŜone. Kolejny krok 
naleŜy do Powiatowego Zarządu Dróg. 
Radna Aleksandra Merta-Woryna zapytała czy została przeprowadzona rozmowa  z firmą 
Vatenfall, poniewaŜ potrzebne są lampy. Ruch pieszych zwiększył się , w kierunku ulicy 
Dworskiej. Czy przewidziane są jakieś prace na łączniku z ul. Dworską, bo dalej jest ciemno 
i zalega błoto. 
Radny Roman Tatarczyk zapytał Wójta o zbliŜające się doŜynki.  Zbiegną się w czasie  z 
doŜynkami w Pietrowicach Wielkich. Mając na uwadze dbałość o naszą gminę chciałby 
wiedzieć ile zabezpieczyć wozów na potrzeby Gminy Mszana. 
Wójt odpowiada, Ŝe zostanie to ustalone i przekazane bezpośrednio Radnemu. 
Radny Zygmunt Wolny zapytał o tartak, czy będzie mógł mieć kanalizację z Połomi? 
Wójt odpowiedział, Ŝe posiada informacje, iŜ jest to ciśnieniowa kanalizacja  
i prawdopodobnie nie moŜna nic podłączyć do takiego rodzaju kanalizacji. 
 
Radny Tadeusz Wroński informuje, Ŝe w poniedziałek po świętach tj. 12 kwietnia  
o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego. 
Radna Aniela Gąsior równieŜ przekazuje informację, iŜ dnia 7 kwietnia o godz. 13.00, 
odbędzie się posiedzenie Komisja Spraw Społecznych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przypomina o oświadczeniach majątkowych oraz składa 
wszystkim obecnym Ŝyczenia świąteczne. 
 
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad  Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za 
udział i zamknęła sesję. 
 
 
 
 
Protokołowała:     Przewodnicząca Rady Gminy: 
 
Adrianna Brak     mgr Wiesława Tatarczyk-Sitek 


