
Protokół Nr XXXVIII/2010 
 
Z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19 kwietnia 2010 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w 
godz. 11.30  – 18.30 
 
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  
13 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. Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy w 2009 r. 
7. Informacje o umorzeniach, odroczeniach, rozłoŜeniu na raty i zwolnieniach 

podatkowych w Gminie. 
8. Absolutorium dla Wójta. 
9. Koncepcja budowy przedszkola w Mszanie. 
10. Ocena stopnia realizacji zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg i 

chodników w Gminie. 
11. Harmonogram realizacji inwestycji w roku 2010, informacja w zakresie 

rozstrzygniętych przetargów na zadania na rok bieŜący. 
12. Podjęcie uchwał. 
13. Odpowiedzi na interpelacje. 
14. Wolne głosy i wnioski. 
15. Zamknięcie obrad. 

 
Za przyjęciem proponowanego porządku obrad opowiedziało 12  Radnych.  
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Radnych o zgodę na ruchomość porządku obrad,  
w związku z obecnością na sesji architektów projektowanego przedszkola. 
Radni przyjęli ewentualne zmiany w porządku obrad. 
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Ad.3 
 
Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 12  Radnych, 1 głos wstrzymujący się. 
 
Ad.4 
 
Interpelacje nie wpłynęły. 
 
Ad.5 
 
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
Wójt omawia zarządzenia jakie miały miejsce w przerwie między sesjami, czym się 
zajmował, referuje poszczególne punkty sprawozdania – załącznik nr 3. 
Wójt przekazał głos pani Skarbnik, która odczytała zarządzenia, jakie zostały wydane przez 
Wójta, w sprawie budŜetu i sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy za rok 2009. 
Przewodnicząca Rady Gminy przekazuje głos Radnym, jeśli mają pytania dotyczące 
omówionego tematu. 
Radny Alojzy Wita zapytał o zagospodarowanie doliny Szotkówki, czy obejmuje ono równieŜ 
ul. Wolności? 
Wójt odpowiada, Ŝe plan przewiduje głównie tereny po częściowej rekultywacji. 
 
Na salę posiedzeń weszli Radni: Tadeusz Wroński i Roman Tlołka, do tej pory nieobecni. 
 
Wójt porusza temat hałd, które mogą przesuwać granice działek nawet o 20metrów. 
Radny Janusz KrzyŜok spytał, czy te zalewiska w stronę Gogołowej są przejęte przez 
kopalnię? 
Wójt odpowiedział, Ŝe moŜna teren rolniczo uŜytkować, ale jeśli chodzi o inne cele, to 
kopalnia się nie wypowiada na ten temat. Generalnie kopalnia jest zobowiązana wykupić 
nawet te tereny, które teraz są zalane. 
 
 
Ad. 6. 
 
Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy w 2009 roku. 
Przewodnicząca Rady Gminy przypomina, iŜ odbyło się posiedzenie Komisji BudŜetu  
i Rozwoju Gospodarczego, na którym przeanalizowano i zaopiniowano pozytywnie 
sprawozdanie z wykonania budŜetu za rok 2009, przez członków komisji i nie wniesiono 
Ŝadnych zastrzeŜeń.  
Przewodnicząca przekazuje głos pani Skarbnik, która omawia główne działy sprawozdania. 
Przewodnicząca Rady Gminy prosi Radnych o zadawanie pytań.  
Radny Alojzy Wita zapytał jakie środki dostajemy od kopalń, ile mamy zysku od tony węgla? 
Pani Skarbnik odpowiada, iŜ jest to ok. 2 zł, w zaleŜności od ceny węgla. Nie moŜemy 
ingerować w ich decyzję. Kopalnia płaci podatek od nieruchomości,  opłatę eksploatacyjną i 
opłatę za ewentualną wycinkę drzew. 
Radny Alojzy Wita dodaje, Ŝe kopalnia nie robi Ŝadnej łaski, Ŝe płaci. 
Pani Skarbnik dodaje, Ŝe mimo wszystko nie jest to dochód gminy. 
Przewodnicząca Rady Gminy prosi panią Skarbnik, aby przedstawiła wydatki za rok 2009.  
Wydatki są przedstawione w formie tabelarycznej -  całość sprawozdania jako załącznik nr 4. 
Przewodnicząca zapytała Radnych czy mają pytania do pani Skarbnik odnośnie wykonania 
budŜetu po stronie wydatków. 
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Radny Roman Tlołka zapytał o wykonywanie przelewów, jeśli w 80% będą wykonywane 
przelewy, to czy sołtysi będą mieli jakieś dochody? 
Radny Janusz KrzyŜok przypomina, Ŝe sołtys, to jest funkcja społeczna, więc mamy 
odpowiedź na pytanie. 
Radny Alojzy Wita dodaje, Ŝe sołtysi powinni mieć narzędzia do pracy i  większe 
moŜliwości. 
Przewodnicząca Rady Gminy prosi panią Skarbnik o kontynuację omawiania kolejnych 
działów sprawozdania. 
Pani Janina Zając przekazuje ostateczne wnioski z wykonania budŜetu. 
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała Radnych czy są pytania do ostatecznych wniosków do 
sprawozdania? 
Nie zadano pytań. 
 
 
Ad. 7. 
 
Umorzenia i odroczenia w 2009 roku, od osób fizycznych to kwota prawie 2000zł – 
dotyczyło to 5 podatników. Pani Skarbnik przytoczyła informacje na temat umorzeń  
i odroczeń - załącznik nr 5.  
 
Ad. 8. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przypomina, Ŝe najwaŜniejszym punktem dzisiejszych obrad 
jest absolutorium dla Wójta, które powinno być przyznane do końca kwietnia 2010 roku. W 
załączeniu wniosek Komisji Rewizyjnej  - załącznik nr 6. Przewodnicząca Rady Gminy 
odczytała Uchwałę Nr 4100/II/11/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 roku II Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Mszana. Wydano pozytywną opinię o wniosku odnośnie udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Mszana – załącznik nr 7. 
Przewodniczącą Rady Gminy odczytała decyzję. 
 
Pani Skarbnik odczytała decyzję RIO w sprawie: opinii w sprawie przedłoŜonego przez Wójta 
Gminy Mszana sprawozdania z wykonania budŜetu za rok 2009, równieŜ zaopiniowanego 
pozytywnie – załącznik nr 8. 
 
Uchwała Nr XXXVIII/10/2010 Rady Gminy w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z 
wykonania budŜetu gminy Mszana za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi  
z tego tytułu. 
Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały: 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się jednogłośnie 15 Radnych. 
           wstrzymało się 0, 
             przeciwko 0. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy oraz Z-ca Przewodniczącej pogratulowali Wójtowi decyzji  
o udzieleniu absolutorium. 
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę 10 minutową. 
Po przerwie wznowienie obrad. 
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Ad. 9 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przekazuje głos przybyłym projektantom z pracowni  
Top-Project, panowie Wawrzyniak Marek i Karol, którzy przedstawili koncepcję  budowy 
przedszkola w Mszanie. 
Pan Karol Wawrzyniak omawia kolejne plansze, które przedstawiają plan budowy 
przedszkola. Kolejne etapy, które obrazują historię jak powstawał  projekt.  
Projektanci, omawiając poszczególne plansze nawiązują do konkretnych działań jakimi się 
kierowali przystępując do jego wykonania. 
Przy planszach związanych z rozmieszczeniem poszczególnych sal, projektant omawia ich 
układ i zastosowanie w przyszłości. 
 
Pan Wawrzyniak skończył omawianie projektu i prosi o zadawanie pytań i dyskusję. Jednak 
podkreśla, Ŝe najprostszą i najlepsza formą wyraŜenia pytań i obiekcji byłoby sformułowanie 
ich w jednym mailu i przesłanie do pracowni, na co, jako autorzy projektu postarają się jak 
najszybciej odpowiedzieć. 
Radny Alojzy Wita stwierdza, Ŝe projekt wygląda jakby wyprzedzili epokę i  gratuluje im 
pomysłu. Zadaje pytanie czy  400m jest w całości przeznaczone na część dydaktyczną? 
Radna Aleksandra Merta- Woryna dodała, Ŝe najchętniej dyskutujemy o cenie, jeśli to jest 
bardzo drogie to nie musimy się koncentrować na szczegółach, bo i tak nie posiadamy 
odpowiednich środków. 
Pan Wawrzyniak  zapytał czy pytanie o koszt dotyczy kosztów wykonawczych czy 
materiałów, czy kosztu eksploatacji budynku, bo jest to waŜne? Pan Marek Wawrzyniak 
dodaje, Ŝe w celu uzyskania tańszej eksploatacji jest propozycja dachów zielonych, na dachu 
płaskim, jest niewiele droŜsze niŜ normalny dach z folią. Sygnalizujemy pewne tematy, 
trudno jest teraz omawiać je wszystkie. 
Radny Alojzy Wita precyzuje pytanie, czy 70m²,  to jest pomieszczenie wspólne ? 
Odpowiedzi twierdzącej udziela projektant. 
Radna Aleksandra Merta-Woryna dodaje, Ŝe to jest za wcześnie na podejmowanie 
jakichkolwiek decyzji, poniewaŜ nawet jak nam się podoba to nie jesteśmy w stanie tego 
wycenić. 
Radny Roman Tlołka uwaŜa, Ŝe zewnętrzne ściany są niepotrzebne.  
Projektant informuje, Ŝe ilość zewnętrznych ścian nie jest tylko odzwierciedleniem 
wewnętrznym, moŜna to stwierdzić, dopiero jeśli spojrzeć od wewnątrz budynku.  
Radny Alojzy Wita prosi o dokładne omówienie części dydaktycznej? Ile ma sala przedszkola 
w istniejącym przedszkolu? Czy sala muzyczna jest przystosowana do wystąpień dzieci. 
Architekci odpowiadają, Ŝe to jest wszystko ustalone zgodnie i wg norm polskich. Takie są 
wytyczne odgórne. 
Radny Alojzy Wita stwierdził, Ŝe z pewnością będą budowane inne obiekty, które zadowolą 
wszystkie sołectwa, ale nadal nie wiemy ile to będzie kosztowało? 
Radny Roman Tatarczyk zapytał, jak te segmenty się mają do szkód górniczych. Czy obiekty 
uŜyteczności publicznej buduje się na takich obszarach? 
Architekt odpowiada, Ŝe są wykonane tzn. dylatacje. Betony się wykorzystuje juŜ zbrojone i 
nie ma moŜliwości Ŝeby coś się z tym budynkiem działo po jego wybudowaniu. 
Radny Janusz KrzyŜok dodaje, Ŝe na dachu lepszym wyjściem byłyby solary, a nie ogród. 
Architekt odpowiada, Ŝe solary powinny być, ale niestety nie ma wielu moŜliwości aby tą 
energię pobierać. Architekt uwaŜa, Ŝe solary są ekonomiczne, ale ogród na dachu ma wiele 
innych, funkcjonalnych zastosowań. 
Radny Janusz KrzyŜok zapytał o ogrzewanie budynku?  
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Architekt odpowiada, Ŝe przewiduje gaz. 
Radna Aleksandra Merta-Woryna podaje przykład, iŜ  w Szklarskiej Porębie istnieje budynek, 
który ma właśnie pokrycie zielonym dachem i jest to sanatorium. 
Architekt dodaje, Ŝe ogród na dachu to nie jest ozdoba tylko forma wegetatywna. 
 
Salę posiedzeń opuszcza pani Szotek Wioleta. 
 
Kolejne pytania Radnych do projektu: 
Radny Roman Tatarczyk zapytał czy część zachodnia będzie bardziej zakopana w ziemię, czy 
mury oporowe czy raczej część tylnia będzie zagłębiona w grunt? 
Architekt odpowiada, Ŝe będzie mur oporowy, tylko w pewnej części, ale budynek nie jest 
zasypany w całości.  Tam gdzie nie ma potrzeby uwydatniania moŜe być niŜej osadzona. 
Radny Tadeusz Wroński zapytał, jaka jest stosowana roślinność na dachach, czy to nie 
wymaga zbyt duŜej opieki? 
Pan Wawrzyniak udowadnia, Ŝe jest to roślina ekstensywna, która nie wymaga ciągłej 
pielęgnacji. 
Radny Wroński spytał, jak to będzie w zimie? Czy trzeba odśnieŜać? 
Architekt twierdzi, Ŝe nie trzeba odśnieŜać. 
Radny Tadeusz Wroński kontynuuje pytania, ile kosztowałyby solary? 
Architekt szacuje, Ŝe moŜe to być koszt około 20 -25 tysięcy złotych. To są ceny, które zna  
z autopsji. 
Radny Tadeusz Wroński zapytał, jakie będą koszty ogrzewania?  
Pan Wawrzyniak odpowiada, Ŝe to jest tylko wentylacja, przez szpary ucieka 10% ciepła. 
Wentylacja jest obligatoryjna. Okna się otwierają i drzwi na taras równieŜ. 
Radny Alojzy Wita zapytał o 4 magazyny w kuchni, czy to jest niezbędne? 
Wójt tłumaczy, jakie powinna być odrębność magazynów w placówkach oświatowych, 
zgodnie z wytycznymi Sanepidu. 
Radny Roman Tlołka uwaŜa, Ŝe w dzisiejszych czasach, na bieŜąco moŜe być dowoŜony 
towar do stołówki. Nie musiałoby być tyle magazynów, stwierdza, Ŝe to są komunistyczne 
uwarunkowania. 
Architekt kontynuuje wywód na temat budowy, dodaje, Ŝe głównym celem było rozwiązanie 
optymalne. Układ gruntu, ukształtowanie terenu - zbocze, małe budynki, pozwalają 
„wgryzać” się w grunt, itd. 
Radny Tadeusz Wroński zapytał, czy jeŜeli będzie to bryła, zwykły prostokąt, czy wtedy 
byłoby to tańsze? 
Architekt odsyła do 1-szej planszy, która pokazuje w całości, Ŝe to jest jednak najlepsze  
i najtańsze wyjście z branych pod uwagę, zarówno pod względem kosztów i eksploatacji. 
Z-ca Wójta podsumowuje dyskusję, zadając pytanie czy to się podoba? Dodaje, Ŝe to jest 
podstawowe pytanie, na które naleŜy dać odpowiedź. Nie moŜna się skupiać na ogrzewaniu 
czy na ogólnym utrzymaniu? NajwaŜniejsze czy taki budynek będzie funkcjonalny jako 
przedszkole? 
Wójt zapytał czy na podstawie tej koncepcji projektu moŜna określić koszt budowy, 
przybliŜyć koszt? 
Architekt odpowiada , Ŝe 4000zł za 1m² czyli 1000m² daje  4 miliony złotych. 
Jakakolwiek wielkość obszarów, nie powinno przekroczyć mniej więcej takiego kosztu. 
MoŜna dostać dofinansowanie np  na bazie nowatorskich rozwiązań - dodaje architekt.  
Radny Grzegorz Mitko przypomina, Ŝe kaŜdy projekt ma poparcie, ale trzeba zdecydować i 
wykonać, taki aby budynek był przede wszystkim funkcjonalny. 
Ten projekt, to jest koncepcja, pokazuje tylko tendencje jakie mogą być uŜyte w ostatecznym 
projekcie, ponownie stwierdza architekt. 
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Radny Roman Tatarczyk zapytał czy przewidziane są parkingi? 
Architekt odpowiada, Ŝe owszem jest przewidzianych ok. 20-30 miejsc parkingowych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przerywa dyskusję na tym etapie , dziękuje architektom. 
Kończąc omawianie projektu, architekci proszą o sformułowanie w formie pisemnej  
i przesłanie do biura pytań i zastrzeŜeń dotyczących koncepcji budowy. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy ogłasza przerwę 10 minutową. 
 
 
Ad. 10 
 
Wznowienie obrad po przerwie.  
Przewodnicząca Rady Gminy informuje, Ŝe w punkcie wolne głosy i wnioski wrócimy do 
tematu projektu, uporządkujemy nasze pytania i Radni będą mogli je zgłosić do biura rady 
albo samemu przesłać pytania do architektów. 
Kolejny punkt porządku obrad dotyczy oceny stopnia realizacji zadań związanych  
z zimowym utrzymaniem dróg i chodników w Gminie. 
Pani Urszula Kołeczko przedstawia podsumowanie akcji zima na terenie gminy Mszana. 
Dodaje, Ŝe są to koszty tylko akcji zima, bez sprzątania po akcji, bo jesteśmy w trakcie.  
Zakończenie sprzątania po zimie będzie 30 kwietnia 2010 r. 
Radny Roman Tatarczyk zapytał ile mamy kilometrów dróg do odśnieŜania na terenie gminy 
Mszana? 
Pani Urszula odpowiada, Ŝe wszystkie drogi dojazdowe i inne nawet jeśli są to drogi 
prywatne powinny być odśnieŜone, ale takiego dokładnego zestawienia kilometrów niestety 
nie ma. 
Radny Roman Tatarczyk dopytuje jak to jest, zgodnie z kartami przedstawionymi Komisji 
Rewizyjnej , którą zainteresowała ilość czasu odśnieŜania na terenie gminy Mszana. 
Pani Urszula Kołeczko odpowiada, Ŝe takie pytania były, jak najlepiej rozliczać, czy 
godzinowo czy na podstawie kilometrów. Poproszono panie sołtys, Ŝeby się zaangaŜowały w 
akcję. Panie odnotowywały czas rozpoczęcia odśnieŜania. I takie rozliczenie godzinowe jest 
dobre i  bezpieczne, bo potwierdzone.  
Firma, świadcząca usługi była wyłoniona w przetargu na ten rok, przy następnym przetargu 
moŜna zmienić kryteria, wszelkie rozwiązania będą rozwaŜane - dodaje pani Kołeczko. 
śeby mieć kontrole osoby odpowiedzialne były powiadamiane, nawet w nocy.  
Radny Roman Tatarczyk zapytał, czy jeśli pracownik jeździł przez 6 godzin po Mszanie ,  
5km na godzinę. Czyli powinien odśnieŜyć 30km dróg, w jakim stopniu to zadanie jest 
zrealizowane? 
Pani Urszula Kołeczko odpowiada, Ŝe trzeba by było z nimi jeździć, Ŝeby to stwierdzić 
jednoznacznie, ale kiedy juŜ dopracowaliśmy akcję zima, to było dobrze odśnieŜone i nie 
moŜna się było przyczepić. Podkreśla, Ŝe była trudna zima, tym samym warunki były trudne. 
Radny  Tadeusz Wroński spytał, kto kupił piasek i sól?  
Pani Urszula odpowiada, Ŝe wykonawca usługi, natomiast rozliczenie odbyło się na 
podstawie faktury.  
Radny Tadeusz Wroński zaproponował, Ŝeby kupić sól i piasek i rozdysponować  
go odpowiednio. 
Pani Kołeczko tłumaczy, Ŝe takie rozwiązanie wiąŜe się z dodatkowym magazynem  
i zatrudnieniem pracownika, który by to liczył i wydawał. Dlatego uwaŜa, Ŝe koszty byłyby 
niewspółmierne. 
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Radny Grzegorz Mitko proponuje, Ŝe gdyby był zamontowany GPS dla traktorów, moŜna by  
kontrolować dokładnie gdzie jest.  
Radny Roman Tatarczyk spytał w jaki sposób płacimy firmom za odśnieŜanie? 
Pani Urszula odpowiada, Ŝe od godziny pracy, za tzn. roboczo-godzinę, taki jest nasz standard 
opłat. 
Radny Roman Tatarczyk proponuje, Ŝeby zwrócić szczególną uwagę, na to, Ŝeby drogi do 6 
rano były przejezdne, bez względu na to jakie będą opady. Mogą być dokonywane poprawki 
o godz. 8.00 czy o 11.00, ale rano powinno być odśnieŜone. 
Przewodnicząca Rady Gminy proponuje, Ŝeby przy kolejnym przetargu sprecyzować 
dokładne warunki. 
Radny Grzegorz Mitko zwraca uwagę na to, Ŝeby uŜywać kamyczków zamiast piasku do 
posypywania dróg. 
Pani Urszula Rduch-Kołeczko tłumaczy, Ŝe z uwagi na awantury z mieszkańcami właśnie  
o  kamyczki, które obijały blacharki i okna, zrezygnowano z sypania kamyczkami na rzecz 
piasku. 
Radny Janusz KrzyŜok zwraca uwagę i dziękuje w imieniu mieszkańców za uporządkowanie 
przystanku w Połomi. 
Radny Tadeusz Wroński zapytał jeszcze o  komunikację autobusową czy coś się zmieniło? 
Pani Urszula odpowiada, Ŝe będzie nowa linia od  Połomia przez Gogołowa – Marklowice - 
Wodzisław – koszt będzie ok. 10 tysięcy złotych (6 kursów). Nie ma jeszcze ostatecznej 
decyzji czy kolejna linie ruszy, ale juŜ wiemy, Ŝe Wodzisław jest skłonny do współpracy. 
 
Ad. 11 
 
Harmonogram realizacji inwestycji w roku 2010, informacja w zakresie rozstrzygniętych 
przetargów na zadania na rok bieŜący. 
Z-ca Wójta omawia kolejno punkty jakie miały miejsce lub mają miejsce w ostatnim czasie. 
Harmonogram robót jakie zostały wykonane, przetargi na poszczególne prace- załącznik nr 7. 
 
Radna Aleksandra Merta-Woryna uwaŜa, Ŝe nie powinno mieć miejsca takie gospodarowanie 
środkami, które moŜna by wykorzystać w inny sposób. Podkreśla, Ŝe bez wsparcia unijnego, 
środki, które powinny być odpowiednio zabezpieczone na rzecz zagospodarowania, ale tylko 
na terenie gminy. 
Kolejny temat, to wykonanie przetargów na wykonanie projektów dla przedszkola 
4 –oddziałowego, następnie przetarg na przebudowę ulicy Wesołej w Mszanie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy dziękuje za omówienie tematu, tym samym przechodząc do 
kolejnego punktu porządku obrad. 
 
 
 
Ad. 12 
 
Przewodnicząca Rady Gminy, omawiając wymieniła kolejny projekt uchwały dotyczący 
zagospodarowania terenu przestrzennego. Przekazała głos pracownikowi Referatu 
Planowania i Inwestycji Damianowi Parma, który kolejno omówił poszczególne mapy, które 
są załącznikiem do uchwały. 
Pan Parma omawia mapy, przekazując Radnym wszelkie uwagi do poszczególnych 
wniosków złoŜonych przez mieszkańców. Wszystkie wnioski zgłoszone i pozostawione bez 



 8 

uwag, zostały uchwalone, ale jeśli były uwagi, zostają uwzględnione przez pracownika 
urzędu. 
Radni dyskutują na temat wprowadzonych zakazów stawiania ogrodzeń betonowych i garaŜy 
blaszanych. 
Radna Merta-Woryna uwaŜa, Ŝe garaŜ to jest budynek tymczasowy wiec moŜna go w kaŜdej 
chwili usunąć. 
Damian Parma tłumaczy, Ŝe kaŜdy garaŜ potrzebuje zezwolenia, a jeśli jest to budynek 
gospodarczy to równieŜ jest potrzebne zezwolenie. 
Radna Aleksandra Merta-Woryna  spytała co powodowało tym zakazem? 
Damian Parma odpowiada, Ŝe przede wszystkim estetyka. 
Radny Alojzy Wita zapytał czy były protesty mieszkańców dotyczące pozwolenia  
na stawianie blaszanych garaŜy? 
Damian Parma odpowiada, Ŝe w granicach tego opracowania jest tylko moŜliwość zmian.  
W ramach wyłoŜenia studium moŜna złoŜyć wniosek i wtedy będzie to uznane w planie 
zagospodarowania przestrzennego. 
Wójt przypomina sprawę związaną z nazwiskiem Wita Benedykt. 
Damian Parma zapewnia, Ŝe jest w nowym studium juŜ ujęty.  
Następne wyłoŜenie planu będzie pod budowę przedszkola. Nowe studium (uwagi moŜna 
składać do 9 czerwca) natomiast przychodzić z wnioskami do 19 maja, tego dnia odbędzie się 
dyskusja publiczna o godz. 10.00, ogłoszenie będzie na stronie internetowej.  
Do końca czerwca musi być studium uchwalone.  
Radny Roman Tatarczyk zapytał o mieszkańca, który prawdopodobnie musi złoŜyć wniosek  
o przekwalifikowanie gruntów. 
Damian Parma odpowiada, Ŝe kaŜdy moŜe złoŜyć uwagi, wnioskiem do studium. 
 
Salę posiedzeń opuścił Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Janusz KrzyŜok. 
 
Radna Aleksandra Merta-Woryna kontynuuje pytania odnośnie odległość drogi od płotu. 
Damian Parma odpowiada, Ŝe nie ma określonego ustawowo jaka ma być odległość od płotu. 
Powinna się mieścić w liniach rozgraniczających.  
Radna Merta-Woryna zapytała jaka jest zasada jeśli chodzi o zakup pieca czy budując nowy 
budynek naleŜy się juŜ zastanowić nad jego rodzajem. Jakie są ustalenia? 
Damian Parma odpowiada, Ŝe przede wszystkim są to działania proekologiczne. 
Radna Aleksandra Merta-Woryna porusza waŜny temat, aby zniwelować masy nasypowe  
na hałdach do 0,5m. Za kaŜdym razem, kiedy zasygnalizowano uwzględnienie tego problemu 
w planach zagospodarowania przestrzennego, to zawsze odsyłano do późniejszych planów. 
MoŜe naleŜałoby się zastanowić nad zmianą planów zagospodarowania przestrzennego. 
zwołując kolejną sesję, Ŝeby uwzględnić te zmiany. 
Damian Parma odpowiada, Ŝe jeŜeli chcielibyśmy przeprowadzić takie zmiany to jest znowu 
wyłoŜenie planów, ale znowu jest to objęte obostrzeniami. 
Radna Merta-Woryna chciałaby się dowiedzieć kiedy naleŜy zgłaszać wniosek o wysokość 
nasypów. PoniewaŜ za kaŜdym razem nie jest to dobry moment. 
Damian Parma odpowiada, Ŝe na etapie zbierania wniosków. 
Pani Sekretarz zapytała kiedy jest taki termin.  
Damian Parma odpowiada, Ŝe w momencie kiedy będzie ogłoszenie o zbieraniu wniosków. 
Przewodniczący Rady Gminy zapytała czy są jeszcze pytania do treści załączników? 
Przeczytała projekt uchwały, który mówi o  konkretnych zmianach. 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała tekst projektu uchwały w sprawie zmiany 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Mszana. 
Uchwała Nr XXXVIII/11/2010 za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 Radnych. 
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                 wstrzymało się 1, 
                                    przeciwko 0. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przekazuje głos Przew. Komisji Spraw Społecznych, która 
omawia krótko jakie zmiany zostały powzięte do projektu uchwały,  przedstawionych na 
posiedzeniu komisji, na czym polegają zmiany w danej uchwale jakie zgłosił Wydział 
Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 
 
Uchwała Nr XXXVIII/12/2010 w sprawie: ustanowienia nagrody finansowej Gminy Mszana 
dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym. Rada Gminy Mszana postanawia uchylić poprzednią 
uchwałę i przegłosować kolejną. 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 Radnych,  

       wstrzymało się 1, 
      przeciwko 1. 
 
Kolejny projekt uchwały , dotyczy przesunięcia środków w planie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. 
Uchwała Nr XXXVIII/13/2010 w sprawie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się jednogłośnie 14 Radnych. 
                wstrzymało się 0, 
                            przeciwko 0. 
 
Zmiany w budŜecie, projekt przedstawia pani Skarbnik, który mówi o zmianach jakie naleŜy 
wprowadzić do projektu. 
Odczytała kolejno zmiany jakie zostały przeprowadzone , przekazując je Radnym .  
Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały. 
Uchwała Nr XXXVIII/14/2010 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2010 rok 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się jednogłośnie 14 Radnych. 
                wstrzymało się 0, 
                            przeciwko 0. 
 
Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/1/2010 Rady Gminy w 
Mszanie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy na 2010 rok. 
Pani Skarbnik odczytała i wytłumaczyła poszczególne punkty w Wieloletnim Programie 
Inwestycyjnym.  
Uchwała nr XXXVIII/15/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 19 kwietnia 2010 roku  w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXV/1/2010 Rady Gminy w Mszanie z dnia 11 stycznia 2010 roku w 
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy na 2010 rok. 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się jednogłośnie 14 Radnych. 
          wstrzymało się 0, 
                 przeciwko 0. 
Ad. 13 
 
Nie wpłynęły pisemne interpelacje. 
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Ad. 14 
 
Pismo odnośnie składania oświadczeń majątkowych odczytała Przewodnicząca Rady Gminy, 
jednocześnie informując, Ŝe nie wymieniono Ŝadnych zmian, które by znacząco wpłynęły na 
składanie oświadczeń majątkowych.  
Odczytała równieŜ treść zaproszenia na konferencję, która odbędzie się 14 maja 2010r.  
w Katowicach ul. Jagiellońska 25 - zaproszenie do wglądu w biurze Rady Gminy. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe była msza Ŝałobna w kościele na rynku, pod 
krzyŜem na cmentarzu, składaliśmy znicze w imieniu Radnych i całej gminy, zostały złoŜone 
hołdy. Były to powiatowe uroczystości, w których braliśmy udział w związku z tragedią w 
Smoleńsku. 
 
Projekt przedszkola, ponownie porusza ten temat Przewodnicząca Rady Gminy. UwaŜa, Ŝe 
naleŜy podjął decyzję, czy taki budynek ma powstać. Przewodnicząca Rady Gminy 
przypomina wypowiedzi architektów, którzy nie mogli precyzyjnie określić kosztu budowy, 
jaki jest na etapie opracowanego projektu, istnieje zagroŜenie, Ŝe w momencie, kiedy będą  
znane koszty, to będzie decyzja o rezygnacji.  
Czy chcemy nowoczesne przedszkole czy funkcjonalne? Taka jest zasadność pytania jakie 
zadajemy? MoŜliwości, które staramy się stworzyć przedszkolakom, nie wiadomo czy spełnią 
oczekiwania rodziców? 
Te wszystkie pytania jakie nam się nasuwają, obligują nas do tego, Ŝe trzeba przemyśleć ten 
projekt. 
Radny Alojzy Wita uwaŜa, Ŝe obiekt jest bardzo nowoczesny. 
Przewodnicząca Rady Gminy dodaje, Ŝe nie naleŜy przesadzać z nowoczesnością, bo 
powinien być praktyczny i funkcjonalny przede wszystkim. Przywołuje porównanie szkoły w 
Połomi z budynkiem szkoły w Gogołowem i kosztami utrzymania budynku w Połomi, jak 
równieŜ jego eksploatację. 
Radna Jolanta Cieślik dodaje, Ŝe szyby są ogromne i będzie trudno utrzymać czystość. 
Kolejna rzecz jaka budzi wątpliwości, to, jak naleŜy zagospodarować dach zielony, do 
którego przekonywali architekci. 
Radni dyskutują nad projektem budowy przedszkola.  
Radna Jolanta Cieślik dodaje, Ŝe ten obiekt wyobraŜała sobie bardziej standartowo. 
Radna Aniela Gąsior proponuje Ŝeby wysłać maila zawierającego pytania Radnych z biura 
rady. 
Pani Sekretarz proponuje, Ŝeby zobaczyć jak wygląda projekt, który jest juŜ realizowany  
i zlecony tej samej firmie projektowej.  
Mail do pana architekta : marekw@topproject.pl 
 
Z-ca Wójta pokazuje Radnym projekt przedszkola w Ochabach, który jest w trakcie realizacji 
przez biuro Top-Project.  
Pani Sekretarz spisuje pytania od Radnych, które będą skierowane do biura projektowego. 
Radni zgłaszają swoje uwagi dotyczące przedstawionej koncepcji  projektu. 
Radny Adam Brudny przedstawia swoją wizję, Ŝeby zrobić jedno scentralizowane wejście, 
połączyć dwa segmenty kolejnym trzecim łącznikiem.  
Radny Alojzy Wita proponuje zmniejszyć kubaturę obiektu przy zachowaniu odpowiednich 
norm. Pytania zostaną spisane i wysłane do firmy Top-Project – załącznik nr 9. 
Z-ca Wójta informuje, Ŝe w środę przyjedzie pod Urząd autobus, w którym będą osoby 
propagujące zdrową Ŝywność bez tzn. czynnika GMO. Osoby zainteresowane zapraszamy. 
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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 
 


