
Protokół Nr XXXVI/2010 

 

Z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 8 marca 2010r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. 
12.00 – 18.00 

 

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, Skarbnik. 

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. Działalność placówek kultury oraz organizacji na rzecz upowszechniania kultury  

w roku 2009. 

7. Sport w Gminie – praca klubów w 2009. 

8. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej, działania Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w roku 2009. 

9. Podjęcie uchwał. 

10. Odpowiedzi na interpelacje. 

11. Wolne głosy i wnioski. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.3  

Za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji opowiedziało się jednogłośnie 13 Radnych. 

 

Ad.4 

Interpelacje. 

Wpłynęła jedna interpelacja od Radnego Alojzego Wity –  załącznik nr 3. 
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Ad.5 

Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami – załącznik nr 4. 
 
Wójt przekazał informacje dotyczące zatrudnienia, wydanych zarządzeń, odbyte wizyty  
u solenizantów oraz wymienił ogłoszone przetargi. Wójt podał równieŜ informację na temat 
oficjalnych spotkań i uroczystości. 
 
Ad.6 

Kolejnym punktem obrad są sprawozdania z działalności placówek kultury oraz organizacji 
na rzecz kultury w roku 2009.  

Przewodnicząca Rady Gminy przekazuje głos pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  
p. Irenie Kuś  –  załącznik Nr 5.  

Kolejne sprawozdanie przedstawia Dyrektor WOKiR Połomia pani Maria Małysz – załącznik 
Nr 6. Przewodnicząca otwiera dyskusję na temat sprawozdania.  

Radny Alojzy Wita zadał pytanie odnośnie montaŜu windy w Ośrodku ? 

Wójt odpowiada, Ŝe w najbliŜszym moŜliwym terminie będzie zamontowany dźwig, który 
będzie spełniał kryteria bezpieczeństwa. Z  piwnicy  poprowadzony będzie szyb na windę 
towarową prowadzący z góry na dół. Winda będzie zainstalowana przy obecnie trwającym 
remoncie ośrodka. 

Przewodnicząca udzieliła głosu dyrektorowi  WOKiR–u Mszana - pan Tomasz Miler -  
przedstawił sprawozdanie z działalności ośrodka - załącznik Nr 7. 

Radny Alojzy Wita zapytał czy zmieniła się sytuacja, jeśli chodzi o niszczenie terenów i 
zaplecza przy basenie? 

Pan Miler odpowiada, Ŝe owszem sytuacja uległa poprawie. W roku poprzednim zatrudniano 
ochroniarza poprzez firmę ochroniarską, ale w tym roku będą próby zawarcia umowy zlecenia 
lub innego rodzaju umowy z potencjalnymi kandydatami, poniewaŜ zatrudnianie firmy jest 
bardzo kosztowne. 

Jeśli chodzi o planowane imprezy, to będą podane w kalendarzu imprez. 

Wójt dodaje, Ŝe podczas ostatniego konwentu, który miał miejsce w naszym Urzędzie, 
podjęto decyzję o zorganizowaniu Mistrzostw Świata w Kolarstwie Piekarzy na terenie naszej 
gminy. Na medalu będzie powiat wodzisławski, miasta i gminy do niego naleŜące. 

Ogromnym plusem jest promocja gminy w czasie takich imprez – dodaje Wójt. 

Ogłoszona została 10 minutowa przerwa. 

Po przerwie wznowienie obrad. 

 

Ad. 8  

Przewodnicząca Rady Gminy proponuje zmianę porządku obrad, za zmianą opowiedziało się 
jednogłośnie 13 Radnych. 

Zamiast Ad.7, w pierwszej kolejności będzie Ad. 8, czyli: Sprawozdanie Ośrodka Pomocy 
Społecznej, działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2009. 

Sprawozdanie przedstawia pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – załącznik Nr 8. 

Na sale posiedzeń wszedł, nieobecny do tej pory Radny Tadeusz Wroński. 
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Po odczytaniu sprawozdania Przewodnicząca Rady Gminy zapytała Radnych czy są pytania 
dotyczące przedstawionego sprawozdania? 

Kolejnym punktem obrad są zadania wykonane przez Komisje Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Pani Kierownik omawia pracę komisji  – załącznik nr 9. 

Przewodnicząca Rady Gminy dziękuje za przedstawienie sprawozdania. 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę 10 minut. 

Po przerwie wznowienie obrad. 

 

Ad. 7 

Pan Henryk Niesporek– Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu przedstawił sprawozdanie pracy 
GOS-u - załącznik nr 10. 

UwaŜa, Ŝe urządzenia solarne są bardzo wydajne i nie ma potrzeby zastanawiania się nad 
programem dofinansowania do takiej inwestycji. 

Podaje kwotę wydatków dotyczących obiektów sportowych za poprzedni rok i jest to suma 
ok. 209 000,00 zł;  natomiast są juŜ  zaplanowane remonty na kolejny rok. 

Na salę posiedzeń wszedł Radny Roman Tatarczyk, do tej pory nieobecny. 

Pan Dyrektor wspomina o pozyskanych środkach z zewnątrz, o projektach wykonanych  

przez GOS. Kwota z pozyskanych środków finansowych jest to roczna kwota  64 354,00 zł. 

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do Radnych, czy są pytania do pana Dyrektora? 

Radny Alojzy Wita zapytał jakimi środkami dysponuje teraz  Gminny Ośrodek Sportu? 

Pan Dyrektor odpowiada, Ŝe Ŝadne działania nie są podejmowane bez planu, wszystkie 
inwestycje są przeprowadzane zgodnie z planem inwestycji, który jest do wglądu. 

Radny Wita zapytał, ile pieniędzy jest przewidziane, na zakup kosiarki? Pan Niesporek 
tłumaczy, Ŝe nie będzie juŜ ufał tzn. „podróbkom” znanych firm, poniewaŜ więcej wydaje na 
naprawy, uznaje, Ŝe lepiej raz zapłacić i kupić rzecz naprawdę dobrej klasy. Nie jest w stanie 
odpowiedzieć konkretnie jaka to będzie kwota, poniewaŜ przewiduje porównanie cen  
z róŜnych ofert i wybranie najkorzystniejszej.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała upowaŜnienie dotyczące Radnego Alojzego Wity, 
dotyczące reprezentowania Klubu Sportowego „Płomień” – załącznik nr 12. 

Radny Wita odczytał pytania dotyczące: zakupu bramek, wyrównania terenu przy dojeździe 
do klubu, wymiany siatki ogrodzeniowej, zainstalowania telefonu i Internetu w klubie 
sportowym.  

Pan Dyrektor odpowiada, Ŝe w momencie ustąpienia mrozów będą rozpoczęte prace na 
terenie ośrodka i zapadnie decyzja o tym, co naleŜy wykonać w kolejnym roku.  

Przewodnicząca Rady Gminy prosi, Ŝeby na takie pytania pan Dyrektor odpowiedział przed 
Zarządem Klubu.  

Pan Dyrektor kontynuuje sprawozdanie wymieniając zmiany jakie mogą być efektem 
inwestycji w przyszłym roku, proponuje wykorzystanie miejsca koło sauny i część toalety 
męskiej na gabinet masaŜu. 

Jeśli zostaną zwrócone środki z Euroregionu, to zostaną wykorzystane tak, aby usprawnić 
prace, dodaje Pan Dyrektor. 
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Radna Aleksandra Merta-Woryna zapytała, czy jest projekt na remont elewacji czy równieŜ 
wnętrza? 

Dyrektor odpowiada, Ŝe projekt dotyczy całego obiektu. 

Radny Tadeusz Wroński zapytał jak wygląda bilans wydatków i dochodów klubu w 
porównaniu do 2008 roku ? 

Dyrektor odpowiada, Ŝe odnotowano o 30.000 wzrost  ze sprzedaŜy biletów .  

Coraz częściej pojawia się pytanie ze strony emerytów, którzy się dopytują o ulgi, proponuje 
aby to uwzględnić i wprowadzić niewielkie zniŜki. 

Kolejne pytanie Radnego Wrońskiego to, czy  szkoły z zewnątrz korzystają z basenu? 

Pan Dyrektor odpowiada, Ŝe owszem, na stałe korzystają szkoły z Jankowic, Świerklan, 
Marklowic. 

Pytanie zadaje Radny Grzegorz Mitko: czy klub sportowy korzysta z basenu? 

Pan Niesporek odpowiada, Ŝe jest to związane umową, iŜ za 3 godziny basenowe będzie mecz 
na sztucznej murawie w Świerklanach. Zostały tylko 3 terminy poniewaŜ jest zastrzeŜenie dla 
klubu sportowego w Połomi, który juŜ zaplanowane godziny wykorzystał. 

Pan Marek Haśko przedstawia sprawozdanie Klubu LKS Start Mszana – załącznik nr 11. 

Przewodnicząca Rady Gminy przywitała Pana Daniela Grzegoszczyka, prezesa UMKS 
„Delfin”, który przedstawia sprawozdanie klubu sportowego – załącznik nr 13.  

Pytanie dotyczące sprawozdania zadaje Radna Merta-Woryna jakie są osiągnięcia w klubie? 

Prezes Grzegoszczyk odpowiada, Ŝe jedna zawodniczka z klubu została nagrodzona za 
wybitne osiągnięcia. Ta osoba zajęła III miejsce.  

Radny Tadeusz Wroński zapytał jaki wiek zawodników i skąd jest sprzęt, na którym trenują 
sportowcy? 

Pan Grzegoszczyk wylicza, Ŝe najstarszy zawodnik to trzecia klasa liceum, natomiast jest cały 
przedział od podstawówki przez gimnazjum. Odnośnie sprzętu, to klub dysponuje własnym. 

Przewodnicząca ogłosiła przerwę 10 minutową. 

Po przerwie następuje wznowienie obrad. 

 

Ad. 9  

Podjęcie uchwał .  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 2009r. 
instytucji kultury, dla których Gmina Mszana jest Organizatorem. 

Uchwała Nr XXXVI/2/2010 została podjęta jednogłośnie przez 15 Radnych, 

             wstrzymało się  0, 

             głosów przeciw 0. 

 

 

Kolejna uchwała dotyczy zmiany uchwały Nr XXXV/1/2010 z dnia 11 stycznia 2010r.  

Pani Skarbnik zaznaczyła, iŜ jest  zmiana w uchwale, która jest wymieniona w § 1, 
przytoczyła treść zmiany. 
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Uchwała Nr XXXVI/3/2010 została jednogłośnie przyjęta przez 15 Radnych, 

              wstrzymało się  0, 

              głosów przeciw 0. 

 

Kolejny z przedstawionych projektów uchwał, w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy z Powiatem Wodzisławskim na realizację zadania o nazwie: „ Zakup i wdroŜenie 
przeglądarki danych ewidencyjnych opartej na internetowym serwerze danych 
przestrzennych”.   

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały. 

Uchwała Nr XXXVI/4/2010 została jednogłośnie przyjęta przez 15 Radnych, 

              wstrzymało się  0, 

              głosów przeciw 0. 

 

Następny projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2010r. 

Radny Wroński pyta o środki na remont schodów w Połomi? 

Pani Skarbnik Janina Zając odpowiada, Ŝe niestety nie ma jeszcze środków przeznaczonych 
na ten cel. 

Radny Alojzy Wita zadaje pytanie odnośnie integracyjnego wyjazdu do Finlandii, czy jest 
przewidziana równieŜ wymiana młodzieŜy .  

Pani Skarbnik odpowiada, Ŝe to są wstępne projekty. Nauczycielka złoŜyła projekt, który 
został zakwalifikowany i dopiero kolejne etapy pokaŜą jak będzie wyglądała sytuacja z 
wymianą uczniów. 

Z-ca Wójta tłumaczy Radnym na czym polega program w którym uczestniczą uczniowie. 

Pani Skarbnik dodaje, Ŝe uwzględnione koszty w budŜecie to koszty  podróŜy i utrzymania, 
środki te zostaną ulokowane zwrotnie w budŜecie, jako wpływ z dotacji. 

Pani Skarbnik odczytała treść uchwały dotyczącej zmian w budŜecie gminy na 2010 r. 

Uchwała Nr XXXVI/5/2010 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2010 r.  

        została jednogłośnie przyjęta przez 15 Radnych, 

              wstrzymało się  0, 

              głosów przeciw 0. 

 

Projekt uchwały w sprawie: ustanowienia nagrody finansowej Gminy Mszana dla 
zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym. 

Radny Alojzy Wita prosi o zastanowienie się czy lepsza jest nagroda czy stypendium.? 

Wójt opowiada o sportowcach którzy są juŜ w wieku powyŜej 20 lat, taka nagroda naleŜy się 
osobom, które coś osiągnęły. 

Przewodnicząca Rady Gminy prosi o decyzję w podjęciu uchwały. Odczytała projekt 
uchwały. 
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Uchwała Nr XXXVI/6/2010 została jednogłośnie przyjęta przez 14 Radnych, 

              wstrzymało się  1, 

              głosów przeciw 0. 

Następna uchwała w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na 
terenie Gminy Mszana. 

Przewodnicząca Rady Gminy zadała pytanie dotyczącą kwoty jaką naleŜy ustalić w § 3, jako 
minimum zwrotu nakładów inwestycyjnych. 

Radni dyskutują na temat kwoty i podania jej w złotówkach, poniewaŜ poprzednia uchwała 
uznawała walutę EURO. 

Radca wypowiada się  na temat zwolnień, zwraca uwagę na 30% nakładów inwestycyjnych  

i podkreśla tą wysokość. Radni dyskutują na ten temat. 

Z-ca Wójta tłumaczy, iŜ taka uchwała ma słuŜyć rozwojowi i nie naleŜy izolować niektórych 
przedsiębiorców, którzy zaczynają działalność gospodarczą. Motywem do inwestowania nie 
moŜe być tylko ulga.  

Radna Aleksandra Merta-Woryna uwaŜa, Ŝe 30 % jest zbyt duŜą kwotą na takie zwroty. 

Wójt dodaje, Ŝe w uchwale jest równieŜ mowa o inwestorach z większymi nakładami, ale 
wiadomo,  Ŝe nie ma ich wielu na terenie gminy. Autostrada daje moŜliwości do 
inwestowania, więc ten moment z pewnością nastąpi. Ale jeśli na razie, patrzymy na małe 
przedsiębiorstwa, to naleŜy podać jakąś kwotę jako „próg” moŜliwości.  

Radca podkreśla, Ŝe jest to juŜ trzecia taka uchwała podjęta przez Radnych. 

Radny Tadeusz Wroński zapytał, czy jeśli ktoś zainwestuje 100 tys. to do 2013 roku będzie 
odzyskiwał ten podatek? 

Radca odpowiada, Ŝe odzyskuje podatek do momentu, aŜ wykorzysta tę kwotę 30%.  
Warunkiem jest to, Ŝe nie moŜe przekroczyć ustalonej kwoty. Problematyczny jest zapis 
mówiący o prowadzeniu inwestycji z wykorzystaniem budynku, jest to bardzo ogólnie 
potraktowane, taka inwestycja równieŜ moŜe być naciągana i takim zapisem moŜna uznać np. 
zakup samochodu. Proponuje zamieszczenie zapisu „oprócz środków transportu”.  

Radny Mitko tłumaczy, Ŝe ulgi do niczego nie prowadzą. Środki przeznaczone na ulgi 
powinny być tylko na Szybach Zachodnich, czyli na terenach inwestycyjnych i tylko 
inwestycja na takich terenach powinny być zwolnione od podatku. 

Wójt prosi o przerwanie dyskusji, podsumowując poszczególne punkty, ograniczyć teren 
inwestycji, uznać większą kwotę w „złotówkach”. Proponuje Radnym przemyśleć sprawę  i 
powrócić do projektu tej uchwały na następnej sesji. 

Radna Aleksandra Merta-Woryna podsumowuje, Ŝe jeśli ktoś chce otworzyć działalność to 
nie patrzy w pierwszej kolejności na ulgi. 

Radny Roman Tatarczyk uwaŜa, Ŝe w sklepach rodzinnych to raczej nie ma co szukać  
zatrudnienia, rodzinne interesy, które w unii są nazywane mikro przedsiębiorstwami.  

Ostatecznie treści projektu uchwały nie ustalono. 

Kolejna uchwała w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 
Wodzisławskiego w sprawie: dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” polegającego na likwidacji pracowni diagnostyki 
laboratoryjnej”, przy Szpitalu Nr  2 w Wodzisławiu Śląskim. 
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Radna Jolanta Cieślik uwaŜa, Ŝe z oddziału 54 łóŜek, ma być stworzony mini oddział na 
miejscu pracowni. Jest to odremontowany budynek, niedawno oddany do uŜytku o wysokim 
standardzie.  

Przewodnicząca Rady Gminy informuje, Ŝe prawdopodobnie większość ościennych gmin 
poparła stanowisko Rady Powiatu Wodzisławskiego, tylko Rada Gminy Godów zgłosiła swój 
sprzeciw. 

Radna Jolanta Cieślik dodaje, Ŝe politycy najczęściej mają odmienne zdanie niŜ lekarze i 
ordynatorzy. Taki konflikt interesów istnieje juŜ jakiś czas. 

Radca ostrzega, Ŝe nawet jeśli my się nie zdecydujemy, to w ciągu 30 dni brak odpowiedzi 
będzie traktowany jako akceptacja.   

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały. 

Uchwała Nr XXXVI/7/2010 w sprawie: wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 
Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” polegającego na likwidacji pracowni diagnostyki 
laboratoryjnej”   została odrzucona :    głosów przeciw 13, 

                     wstrzymało się 2, 

                      za projektem 0. 

Zakończono punkt obrad, dotyczący podjęcia uchwał. 

 

Ad. 11 

 

Wolne głosy i wnioski. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe wpłynęło pismo do Referatu Planowania i 
Inwestycji odnośnie sprawy przejęcia drogi – odnoga ul. Centralnej w kierunku Prusakowski, 
Mostowski w Połomi. Na sali jest obecna Pani Aleksandra Tkocz, kierownik Referatu 
Planowania i Inwestycji. 

Pani Tkocz poinformowała radnych, Ŝe droga ta zgodnie z planem zagospodarowania 
znajduje się na terenach oznaczonych symbolem 96 KX – tj. tereny ulic pieszo-jezdnych , 
obsługujących bezpośrednio zabudowę mieszkaniową w zwartych zespołach i posiadających 
połączenia z ulicami wyŜszej rangi. Droga ta została wydzielona z działek Pani Mostowskiej 
w latach ubiegłych na jej wniosek (przy wydzielaniu działek budowlanych) oraz urzędu 
wydzielona z działek stanowiących własność państwa Pruszkowskich w roku 2009. Pani 
Mostowska i Prusakowska zostały zaproszone do UG na negocjacje w sprawie 
odszkodowania za przejęte drogi. Zgodnie z uzgodnieniami zaproponowano 1 zł za m². 
Właścicielki na to nie wyraziły zgody. Wyjaśniła, Ŝe po obu stronach drogi zgodnie z planem 
są tereny budowlane .Pani Mostowska wydzieliła działki i je sprzedała , zaś Państwo 
Prusakowski nie są obecnie zainteresowani sprzedaŜą działek i dlatego m.in. nie zgadzają się 
na oddanie za 1 zł za  m². 

Pytanie Radnych dotyczy informacji na temat drogi, która jest nieprzejezdna, co w takiej 
sytuacji naleŜy zrobić?  Pani Tkocz wyjaśniła , Ŝe zgodnie z przeprowadzonym badaniem KW 
Pani Mostowska w dziale III – cięŜary i obciąŜenia ma wpisaną słuŜebność drogową na rzecz 
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kaŜdoczesnych właścicieli działek . RównieŜ takie obciąŜenia widnieją  w KW właścicieli 
działek,  którzy kupili je od pani Mostowskiej. JeŜeli ktoś komuś nie udziela prawa przejazdu 
to dochodzenie tego prawa moŜe odbyć się na drodze cywilno – prawnej. 

Wójt tłumaczy jak wygląda sytuacja w przypadku słuŜebności drogi. Problemem jest jeden 
słup wysokiego napięcia, który wchodzi w teren przez który miałaby przebiegać słuŜebność 
drogowa. Mapy pokazują drogę, firma Vatenfall powinna się zająć stanowisko, jeśli nie, to 
wykonawca powinien zmienić ustawienie słupów. 

Radna Aleksandra Merta-Woryna uwaŜa, Ŝe nie było Ŝadnej konkretnej informacji, Ŝe tam 
będzie droga gminna. 

Radny Alojzy Wita zapytał panią Tkocz, czy ta droga do Państwa Rduch nie będzie 
przebiegała zbyt blisko jego posesji? Powołuje się na słowo pana Ciałonia, Ŝe to nie będzie 
tak zostawione i będzie robił wszystko, Ŝeby tą sprawę wyjaśnić. Pani Tkocz odpowiada ,Ŝe 
jeŜeli Gmina przejmie te grunty to droga będzie wykonana w śladzie który jest uwidoczniony 
w planie zagospodarowania , po wykonaniu projektu i otrzymaniu pozwolenia na budowę.  

Trwa dyskusja na temat przejęcia drogi za cenę wyŜszą niŜ 1 zł. Radni raczej nie wyraŜają na 
to zgody. 

Wójt proponuje zaczekać na decyzję, jaką podejmie wykonawca, który jest odpowiedzialny 
za ustawienie słupów . 

Radny Tadeusz Wroński zapytał jak wygląda sytuacja w tej chwili,  czy plan 
zagospodarowania przestrzennego jest brany pod uwagę przy wydawaniu pozwolenia na 
budowę? Pani Tkocz tłumaczy, Ŝe przy wydawaniu pozwolenia na budowę starostwo 
powiatowe zawsze bada zgodność projektowanej inwestycji z obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania. 

Radny Alojzy Wita zapytał, ile miałaby droga po Mostowskim, jaka jest szerokość pasa? 

Pani Aleksandra Tkocz tłumaczy, Ŝe w planie zagospodarowania droga ma 6m. Część 
wydzielona z działki p. Mostowskiej, część z działki p. Prusakowskich , to nie znaczy, Ŝe jest 
to po równo 3 m z kaŜdej działki. Od  p. Mostowskiej  517 m² zaś od  p. Pruszkowskich 897 
m². 

Kolejne pismo które wpłynęło do biura Rady Gminy, dotyczy odpowiedzi na pismo 
skierowane z Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w imieniu 
Radnych do StraŜy Miejskiej – załącznik nr 15. 

Kolejny pismo to wniosek dotyczący opinii biegłego sądowego w sprawie pana Roberta 
Grabca. Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała Radnych z treścią opinii – załącznik nr 16, 
oraz pismo nawiązujące do w/w wniosku ze strony państwa Urszuli i Andrzeja Kołeczko – 
załącznik nr 17. 

Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o jeszcze jednym piśmie, które wpłynęło do 
biura Rady Gminy – załącznik nr 18 – jest to „Sprawozdanie z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Mszana”.  
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Odczytane zostają wnioski z Komisji Spraw Społecznych z dnia 2 marca 2010 r. oraz wnioski 
Komisji Planowania, Infrastruktury i Inwestycji  – załącznik nr 19 i 20.. 

Kolejne pismo dotyczy zaproszenia z Archidiecezji Katowickiej na dni skupienia dla 
samorządców. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Radnym treść zaproszenia-9. 

Radna Aleksandra Merta-Woryna złoŜyła wniosek odnośnie lamp, które się niepotrzebnie 
świecą a my za to płacimy.  

Po raz kolejny przypomniała sprawę łącznika ul. Dworskiej i Szybowej. Przypomina o tym, 
Ŝe póki nie jest przeprowadzony remont to naleŜy chociaŜ wysypać kamień.  

Wójt informuje o spotkaniu, które się odbędzie z dyrektorem GDDKiA, spotkanie będzie w 
tym tygodniu i prawdopodobnie będzie poruszony między innymi temat łącznika. 

Wójt deklaruje rzetelną informację na bieŜąco o wynikach rozmów. 

Radna Jolanta Cieślik ponownie zasygnalizowała problem zamknięcia ulicy Mickiewicza, co 
jest dla mieszkańców uciąŜliwe.  

Radny  Alojzy Wita wnioskuje o dwie dodatkowe lampy przy cmentarzu w Połomi. 

Kolejna sprawa to lampy  przy posesji Wójcik, dołoŜenie 2 lamp na juŜ istniejących słupach. 

Radny Roman  Tlołka informuje, Ŝe na spotkaniu straŜaków, wszyscy byli przeciwko 
utrzymaniu StraŜy Miejskiej w Gminie oraz stwierdzono , Ŝe wymienione kwoty utrzymania 
StraŜy prawdopodobnie są zawyŜone. 

Pani Sekretarz odpowiada, Ŝe dane są podane przez gminy ościenne i nie ma podstaw Ŝeby w 
nie wątpić. 

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 

 

 

 

 


