
 

Protokół Nr XXXIX/2010 
 
Z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 maja 2010 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy  
w godz. 12.30  –  17.00. 
 
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 Gminy, Skarbnik Gminy. Powitała równieŜ zaproszonych gości. 
 
 
Ad. 2 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe sesja jest prawomocna, uczestniczy w niej  
14 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. Stan bezpieczeństwa mieszkańców Gminy: 

a/ informacja Policji, 
b/ ocena realizacji zadań powierzonych StraŜy Miejskiej, 
c/ informacja OSP. 

7. Stan techniczny dróg gminnych i oświetlenia ulicznego. Informacja na temat 
prowadzonych modernizacji i remontów dróg gminnych. 

8. Podjęcie uchwał. 
9. Odpowiedzi na interpelacje. 
10. Wolne głosy i wnioski. 
11. Zamknięcie obrad. 

 
 
Ad. 6 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała zmianę porządku obrad.  
Zmiana dotyczy przedstawienia informacji ze stanu bezpieczeństwa przez Komendanta 
Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim. 
Za zmianą porządku opowiedziało się jednogłośnie 14 Radnych. 
Zmiana z  punktu nr 6 na punkt nr 2, komendant Policji pan Dariusz Ostrowski przedstawił 
sprawozdanie Policji, zgodnie z przedłoŜonym na ręce pani Przewodniczącej Rady Gminy – 
załącznik nr 3.  
Pan Komendant zakończył sprawozdanie, i poprosił o zadawanie pytań. 
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Radny Janusz KrzyŜok zapytał ile jest tzw. przenośnych foto-radarów? 
Pan Komendant odpowiada, Ŝe kaŜda gmina, która ma podpisaną umowę jest w posiadaniu 
takiego radaru. 
Radny Alojzy Wita, zadał pytanie na jakiej podstawie są uŜywane foto-radary i co się dzieje  
z pieniędzmi za mandaty? 
Komendant odpowiada, iŜ odbywa się to zgodnie z ustawą, natomiast dochody z mandatów są 
dochodem Skarbu Państwa a nie poszczególnych gmin. 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała panu komendantowi, który opuścił salę 
posiedzeń. 
 
Kolejne sprawozdanie z  realizacji zadań powierzonych StraŜy Miejskiej przedstawił  
pan Janusz Lipiński -  Komendant StraŜy Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim, zreferował 
działalność StraŜy Miejskiej. Wymienił jakie zadania wykonali straŜnicy miejscy.  
Dodał, Ŝe część osób z 2/3 skontrolowanych juŜ posesji, nie posiadało zgodnych rachunków  
z przedstawionymi umowami dotyczącymi wywozu nieczystości stałych i płynnych. 
Pan Komendant odczytał sprawozdanie jak wyglądało kontrolowanie posesji - załącznik nr 4. 
Radny Alojzy Wita zapytał o wyjaśnienie sprawy związanej z porzuconym w lesie wrakiem 
samochodu, na którym była naklejka na szybie. Mimo to,  nikt nie potrafi zidentyfikować 
i ukarać właściciela. 
Pan Lipiński odpowiada, Ŝe to niestety nie jest takie proste ustalić kto i jeszcze udowodnić 
komuś, Ŝe wyrzucił śmieci. JeŜeli osoba posiada rachunki i umowy to moŜna przeciwko takiej 
osobie skierować wniosek do sądu, ale nic poza tym. 
Radny Alojzy Wita spytał, ile w Połomi jest nie podpisanych umów? Podkreślił, Ŝe sołectwa 
są 3, więc statystyka jednego nie moŜe rzutować na pozostałe. 
Wójt odpowiada, Ŝe temat kontroli posesji w poszczególnych sołectwach był poruszany na 
Komisji Spraw Społecznych, prosi Radnego o wgląd do protokołu i zapoznanie się z danymi. 
Pani Sołtys Ilona Mura zwróciła się do pana Komendanta z informacją dotyczącą ulicy 
Moszczeńskiej, poniewaŜ jest bardzo zanieczyszczona przez  nielegalne wysypiska, 
dodatkowo, w okolicy młodzieŜ pije alkohol po godz.22 i widoczne są liczne dewastacje. 
Komendant potwierdza, Ŝe interwencja jest przyjęta i przekaŜe ją osobom odpowiedzialnym  
za ten rejon. 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała panu komendantowi za udział w sesji. 
 
Ad. 3 
 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty przez 13 Radnych, 1 Radny wstrzymał się  
od głosu. 
 
Ad. 4 
 
Wpłynęło 5 interpelacji – załączniki nr 5, 6, 7, 8, 9. 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała wszystkie interpelacje, jednocześnie informując,  
iŜ odpowiedzi będą udzielone w punkcie 9 porządku obrad. 
 
Ad. 5 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przekazała głos Wójtowi, który przedstawił zarządzenia i 
sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami – załącznik nr 10. 
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Wójt zreferował, przebieg swojej pracy w okresie między sesjami i poinformował o 
spotkaniach w jakich brał udział. 
Przekazał informacje na temat akcji powodziowej, jaka miała miejsce na terenie naszej 
gminy. 
 
Przekazał głos pani Skarbnik, która odczytała 3 zarządzenia Wójta w sprawie zmian  
w budŜecie. Te zarządzenia dotyczyły zmian w planie dochodów i wydatków gminy. 
Ostatnie z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie zmian budŜetu w 2010 roku. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy ktoś z Radnych ma pytania do omówionych 
zarządzeń? Nie zgłoszono pytań. 
 
Ad. 6 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przywitała komendanta OSP, pana Henryka Rduch, który 
przekazuje informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. 
Komendant omawia kolejno zagroŜenia i interwencje jakie zostały podjęte na terenie gminy –
załącznik nr 11. 
Pan Komendant zwrócił uwagę na to, iŜ nie wszyscy straŜacy mają kompletne wyposaŜenie  
w mundury, poniewaŜ jest ich niewystarczająca ilość. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Radnych o zadawanie pytań panu Komendantowi 
odnośnie przedstawionego sprawozdania.  
 
Radny Tadeusz Wroński zapytał ile juŜ zostało zakupionych i przekazanych do uŜytku i ile 
jeszcze potrzeba mundurów?   
Pan Komendant tłumaczy Radnym sytuację związaną z uŜytkowaniem mundurów przez 
straŜaków, którzy uczestniczyli w szkoleniach, poniewaŜ straŜak na szkolenie musi mieć 
kompletne ubranie, więc wykorzystywano w większości te nowo zakupione. 
Kolejne pytanie Radnego Wrońskiego, czy jednostka straŜy poŜarnej uczestniczyła w 
działaniach przeciwpowodziowych? 
Komendant potwierdza czynny udział straŜaków, natomiast dodaje, Ŝe podczas ciągłej akcji 
powodziowej była podmiana straŜaków. 
Radny Tadeusz Wroński ponownie zapytał ile zostało zakupionych kompletów? 
Komendant odpowiada, Ŝe 30 kompletów ubrań bojowych przekazano dla oddziału, natomiast 
wykorzystywane są te ubrania bojowe na szkolenia.  
Radny Janusz KrzyŜok spytał, ile szafek powinno być na wyposaŜeniu jednostki ? 
Komendant odpowiada, Ŝe około 16 szafek na jednostkę. Dodał, Ŝe Kpt. Marek Misiura, jest 
nowym komendantem powiatowym z pewnością będzie wymagał, Ŝeby standardy były 
zachowane. 
Radny Tadeusz Wroński zapytał ile było wyjazdów na akcje powodziową? 
Około 40 wyjazdów – odpowiedział pan Rduch. 
Radny Zygmunt Wolny spytał, co naleŜy rozumieć przez fałszywe alarmy? 
Komendant odpowiada, Ŝe były 2 takie alarmy.  Zanotowane jest zgłoszenie na telefon 
alarmowy, ale nie moŜna ustalić kto zadzwonił. Natomiast kaŜde przyjęte zgłoszenie musi 
być sprawdzone. 
Radny  Tadeusz Wroński podzielił się spostrzeŜeniami na temat omawianej na Komisji 
BudŜetu - remizy straŜackiej, wyraził zainteresowanie czy straŜacy byliby zainteresowani 
budową takiej remizy? 
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Komendant odpowiedział, Ŝe ogromne wraŜenie zrobiła na nim czeska remiza, nie 
ma wątpliwości, Ŝe straŜ poŜarna byłaby zadowolona z posiadania takiej remizy. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy ogłasza 10 minutowa przerwę. 
Po przerwie wznowienie obrad. 
 
 
 
Ad. 7 
 
Stan techniczny dróg gminnych i oświetlenia ulicznego. Informacja na temat prowadzonych 
modernizacji. 
Zgodnie z porządkiem obrad, Przewodnicząca Rady Gminy przekazuje głos osobom 
odpowiedzialnym: z Referatu Gospodarki Komunalnej pani Urszula Rduch-Kołeczko, która 
przedstawiła przygotowane sprawozdanie dotyczące oświetlenia na terenie gminy Mszana, - 
załącznik nr 12, następnie pani kierownik Referatu Planowania i Inwestycji, pani Aleksandra 
Tkocz, podaje informacje o realizacji planowanych zadań remontowych i inwestycyjnych  
na drogach gminnych – załącznik nr 13. 
Radna Aleksandra Merta-Woryna zadaje pytanie dotyczące oświetlenie przy  łączniku  
ul. Dworskiej. 
Wójt  odpowiada, ze nie moŜna obniŜyć standardu drogi, ulica Dworska była oświetlona,  
i takiego stanu rzeczy oczekujemy. 
Radni dyskutują na temat autostrady i pozostawionego przez firmę Alpina bałaganu. 
Pani Urszula Rduch-Kołeczko tłumaczy, Ŝe GDDKiA ponosi odpowiedzialność za ten plac 
budowy, ale do chwili obecnej nie jest w całości przekazana budowa. 
Radna Merta-Woryna dodaje, Ŝe jeśli ludzie interweniują i to duŜą grupą, to dopiero wtedy 
jest widoczne zaangaŜowanie w pracach natomiast administracyjne interwencje UG oraz 
radnych w ogóle nie są dostrzegane przez GDDKiA i pyta: To po co my jesteśmy 
wybierani?”  
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za przekazanie informacji. 
 
 
Ad. 8 
 
Podjęcie uchwał . 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych pani Aniela Gąsior, przekazała informację na 
temat ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Mszana. 
Przewodniczący Komisji BudŜetu pan Tadeusz Wroński przekazał pozytywną opinię na temat 
omawianych na komisji projektów uchwał. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały porozumienia z Powiatem 
Wodzisławskim,  
Uchwała Nr XXXIX/16/2010 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia  
z Powiatem Wodzisławskim. 
Za projektem uchwały opowiedziało się jednogłośnie 14 Radnych , 
              wstrzymało się  0 , 
                  przeciwko 0. 
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Kolejny projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla podmiotów nie 
zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku ze 
środków budŜetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze 
środowiska i administracyjnych kar pienięŜnych za przekroczenie lub naruszenia wymogów 
korzystania ze środowiska. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i regulamin. 
Uchwała Nr XXXIX/17/2010, za projektem uchwały opowiedziało się 

jednogłośnie 14 Radnych , 
                     wstrzymało się  0 , 
                         przeciwko 0. 
 
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Mszana. 
Uchwała Nr XXXIX/18/2010, za projektem uchwały opowiedziało się 

            jednogłośnie 14 Radnych , 
                     wstrzymało się  0 , 
                         przeciwko 0. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przekazała głos pani Skarbnik, która omówiła na jakich 
zasadach kredyt zostanie zaciągnięty i w jaki sposób będzie spłacany.  
Pani Skarbnik odczytała projekt, Uchwała Nr XXXIX/19/2010, w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu.  
Za projektem uchwały opowiedziało się  13 Radnych , 
         wstrzymało się  1, 
       przeciwko 0. 
 
Kolejny projekt dotyczył zmian w budŜecie, po raz kolejny pani Skarbnik omawia projekt 
odczytując poszczególne dane z tabeli.  
 
Radny Roman Tatarczyk przedstawił wniosek i opinię dotyczącą wizji lokalnej, jaka miała 
miejsce na basenie w Połomi, uwaŜa, Ŝe malowanie basenu z wykorzystaniem projektu  
np. kolorowych rybek na ścianach, kiedy widoczne są grzybicze zacieki, które w przyszłości 
mogą się pojawiać, to się mija z celem.  
Wniosek Radnego jest taki, Ŝeby przeznaczyć15 tysięcy złotych na inny cel. 
Radny Tadeusz Wroński dodał, Ŝe  poprawa wizerunku basenu według pana Dyrektora 
spowoduje napływ nowych klientów. 
 
Radny R. Tatarczyk proponuje przegłosować przesunięcie w budŜecie gminy i zastanowić się 
jeszcze raz nad kwotą przeznaczoną na malowanie basenu. 
Pani Skarbnik proponuje wykreślenie jednego punktu, zawierające w/w kwotę. 
Radni głosują nad wykreśleniem jednego punktu. Za wykreśleniem kwoty przeznaczonej na 
malowanie opowiedzieli się jednogłośnie 14 Radnych. 
           wstrzymało się  0 , 
        przeciwko 0. 
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Kolejna uchwała Nr XXXIX/20/2010 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2010 rok. 
 Za projektem uchwały opowiedziało się jednogłośnie 14 Radnych , 
                wstrzymało się  0 , 
                             przeciwko 0. 
 
 
Pani Skarbnik odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o 
przebiegu wykonania budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, planu finansowego 
instytucji kultury za I półrocze roku budŜetowego. 
Uchwała Nr XXXIX/21/2010. 
Za projektem uchwały opowiedziało się jednogłośnie 14 Radnych , 
               wstrzymało się  0 , 
          przeciwko 0. 
 
 
 
Ad. 9 
 
Radny Alojzy Wita zwrócił się do zaproszonego na sesję Przewodniczącemu Rady Powiatu, 
pan Eugeniusza Walę, aby postarał się o zwiększenie środków od Zarządu Dróg Powiatowych 
na rzecz dróg w gminie Mszana.  
Pan Przewodniczący odpowiedział, ze środki dzielone są zgodnie z zapotrzebowaniem  
i uwaŜa, Ŝe kaŜda gmina czy miasto chciałoby mieć więcej środków, aczkolwiek przydział 
jest taki jaki jest. 
 
Radny Roman Tatarczyk zapytał co ze szpitalem, czy coś wiadomo na ten temat ? 
Przewodniczący odpowiada, Ŝe zmiana polega głównie na tym, Ŝe jest zmniejszona ilość 
łóŜek, czyli dotyczy to bezpośrednio pacjentów. Pierwsza uchwała dotycząca zmiany, była 
negatywnie przyjęta przez związki zawodowe, stwierdzono, Ŝe jest wymagany remont. 
Dyrekcja szpitala uwaŜała, Ŝe problem dotyczy zmniejszenia ilości łóŜek, nie będzie 
moŜliwości np., aby matki z dziećmi mogły przebywać na oddziale. 
Poruszono temat oddziału kardiochirurgii. 
Radny Tadeusz Wroński zapytał, czy jest nadzieja na porozumienie miedzy firmą Alpina a 
powiatem? 
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił odpowiedzi, iŜ sytuacja jest podobna do naszej, jak 
słyszał dyskusję na sesji, do końca roku sytuacja powinna się wyjaśnić. Alpina zrzuca winę na 
GDDKiA, z kolei Generalna Dyrekcja zrzuca odpowiedzialność na firmę Alpina. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w sesji Panu Przewodniczącemu Rady 
Powiatu. 
 
 
Ad. 10  
 
Wolne glosy i wnioski. 
Radny Tadeusz Wroński wypowiedział się na temat komentarza w gazecie „Wieści gminne”, 
uwaŜa, Ŝe jest Radnym i ma niewielką wiedzę na temat projektowania, ale nie zgadza się  
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z opinią, Ŝe Radni z Połomi negatywnie się wypowiedzieli na temat budowy przedszkola. 
 
Dziennikarka Iza Grela odpowiada na zarzuty na temat swojego artykułu, nie widzi potrzeby 
tłumaczenia się, poniewaŜ prawo prasowe uznaje się za obiektywne. Nikogo z Radnych nie 
mogła obrazić, poniewaŜ w wydanym nr NWG nie uŜyła Ŝadnych nazwisk. Poinformowała 
równieŜ, iŜ prawo prasowe kaŜdemu daje moŜliwość odwołania.  
 
Radny Alojzy Wita uwaŜa, Ŝe pani Iza przesadziła kiedy napisała, Ŝe Radni z Mszany  
nie mieli Ŝadnych zastrzeŜeń do projektu. 
Radna Aleksandra Merta-Woryna, uwaŜa, Ŝe artykuł nie jest obraźliwy . 
Radny Tadeusz Wroński uwaŜa, Ŝe ani jedno zdanie nie było krytyczne na temat projektu 
przedszkola. 
Wójt dodaje, Ŝe jak został przedstawiony projekt to byliśmy po prostu zaskoczeni. 
Radny Alojzy Wita zaprosił dziennikarkę na zebrania sołeckie, gdzie róŜne waŜne tematy  
są poruszane. 
 
Radny Tadeusz Wroński przypomniał niektóre wnioski ze strony dyrektorów WOKiR- ów, 
np. o kurtynę i łapacze przy drzwiach do WOKiR-u w Połomi oraz instalację odgromienia. 
Ponownie dyskusja Radnych na temat malowania basenu. 
 
Radny Alojzy Wita złoŜył wniosek o uprzątnięcie rowów melioracyjnych przy ul. Wolności  
w Połomi, szczególnie przy takich intensywnych opadach deszczu. 
Wójt zobowiązał się zająć problemem. 
Przewodnicząca Rady Gminy, ogłosiła, iŜ dnia 11 września 2010r. mija X-lecie nadania 
insygniów (herbu i flagi) gminie Mszana oraz XX-lecie samorządu, podobne uroczystości 
odbyły się w okolicznych gminach. Przewodnicząca Rady Gminy zapytała Radnych czy 
przychylają się do tego aby, połączyć te obchody? MoŜe warto przybliŜyć równieŜ 
mieszkańcom te daty i przedstawić w interesującej formie, dodała Przewodnicząca Rady 
Gminy. Radni jednogłośnie przyjęli pomysł połączenia imprez. 
 
Planowana sesja będzie w czerwcu , i to będzie wyjazdowa w WOKiR Mszana. 
 
Wójt pokazał Radnym slajdy przedstawiające skutki powodzi w gminie.  
Radna Aniela Gąsior zadała pytanie, w którym kierunku będą roszczenia mieszkańców 
poszkodowanych? 
Wójt odpowiedział, Ŝe być moŜe będą w stronę gminy, ale uwaŜa, Ŝe prawidłowo zostały 
podjęte wszelkie czynności anty-powodziowe. 
Radny Tadeusz Wroński zapytał jakie koszty będą całej akcji? 
Wójt odpowiedział, Ŝe moŜe to być koszt około 60 -70 tysięcy złotych. 
 
 
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 


