
 

Protokół Nr XL/2010 
 
 
Z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 1 lipca 2010 r. w Wiejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji  
w Mszanie w godz. 11.00 – 16.00. 
 
Ad.1 
 
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Pani Wiesława Tatarczyk-Sitek, witając 
zebranych w sali WOKiR-u. Z ramienia Urzędu w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy, Z-ca 
Wójta, Sekretarz Gminy, oraz powitała zaproszonego gościa. 
 
 
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. Przygotowanie do sezonu letniego – wakacje w Gminie: 

a/ oferta placówek kulturalnych. 
7. Prace remontowe w placówkach oświatowych w czasie wakacji. 
8. Ochrona środowiska – gospodarka wodno-ściekowa Gminy. 

Informacja na temat ilości i rodzajów odpadów wytwarzanych na terenie Gminy. 
9. Informacja na temat inwestycji i zadań realizowanych przy udziale środków unijnych 

i stopień zaawansowania prac inwestycyjnych i remontowych. 
10. Podjęcie uchwał. 
11. Odpowiedzi na interpelacje. 
12. Wolne głosy i wnioski. 
13. Zamknięcie obrad. 

 
 
 
Ad. 3 
 
 
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 11 Radnych za przyjęciem protokołu, 3 Radnych 
wstrzymało się od głosu. 
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Ad. 4, 11. 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała interpelacje, która wpłynęła do Urzędu Gminy  
w dniu dzisiejszym, dotycząca wniosku o podjęcie decyzji odnośnie przystąpienia do 
rządowego programu „Orlik 2012” w sołectwie Połomia – załącznik nr 3.  
Przewodnicząca Rady Gminy dodaje, Ŝe odbyła się Komisja BudŜetu i Rozwoju 
Gospodarczego, gdzie został poruszany temat odwodnienia, rozwiązanie problemu zostało 
zlecone firmie Hydro-Lew. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przegłosowanie zmiany w  porządku obrad, 
która między innymi porusza problem odwodnienia na terenie boiska w Połomi – opinia  
p. Czesława Lwa (wystąpienie). 
 
Pan mgr inŜ. Czesław Lew przedstawił opinię dotyczącą stosunków wodnych na terenie 
boiska sportowego leŜącego w obrębie ulicy Centralnej w Sołectwie Połomia Gminy Mszana 
– załącznik nr 4. Przedmiotem opracowania jest wykonanie opinii dla rozwiązania problemów 
wodnych na terenie boiska sportowego w Połomi Gmina Mszana. Opinia obrazuje stan 
istniejący jak i proponowane rozwiązanie problemu wykluczającego zalewanie wodami 
powierzchniowymi z rowu R-1 istniejącego boiska zlokalizowanego w obrębie ul. Centralnej. 
Zakres opracowania obejmuje analizę istniejącego stanu systemu wodnego na terenie boiska 
sportowego wraz z korytem rowu  R-1 na dopływie i odpływie z boiska. 
Proponowane rozwiązanie problemu zalewania boiska sportowego to: 
Wykonanie zabudowy drugiego kolektora o parametrach: 
- średnia Ø = 1400m/m 
- długość L = 177mb 
- spadku I = 0,7%. 
Propozycja innych rozwiązań istniejącego problemu: 

1. Budowa w całej dolinie kilku zbiorników retencyjnych, które pozwolą w sposób 
krótkotrwały retencjonować wodę zlewniową rowu. Wiązać się to będzie z wykupem 
gruntu pod suche zbiorniki retencyjne i ich wykonaniem – czasookres realizacji 
dokumentacji 2 lata. 

2. Wykonaniem analizy finansowej z moŜliwością wykonania boiska sportowego w 
innym miejscu /niezalewowym/. 

 
Pan Lew zapytał Radnych czy mają pytania do przedstawionej opinii? 
Radny Tadeusz Wroński odwołał się do złoŜonej interpelacji, uwaŜa, Ŝe dolina wokół boiska 
w Połomi jest najładniejszym miejscem w gminie. Informuje o ewentualnej moŜliwości 
uzyskania dofinansowania, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej  
i przedstawionej ekspertyzy. Pytanie brzmi, czy szatnia moŜe tam powstać i czy ulokowanie 
szatni i orlika jest moŜliwa na takim terenie ? 
Pan Lew odpowiedział, Ŝe niestety, nie ma wiedzy na temat pozyskiwania środków,  
nie zajmuje się tego typu sprawami, czy na podstawie ekspertyzy moŜna starać się   
o dofinansowanie. 
Natomiast odpowiedź na pytanie dotyczące moŜliwości postawienia szatni i orlika na 
omawianym miejscu, Pan Lew podsumował, iŜ po wykonaniu robót odwodnienia moŜe 
powstać na tym terenie obiekt, nie wnikając, czy to będzie szatnia czy orlik. Jakakolwiek 
budowla, która moŜe zostać posadowiona na tym terenie.  
 
Radny Roman Tlołka wspomniał o przebieg rurociągu,  zapytał o moŜliwość przepustu wody 
starym rurociągiem, wzdłuŜ boiska ? 



3 
 
Pan Czesław Lew odpowiada, Ŝe trzeba zwrócić uwagę na to, jak się woda zachowuje 
szukając miejsca gdzie uciec, w momencie zalania. 
 
Radny T. Wroński po raz kolejny odwołuje się do projektu budowlanego, jeŜeli taka będzie 
wola Rady, aby odwodnić ten teren, po to Ŝeby stworzyć projekt na zabudowę terenu,  
w oparciu o przedstawioną opinię, czy moŜe tam powstać szatnia i orlik? 
 
Pan Lew dodaje, Ŝe naleŜy dokonać analizy, aby lokalizacja tego rurociągu była logiczna. 
Odwodnienie i zebranie wody obcej, po to, Ŝeby zmniejszyć zagroŜenie przy między innymi 
imprezach masowych. 
 
Radny Tadeusz Wroński skierował pytanie do Wójta, czy jeŜeli mamy projekt i wola Rady 
jest pozytywna, czy będzie moŜliwość realizacji „Orlika”? 
 
Pan Lew dodaje, Ŝe na wykonanie projektu potrzebna jest kwota 100 tysięcy złotych. 
Dodaje, Ŝe naleŜy uwzględniać wodę, która nie zniknie, nie będzie zalewania boiska,  
ale będzie przy ul. Centralnej. NaleŜy zwrócić na to uwagę i nie tylko patrzeć na boisko, 
ale równieŜ na inne miejsca. 
Pan Lew dodaje, Ŝe istnienie spółek wodnych jest potrzebne z uwagi na rozwiązywanie 
trudnych problemów wodnych. 
 
Radny Tadeusz Wroński zapytał jeszcze raz o rozwiązanie odwodnienia terenu doliny. 
   
Radny Roman Tatarczyk zabrał głos i spytał po co rozmawiamy o tym temacie skoro nie ma 
środków w budŜecie, zwrócił się do Przewodniczącej Rady Gminy o przerwanie dyskusji. 
 
Radny A. Wita zwrócił się z pytaniem do p. Lwa, czy bez odwodnienia jest na tym terenie 
miejsce na szatnie? 
Pan Lew odpowiedział, Ŝe na terenach zalewowych nie powinno się  nic budować. 
Radny T. Wroński dodał, Ŝe jeŜeli sztywno podchodzimy do przepisów, to co z gminami, 
które mają w 90 %  tereny zalewowe ? 
Pan Lew odpowiedział, Ŝe na własną odpowiedzialność ludzie mogą budować gdzie chcą. 
 
Na tym dyskusję i zadawanie pytań zakończono. 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała panu Czesławowi Lew. 
 
 
Ad.5 
 
Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami – załącznik nr 5. 
Wójt przekazuje informację o działaniach podejmowanych przez Wójta Gminy Mszana. 
 
Pani Sekretarz odczytała zarządzenia dotyczące zmian w budŜecie gminy, zarządzenia zostały  
wydane w przewaŜającej części z Urzędu Wojewódzkiego. 
Ponownie głos zabiera Wójt, który wymienia bieŜące remonty jakie mają miejsce w gminie. 
Oraz przekazuje informacje na temat spotkań i dofinansowań w jakich gmina uczestniczyła.  
 
Informuje o rozstrzygnięciu konkursu w  sprawie ostatecznej oceny koncepcji 
zagospodarowania terenów przy ul. Moszczyńskiej.  
Z-ca Wójta poinformował, Ŝe będzie wystawa prac wyłonionych w konkursie w Urzędzie 
Gminy w przyszłym tygodniu. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zadawanie pytań do sprawozdania. 
 
Radny Janusz KrzyŜok zapytał o stare probostwo w Połomi czy coś wiadomo na ten temat? 
Wójt odpowiedział, Ŝe w poniedziałek odbędzie się spotkanie z konserwatorem zabytków i ze 
specjalistą budowlany, o wszelkich decyzjach będą oficjalne informacje. 
Radny Alojzy Wita zapytał, kto będzie przekazywał wszelkie pozwolenia dotyczące 
probostwa. 
Wójt odpowiedział, Ŝe kuria jest właścicielem i tylko kuria decyduje, następnie rada 
parafialna i proboszcz, który w akcie notarialnym ma prawo zachować zapisy. 
 
Radna Aniela Gąsior spytała, czy będzie uruchomiony dodatkowy oddział szkolno-
przedszkolny w Połomi i jak daleko jest projekt przedszkola w Mszanie? 
 
Wójt odpowiedział, Ŝe projekt oddziału dodatkowego w Połomi jest juŜ w trakcie realizacji, 
zgodnie z wytycznymi naleŜy jeszcze uruchomić toaletę dla dziecka niepełnosprawnego.  
Radna Aniela Gąsior dodała, Ŝe rodzice tych dzieci, które nie znajdą miejsca w naszym 
przedszkolu, szukają miejsca w ościennych gminach. 
 
Jeśli chodzi o projekt przedszkola w Mszanie to przewidziane są 2 terminy umowne, które 
zostały określone następująco: 
1 etap – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę w terminie do 31 lipca br.,  
2 etap – uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w ciągu 65 dni od daty 
przekazania przez Zamawiającego wyrysuj i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Radna Aleksandra Merta-Woryna zapytała o dojazdy do przedszkola, czy dofinansowanie 
obejmuje dojazdy dziecka do przedszkola do Jastrzębia Zdroju,  pomimo, Ŝe jest miejsce  
np. w przedszkolu w Połomi ? 
Wójt odpowiada, Ŝe tak z pewnością będziemy obciąŜani kosztami dojazdu, jeŜeli dziecko 
będzie w innym przedszkolu. 
 
Przewodnicząca Rady zapytała czy są jeszcze jakieś pytania do sprawozdania ? 
Nie zgłoszono pytań. 
 
 
Ad. 6 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła kolejny punkt porządku obrad, dotyczący 
przekazania zestawienia poszczególnych szkół w sprawie wypoczynku letniego: 
ZS Mszana, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi oraz ZS w Gogołowej – 
załącznik nr 6,7,8 oraz : 
a/  oferta placówek kulturalnych , WOKiR Mszana i Połomia– załącznik nr 9,10. 
 
 
Ad. 7  
 
Prace remontowe w placówkach oświatowych w czasie wakacji. 
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Wymieniony został  remont schodów przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Połomi – 
załącznik nr 11. 
 
 
Ad.8 
 
Pani Aleksandra Tkocz przekazała informację na temat zakończenia budowy kanalizacji 
zarówno w sołectwie Połomia jak i Gogołowa. 
W związku z tym właściciele posesji ujętych w projekcie kanalizacji mogą wystąpić  
o warunki przyłączenia. Będą informacje o dyŜurach pracowników Jastrzębskich Zakładów 
Wodociągów i Kanalizacji, podczas dyŜurów eksperci odpowiedzą na pytania związane  
z przyłączeniem do kanalizacji. 
 
Radny Alojzy Wita zapytał o termin, kiedy będą dyŜury ? 
Pani A. Tkocz odpowiedziała, Ŝe taka informacja będzie na stronie internetowej  
Urzędu Gminy. 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała informacje o odpadach segregowanych  na terenie 
gminy Mszana, oraz zestawienie sporządzone przez pracownika Urzędu Gminy, zawierało 
szczegółowe dane z utrzymania porządku i czystości w gminie - załącznik nr 12.  
 
 
Ad.9 
 
Informacja na temat inwestycji i zadań realizowanych przy udziale środków unijnych  
i stopień zaawansowania prac inwestycyjnych i remontowych. 
 
Pani Aleksandra Tkocz odczytała informację na w/w temat – załącznik nr 13. 
Radny Tadeusz Wroński spytał o środki na remont budynku starej szkoły w Połomi, które 
częściowo mogą pochodzić od konserwatora zabytków ? Czy taka informacja będzie 
zamieszczona na stronie internetowej? 
 
Pani A. Tkocz potwierdziła zamieszczenie takiej informacji na stronie internetowej 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Dodaje, Ŝe dotacje naleŜy rozliczyć 
do końca bieŜącego roku. 
 
 
Ad. 10. 
 
Podjęcie uchwał. 
 
Przewodnicząca Rady  Gminy poinformowała radnych o przyjęciu kolejnego projektu 
uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności poŜytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego gminy Mszana w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji.  
Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie,  
za przyjęciem projektu opowiedziało się 13 radnych ,  

               wstrzymał się 1, 
    przeciwko 0. 
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Przewodnicząca Rady Gminy przekazała głos Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych 
pani Anieli Gąsior, która odczytała wnioski z odbytej komisji w dniu 10 czerwca br. 
– załącznik nr 14. 
Radna A. Merta-Woryna zapytała Radnego Wite, czy jest przeciwny wyznaczeniu nagrody 
dla sportowców jako formy uznania dla amatorów osiągających wysokie wyniki ? 
Radny A. Wita przerwał wypowiedź Radnej, nie odpowiedziawszy na zadane pytanie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść projektu uchwały. 
Uchwała nr XL/22/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/12/2010 Rady Gminy 
Mszana z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia nagrody finansowej Gminy 
Mszana dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym. 
za projektem uchwały opowiedziało się 13 Radnych , 
        wstrzymało się  1 , 
      przeciwko 0. 
 
Kolejny projekt uchwały dotyczy programu operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,  
Uchwała nr XL/23/2010 w sprawie procedury przygotowania i realizacji projektów  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013 , 
za projektem uchwały opowiedziało się jednogłośnie 14 Radnych , 
             wstrzymało się  0 , 
                 przeciwko 0. 
 
 
Kolejny projekt to uchwała nr XL/24/2010 w sprawie zmiany uchwalenia zmiany fragmentu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Mszana przy ul. 
Sportowej. 
Za projektem uchwały opowiedziało się jednogłośnie 14 Radnych , 
               wstrzymało się  0 , 
                 przeciwko 0. 
 
Radna A. Merta –Woryna zapytała o moŜliwość podniesienia gruntu, wymieniono, iŜ  nie 
moŜe być więcej niŜ 1,5m, radna spytała czy dotyczy to nasypów? 
Pani A. Tkocz odpowiada, Ŝe kaŜde wzniesienie jest nasypem, dodała, Ŝe kaŜdy sztuczny 
nasyp jest niebezpieczny, dlatego jest wyznaczona taka wysokość maksymalna. 
 
Radny R. Tatarczyk zapytał, czy droga będzie przebiegała przed czy za posesją Kuś? 
Pani A. Tkocz odpowiedziała, Ŝe za posesją, poniewaŜ nie potrzebujemy juŜ zgody 
właściciela. 
 
Następny projekt uchwały dotyczy poŜytku publicznego. 
Uchwała nr XL/25/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami 
działalności poŜytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Mszana w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
Za projektem uchwały opowiedziało się jednogłośnie 14 Radnych , 
               wstrzymało się  0 , 
                 przeciwko 0. 
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Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2010 r. odczytała pani Sekretarz. 
Uchwała Nr XL/26/2010, za projektem uchwały opowiedziało się 

      jednogłośnie 14 Radnych , 
              wstrzymało się  0 , 
                  przeciwko 0. 
 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/1/2010 Rady Gminy w Mszanie  
z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2010r. 
Uchwała nr XL/27/2010, za projektem uchwały opowiedziało się 

   jednogłośnie 14 Radnych , 
           wstrzymało się  0 , 
               przeciwko 0. 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy ogłasza 10 minutową przerwę.  
 
Ad. 11, 12 
 
Odpowiedzi na interpelacje. 
Wolne głosy i wnioski. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji, która 
dotyczyła odpowiedzi na zarzuty do firmy „Eko-glob” – załącznik nr 16. 
 
Nawiązując do interpelacji, która  dotyczy poprzednio poruszanego temat budowy szatni 
sportowej i Olika. 
Przewodnicząca Rady Gminy przekazała głos Przewodniczącemu Komisji BudŜetu i 
Rozwoju Gospodarczego, który odczytał wnioski z ostatniego posiedzenia komisji –  
załącznik nr 15. 
 
Radny T.Wroński skierował pytanie do Wójta i do pani Tkocz o opinie na temat budowy 
szatni, uwaŜa, Ŝe po to była opinia pana Lwa, Ŝeby realnie spojrzeć na całą sytuację. 
Wójt odpowiada, Ŝe niestety nie mamy środków w budŜecie w tym roku, Ŝeby wykonać 
odwodnienie terenu boiska w Połomi, bo to się wiąŜe z opinią p. Lwa. 
 
Radna A. Merta-Woryna dodała, Ŝe teren i tak trzeba odwodnić. Szatnia juŜ była w kaŜdym 
miejscu boiska, poniewaŜ wciąŜ jest zmieniana decyzja co do jej usytuowania. Radna  
odczytała opinie odnalezione w Internecie na temat Orlika. Dodała, Ŝe wcale nie musimy 
wykorzystywać innego obiektu, Ŝeby powstała szatnia sportowa przy boisku. 
 
Radny T. Wroński odpowiedział, Ŝe miał na myśli budowę orlika równolegle  
z odwodnieniem, prosi o odczytanie opinii na temat róŜnicy między nawierzchnią bitumiczną 
a orlikiem, poniewaŜ ma wraŜenie ze niektórzy radni tego nie rozumieją. 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała opinię.  
 
Radna A. Merta- Woryna dodała, Ŝe nie jest to takie proste Ŝeby odwodnić ten teren, 
poniewaŜ moŜe się bardzo przeciągnąć w czasie. Poza tym, nie ma wolnych środków  
w budŜecie które moŜna przeznaczyć natychmiastowo na odwodnienie. 
 
Radny T. Wroński odniósł się do odczytanych opinii i zapytał czy warto odwodnić teren w 
Połomi? 
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Wójt odpowiedział, Ŝe warto ze względu na mieszkańców, ale niestety nie ma z czego 
przeznaczyć na ten cel środków. 
 
Radny G. Mitko zabiera głos, stwierdza, iŜ nie jest przeciwny orlikowi, ale  zdaje sobie z tego 
sprawę, Ŝe środki w budŜecie są przeznaczone na inwestycje, które mają swoją kolejność. 
Radny G. Mitko dodaje, Ŝe w budŜecie nie ma środków, a bardzo waŜne jest : budowa 
przedszkola, budowa dróg, równieŜ waŜna jest szatnia, ale boisko ze sztuczną nawierzchnią 
byłoby bardziej przydatne. 
 
Radny R. Tatarczyk odnosi się do pisma pani Dyrektor z Gogołowej, w sprawie poparcia 
propozycji budowy boiska „Orlik”. UwaŜa, Ŝe klasa sportowa w Gogołowej a orlik w Połomi 
to jest związane z dowozem , który musi być odpłatny. 
 
Wójt zapowiedział, Ŝe nie wykona uchwały zanim nie będzie odwodnienia terenu boiska i nie 
zgodzi się na budowę Ŝadnego obiektu w tym orlika, do momentu odwodnienia. 
 
Radny T.  Wroński po raz kolejny  zapytał o to, czy w momencie odwodnienia terenu boiska, 
nie moŜna posadowić równieŜ szatni sportowej ? 
Wójt odpowiedział, Ŝe jest wola rady gminy na projekt, ale nie ma środków na powstanie tych 
budynków. Projekt moŜe powstać, ale projekt + budowa, skąd wziąć środki w budŜecie? 
Przewidziane są wydatki na oddział szkolny i przedszkole i to są priorytetowe inwestycje. 
Dyskusja Radnych na temat prowadzonych inwestycji. 
 
Radny T. Wroński proponuje, aby szatnię zlokalizować tak, Ŝeby nie zamykać sobie  w 
przyszłości drogi do orlika? 
Wójt odpowiedział, Ŝe nie widzi przeciwwskazań jeśli chodzi o powstanie szatni na boisku. 
 
Wójt proponuje Ŝeby zrezygnować z budowy szatni i przeprowadzić odwodnienie i sprawa 
będzie rozwiązana. 
 
Radny R. Tatarczyk  przypomniał o Orliku w Krostoszowicach jest to obiekt 160 m – 
kosztowało w całości 530 tys. z solarami, istnieją dwa boiska, w tym jedno tartanowe, 
sprzątają sami po sobie uŜytkownicy boiska. 
 
Radna A. Merta- Woryna dodaje, Ŝe ciągła zmiana lokalizacja szatni w Połomi, to jest winny 
pan Wroński i p. Alojzy Wita, równieŜ tego, Ŝe szatnia jeszcze nie powstała. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo, które wpłynęło do biura rady dotyczący 
odpowiedzi na apel Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach, skierowanego do Ministra 
Infrastruktury dotyczącego utrzymania nieodpłatnej formy korzystania z autostrady A1 – 
załącznik nr 17 
 
Radna A. Merta-Woryna zapytała czy autostrady płacą podatek gminom? 
Pani Sekretarz odpowiada, Ŝe nie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały. 
Uchwała Nr XL/28/2010 w sprawie utrzymania nieodpłatnej formy korzystania z autostrady 
A1,  za projektem uchwały opowiedziało się jednogłośnie 14 Radnych , 
                      wstrzymało się  0 , 
                       przeciwko 0. 
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Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych odczytała kolejny wniosek zaopiniowany  
pozytywnie przez członków Komisji, odnośnie propozycji połączenia imprezy związanej  
z XX- leciem istnienia samorządu i X- lecia nadania insygniów gminie Mszana.  
 
Radny Janusz KrzyŜok zgłosił wniosek, o wycięcie i uporządkowanie trawy na chodnikach. 
 
Sołtys Mszany – pani Ilona Mura zaprosiła wszystkich radnych na doŜynki, które odbędą się 
29 sierpnia 2010r. 
 
 
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 


