
 

Protokół Nr XLIII/2010 
 
 
Z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 września 2010 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy  
w Mszanie w godz. 12.00 – 16.15. 
 
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 oraz zaproszeni goście, przedstawiciele firmy PKS Rybnik. 
 
 
Ad. 2 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe sesja jest prawomocna, uczestniczy w niej  
12  Radnych.  
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. Podsumowanie Kolarskich Mistrzostw Świata Piekarzy i Cukierników. 
7. Sprawozdanie z wykonania budŜetu za I półrocze 2010 r. 
8. Podjęcie uchwał. 
9. Odpowiedzi na interpelacje. 
10. Wolne głosy i wnioski. 
11. Zamknięcie obrad. 

 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała, z uwagi na przybyłych gości, zmianę porządku 
obrad, proponując przed punktem 5, czyli sprawozdaniem Wójta, oddać głos przybyłym 
Panom. Zapytała Radę o proponowany porządek, za zmianą porządku opowiedziało się 
jednogłośnie 12 radnych. 
 
 
Ad. 3 
 
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, 11 radnych za, 1 wstrzymał się od głosu. 
 
 
Ad. 4 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przekazała głos przybyłym gościom. Prosi o przedstawienie  
sprawy z jaką Panowie przybyli. 
Przedstawił się pan inŜ. Jan Siwica prezes PKS Rybnik, następnie przedstawiciel Rady 
Zarządu PKS Rybnik oraz kierownik działu transportu PKS Rybnik. 
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Prezes PKS oznajmił, Ŝe chciałby upowaŜnić pana Wójta aby wypowiedział się za 
komunalizacją PKS Rybnik na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacyjnego. Dodał, Ŝe 
ostatnio nie doszły do skutku 2 przetargi , jeden na kwotę  10,5mln.zł a drugi na kwotę 9,5 
mln zł., nie było Ŝadnego chętnego, aby zainwestować w PKS, niestety nie znalazł się nikt 
zainteresowany. 
Prezes PKS-u zdecydował o tym, Ŝeby Wójt przedstawił swoje stanowisko na terenie 
Rybnickiego Okręgu Węglowego, te tereny,  które graniczą ze sobą. Zdajemy sobie sprawę, iŜ 
przemieszczanie mieszkańców musi  się odbywać – dodał pan Prezes.   
Generalnie sytuacja PKS-u jest nieciekawa, ale MZK moŜe wykorzystać ten  potencjał 
przewozowy i doświadczenie przedsiębiorstwa. 
Przedstawiciel Rady Nadzorczej wypowiedział się na temat bytowości PKS-u Rybnik, dodaje, 
Ŝe Skarb Państwa nie chce obniŜyć cen,  sytuacja byłaby inna, gdyby ktoś chciał 
zainwestować, ale nikt nie zainwestuje, poniewaŜ rynek juŜ jest podzielony pomiędzy 
prywatnych przewoźników. 
Skomunalizowana spółka, czyli własność, moŜe zatrudniać pracowników, jest tylko prośba  
o poparcie swoim głosem wniosku o komunalizację. 
JeŜeli będą potrzebne informacje dodatkowe, to słuŜymy pomocą i w kaŜdej chwili udzielimy 
wszelkich niezbędnych informacji – dodał pan Siwica. 
Z-ca Wójta zapytał w jakim stopniu komunalizacja przez MZK zmieni sytuację  
w PKS Rybnik? 
 
Na salę posiedzeń wszedł nieobecny do tej pory radny Alojzy Wita. 
 
Sprawy komunalizacyjne PKS-u nabierają rozpędu, istnieje juŜ kilkanaście 
skomunalizowanych przedsiębiorstw na terenie kraju. Urzędnicy boją się radykalnie obniŜyć 
cenę,  Ŝeby ktoś im nie zarzucił, Ŝe za tanio sprzedano dane przedsiębiorstwo. 
Radny R. Tlołka zapytał o procentowy udział PKS- u w transporcie krajowym? 
Prezes odpowiedział, Ŝe jest to około 6-7 %  w skali kraju. 
 
Radny R. Bura zapytał dlaczego właśnie MZK a nie np. Transgór ? 
Odpowiedzi udzielił pan Prezes - Transgór nie moŜe skomunalizować spółki, gdyŜ nie jest 
jednostką samorządową . 
Radny A. Wita zapytał ile PKS zainwestował w nowe samochody, ile wydano środków na 
podniesienie komfortu jazdy pasaŜerów? Ilu jest zatrudnionych pracowników biurowo-
administracyjnych ? 
Pan Prezes odpowiedział, na pytanie 1 – zainwestowano kwotę około 1,4 do 1,5 mln złotych. 
Pytanie nr 2 – zatrudniamy 234 pracowników, w tym 30 dyspozytorów jak i ci którzy są na 
zajezdni, oni równieŜ są  zaliczani jako pracownicy administracyjni, ilość pracowników cały 
czas się zmniejsza. Dodaje, Ŝe było kiedyś około 500 pracowników, ale teraz jest naprawdę 
ograniczone zatrudnienie, po jednej osobie w biurze lub jedna osoba na cały etat, a druga  
na 1/2 etatu. JeŜeli chodzi o sprzedaŜ nieruchomości i tak cała kwota musiała być 
zainwestowana w środki trwałe – dodaje pan Siwica. 
 
Na sale posiedzeń weszła do tej pory nieobecna radna Aleksandra Merta-Woryna. 
 
Prezes PKS Rybnik dodaje, Ŝe istnieje związek 12 gmin, MZK na zasadzie porozumienia 
przejmuje część autobusów, takie rozwiązania istnieją juŜ od kilkunastu lat. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała gościom za udział i przedstawienie problemu. 
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Ad. 5 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przekazała głos Wójtowi w związku ze sprawozdaniem z 
działalności w okresie między sesjami,  
 
Wójt przedstawił informacje o działaniach podejmowanych przez niego w okresie między 
sesjami, w formie zarządzeń  – załącznik nr 3. 
Zarządzenia, jakie zostały wydane w ostatnim czasie dotyczyły między innymi: 

1. ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizacje przez podmioty nie 
zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku 
na realizację zadań Gminy innych niŜ określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o poŜytku publicznym i wolontariacie. 

Następnym zarządzeniem omówionym przez Wójta było zarządzenie w sprawie wyraŜenia 
zgody na zlecenie i zawarcie umowy na wykonanie Projektu Technicznego zadania p.n. 
„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego Remizy OSP w Połomi”. 
Radny R. Bura  zapytał do kiedy ma powstać projekt straŜnicy w Połomi i czy ta sama firma 
ma wykonać projekt? 
Wójt odpowiedział,  Ŝe termin wykonania projektu to 30 grudnia 2010 roku. 
Kolejnym zarządzeniem dotyczącym przeprowadzenia kontroli problemowej  
w Wiejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Połomi, Mszanie 
Radny A. Wita zapytał co to jest  komisja problemowa czy to jest nowy stwór? 
Wójt odpowiedział, Ŝe komisja istnieje juŜ około 4-5 lat.  
Pani Sekretarz dodała, Ŝe taka komisja przeprowadza  kontrolę finansowo-problemową.  
Jest to referat kontroli wewnętrznej.  
Radny A. Wita spytał czy to Komisja Rewizyjna nie powinna zajmować się taką kontrolą?  
Pani Sekretarz odpowiedziała, Ŝe jest to inny rodzaj kontroli niŜ przeprowadzane przez 
komisję rewizyjną, natomiast po kaŜdej kontroli wykonanej przez komisję finansowo-
problemową jest sporządzony protokół i jest on do wglądu. 
 
 Na tym zakończono omawianie sprawozdania Wójta z działalności między sesjami. 
 
Ad. 6 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła kolejny punkt, który mówi o tym, Ŝe zostali 
zaproszeni goście, którym chcielibyśmy podziękować za organizację oraz czynny udział 
gminy w Kolarskich Mistrzostwach Świata Piekarzy i Cukierników, goście jeszcze nie 
przybyli, więc wykorzystując ten czas Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo, które 
wpłynęło do Wójta i do biura rady dotyczące problemu odpłatności za przejazd autostradą 
A1. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo i odpowiedź, przedstawiając radnym jakie 
stanowisko przedstawił w oświadczeniu senator Tadeusz Gruszka. Przewodnicząca Rady 
Gminy dodała, Ŝe uściślenie znaczenia obwodnic będzie sprecyzowana w momencie 
przekazania autostrady – załącznik nr 4. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy powitała przybyłych gości, podsumowując Kolarskie 
Mistrzostwa Świata Piekarzy i Cukierników, podkreśliła znaczącą rolę promocyjną tych 
zawodów dla gmin Mszana i Godów. Poprosiła o przekazanie kilku słów na temat zawodów  
i wszelkiego rodzaju opinii ze strony uczestników i mieszkańców. 
Pan Mirosław Kozielski opowiedział jak było miło dostać oklaski od przedstawicieli 
Szwajcarii i nie tylko. Podkreślił duŜy wkład i zaangaŜowanie wszystkich mieszkańców na 
trasie wyścigu. 
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Chciałbym równieŜ podziękować pracownikom urzędu, którzy byli zaangaŜowani – 
dodał p. Kozielski. 
DuŜe zainteresowanie wzbudził przedstawiciel Japonii, który stwierdził, Ŝe był to dla niego 
ogromny szok kulturowy, ale równieŜ wyraŜał się w samych superlatywach o wyścigu.  
Pan M. Kozielski uwaŜa, Ŝe ma mnóstwo pomysłów na takie imprezy, ale problemem są 
finanse, na same nagrody pienięŜne przeznaczono około 12 tysięcy złotych, organizatorzy 
musieli takie środki zgromadzić. Uczestnicy byli bardzo mile byli zaskoczeni, Ŝe 
przedstawiciele władz tak ich przyjęli, Ŝe była policja, straŜ i kibice.  
Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuje, przykro mi, ale nie potrafię wymienić z imienia  
i nazwiska, a nie chciałbym nikogo pominąć – kontynuował p. Kozielski. 
Pan Bronisław Karasek zabrał głos podkreślając, iŜ jako mieszkaniec sąsiedniej gminy, 
uwaŜa, Ŝe z pewnością społeczność się integruje dzięki takim przedsięwzięciom, dodał, Ŝe nie 
potrafi wiele powiedzieć o zawodnikach ,ale z zasłyszanych opinii wiadomo, Ŝe byli pod 
dobrą opieką językową. Nasza gościnność bardzo zachwyciła zagranicznych gości.  
Pan Karasek uwaŜa, Ŝe jest to doskonała promocja regionu. Większość osób była po raz 
pierwszy w Polsce. W ostatnim słowie chciałbym jeszcze raz podziękować i wręczyć 
pamiątkowy medal z XXV Kolarskich Mistrzostw Świata Piekarzy i Cukierników z herbem 
powiatu wodzisławskiego, gminy Godów i gminy Mszana na ręce Przewodniczącej Rady 
Gminy Mszana. 
RównieŜ Wójt i Przewodnicząca Rady Gminy wręczyli statuetki w podziękowaniu za 
zorganizowanie i nadzór nad wyścigiem. 
 
Radny A. Wita zapytał jak moŜna gminę dalej wypromować, tak, Ŝeby cała wieś z tego 
korzystała? 
Pan Karasek odpowiedział, Ŝe to co moŜna zorganizować w gminie zaleŜy od rady, rada 
uchwala a Wójt wykonuje i wszystko moŜna zrealizować jeśli jest zgoda. 
Zwraca uwagę na sąsiednią gminę Godów, gdzie Wójt Adamczyk stworzył kilka ciekawych  
alternatyw młodych ludzi. 
Radny T. Wroński zapytał o techniczny sposób organizacji , wiadomo, Ŝe teren jest obarczony 
szkodami górniczymi czy konsultacje w sprawie trasy przejazdu kolarzy były 
przeprowadzone. 
Pan B. Karasek odpowiedział, Ŝe 3 lata temu był juŜ pomysł na wyścig i wtedy trzeba było 
ustalić trasę, dlatego chcieliśmy ustalić drogi nasze, gminne i nie wychodzić poza ich obszar.  
Pan Kozielski dodał, Ŝe nasze drogi nadają się do jazdy, ale pod warunkiem, Ŝe nie pada 
deszcz.  
Pan Karasek opowiedział kilka anegdotek dotyczących przejazdu kolarzy, i dodał, Ŝe gdyby 
nie mieszkańcy i ich ogromne zaangaŜowanie, to nic by się nie udało.  
 
Radna A. Merta- Woryna zadała pytanie, ile by kosztowało takie organizowanie cyklicznego 
wyścigu kolarskiego, czyli czegoś, co moŜe mieć ciągłość i stać się tradycją ? 
Pan Kozielski odpowiedział, Ŝe z pewnością nie ma większych przeszkód, Ŝeby takie imprezy 
organizować, ale problem jest w znalezieniu sponsorów i zgromadzeniu pieniędzy na 
nagrody. 
Dyskusja radnych na temat wyścigu i jego ewentualnej kontynuacji. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę do godziny 14.00. 
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Ad. 7  
 
Po przerwie wznowienie obrad. 
Kolejny punkt porządku obrad to sprawozdanie z wykonania budŜetu za I półrocze 2010r. – 
załącznik nr 5. 
Przewodniczący Komisji BudŜetu przedstawił wniosek komisji iŜ pozytywnie zaopiniowano 
przedstawione sprawozdanie – załącznik nr 6.  
Proponuje, aby tak jak dotychczas przeanalizować dany dział i odnieść się do wykonania. 
Przewodnicząca Rady Gminy przekazała głos Z-cy Skarbnika p. Halina Polnik, która 
przedstawiła działy w pierwszej kolejności po stronie dochodów. 
Czy są pytania do dochodów? – zapytała radnych Przewodnicząca Rady Gminy. 
Radna Aniela Gąsior zapytała o zaległości z tytułu opłat za nieruchomości, czy te zaległości 
to są cały czas ci sami podatnicy, czy się zmieniają i jak wygląda egzekwowanie tych 
naleŜności? 
Wójt udzielił odpowiedzi, iŜ jedni zapominają a są teŜ tacy, którzy nie mają. Dylemat polega 
na tym, Ŝe moŜemy umorzyć podatki, tylko w przypadku udokumentowanej naprawdę trudnej 
sytuacji. 
 
Następnie przeanalizowano sprawozdanie po stronie wydatków. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła radnych o zadawanie pytań, jeśli taki są? 
Radny R. Tlołka zapytał o tegoroczne powodzie, jak wygląda sytuacja z zapłatą dla 
straŜaków, czy trzeba zapłacić za wykorzystane paliwo i ogólnie wydatki z tą akcją związane?  
Wójt odpowiedział, Ŝe są pewne komplikacje związane z odpłatnością za wykorzystane 
paliwo, ale sytuacja jest przekazana do wyjaśnienia, w momencie uzyskania odpowiedzi 
będziemy na bieŜąco Państwa informować. 
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy mają państwo pytania do sprawozdania  
z działalności WOKiR-ów i do sprawozdania z działalności statutowej? 
Radny  A. Wita zapytał o remontowany WOKiR w Połomi, jakie będą wydatki i dochody 
związane z działalnością statutową. 
Wójt odpowiedział, Ŝe z pewnością będą mniejsze wydatki ze względu na ograniczoną ilość 
organizowanych imprez, z powodu wiadomego remontu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za omówienie sprawozdania. 
 
Ad. 8 
 
Podjęcie uchwał. 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła uwagę na wprowadzenie nowego projektu uchwały, 
który mówi o wprowadzeniu zmiany w budŜecie. Przewodnicząca poprosiła radę o 
przegłosowanie wprowadzenia kolejnego projektu uchwały. 
Za wprowadzeniem projektu opowiedziało się 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały, który mówił o niewielkiej zmianie 
w interpretacji uchwały nr XLI/33/2010 z dnia 23.08.2010r. 
Uchwała Nr XLIII/43/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/33/2010 z dnia 23 sierpnia 
2010 roku, Za przyjęciem projektu uchwały opowiedziało się 13 radnych ,  

wstrzymało się od głosu  1 ,  
przeciwko 0. 
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Uchwała Nr XLIII/44/2010 w sprawie: zmian w budŜecie gminy na 2010 r. 
Z-ca Wójta wytłumaczył na jakiej zasadzie są przesunięcia w budŜecie,  jak odbyło się 
złoŜenie wniosku na pokrycie kosztów opracowania dokumentów stanowiących załączniki do 
wniosku aplikacyjnego celem złoŜenia do Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego – rewitalizacja terenów „Centrum Połomi”. 
Radny T. Wroński zapytał, czy biorąc pod uwagę terminy, jesteśmy w stanie zmieścić się w 
czasie i czy projekt będzie wykonywała tylko jedna firma czy kilka? 
Z-ca Wójta odpowiedział, Ŝe zaczęliśmy od jednej firmy, która ma zrobić studium 
wykonalności, wniosek do tego będzie wypełniony bezpłatnie. Według przekazanych 
informacji do 19 listopada powinno być wykonane takie studium. 
Radny T. Wroński zapytał jaka jest sytuacja z własnością probostwa? 
Wójt dodał, Ŝe odezwał się do urzędu przedstawiciel „Caritasu” z Wodzisławia  
i wyraził zainteresowanie budynkiem. Po remoncie mielibyśmy zapewnione uŜytkowanie, 
właśnie prze nich na potrzeby ośrodka opiekuńczego. Dodatkowo premiowane w ocenie przez 
Urząd Marszałkowski są wnioski, w których występuje więcej niŜ jeden podmiot. 
Projekt rewitalizacji szerszego teren, przy udziale gminy i np. Caritasu miałby większe 
szanse. 
Dyskusja radnych dotyczyła remontu, powstania ewentualnego ośrodka w budynku starego 
probostwa w Połomi. 
Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek formalny o rozszerzenie projektu 
przedstawionej uchwały. 
Za przyjęciem wniosku opowiedziało się jednogłośnie 14 radnych. 
 
Z-ca Skarbnika Gminy omówiła projekt uchwały odczytując zawarte zmiany w projekcie 
uchwały Nr XLIII/44/2010 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2010 r.  
Za przyjęciem projektu uchwały opowiedziało się 13 radnych,  

wstrzymał się 1 radny, 
     przeciwko 0. 
 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Połomia. 
Damian Parma przedstawił projekt uchwały, przypomniał, Ŝe takie przystąpienie to dopiero 
początek. 
Radna A. Merta –Woryna zapytała kiedy moŜna składać wniosek o dopuszczalną wysokość 
nasypów ziemnych.  
Pan Damian Parma odpowiedział, iŜ po podjęciu uchwały wybierzemy firmę, która będzie 
przygotowywała plan zagospodarowania przestrzennego i w okresie ok. 2 miesięcy będzie 
czas na to, Ŝeby składać wnioski. 
 
Uchwała Nr XLIII/45/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Połomia. 
Za przyjęciem projektu uchwały opowiedzieli się jednogłośnie 14 radnych. 
 
Kolejny projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla parceli nr 474/16,575/16,577/16,576/16,280/16,650/16. 
Pan Damian Parma omówił projekt uchwały który dotyczy budowy kościoła  
w Marklowicach. 
Radny R. Tatarczyk chciałby podkreślić fakt, Ŝeby było zmniejszenia granic gminy. 
Przewodnicząca Rady Gminy dodała, Ŝe mieszkańcy dobrowolnie oddają na rzecz kościoła 
część działek. 
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Uchwała nr XLIII/46/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla parceli nr 474/16,575/16,577/16,576/16,280/16,650/16. 
Za przyjęciem projektu opowiedziało się jednogłośnie 14 radnych,  
            wstrzymało się 0 , 

 przeciwko 0. 
 
Ad. 9  
  
Interpelacje nie wpłynęły , nie ma odpowiedzi. 
 
Ad. 10 
 
Wolne głosy i wnioski. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo, które wpłynęło do Wójta Gminy, zawierające 
informacje na temat godzin otwarcia aptek. Wójt pozytywnie zaopiniował wniosek i taka 
odpowiedź zostanie przekazana do powiatu. 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, przypomniała o podjętej uchwale dotyczącej 
nagród dla sportowców. Stwierdziła, Ŝe zostaną wręczone nagrody sportowcom, którzy 
złoŜyli wnioski i rozpatrzono je pozytywnie. Zgodnie z opinią Rady Sportu są to naprawdę 
wyróŜnienia najwyŜszej rangi. Przewodnicząca Komisji stwierdziła, Ŝe powinna być 
odpowiednia oprawa takiej uroczystości, która odbędzie się w Urzędzie Gminy w dniu 
6.10.2010r. zatem poprosiła o obecność członków komisji i przewodniczących 
poszczególnych komisji. 
Radny R. Tatarczyk wspomniał o stronie internetowej naszej gminy. Opinie nadal są 
negatywne. Dodał, Ŝe takimi sprawami tylko niszczymy sobie reputację. 
Wójt zapytał, na jakiej podstawie jest to oceniane?  
Radna A. Merta-Woryna zapytała o załączniki do protokołów, zamieszczanych na BIP-ie. 
UwaŜa, Ŝe powinny być zamieszczane wszystkie załączniki i interpelacje składane przez 
radnych. 
Pani Sekretarz odpowiedziała, Ŝe informatyk wprowadza wszelkie dane na stronę. Jak były 
zamieszczane załączniki, były głosy, Ŝe strony się nie otwierają na kaŜdym komputerze lub 
otwiera się bardzo powoli, dlatego zrezygnowano z zamieszczania załączników. 
Radny A. Wita równieŜ jest za tym, Ŝeby wszystkie interpelacje, które radni składają umieścić 
na stronie internetowej, do wglądu mieszkańcom. 
Radny R. Tatarczyk zapytał jak jest rozwiązana sprawa z przewozami uczniów? 
Pani Sekretarz odpowiedziała, Ŝe poprosiliśmy o taką organizację przewozów i ustalenie 
konkretnych linii, aby jak najlepiej wykorzystać kursujące autobusy, czekamy na odpowiedź. 
Radna A. Merta-Woryna zapytała o światło na ul. Dworskiej, zgłaszane to juŜ było dawno, 
ale nadal nie jest to naprawione ? 
Z-ca Wójta odpowiedział, Ŝe wszelkie zgłoszone przez Państwa problemy w formie 
interpelacji pisemnej lub ustnej na sesji są przekazywane do konkretnych referatów, gdzie 
kompetentni pracownicy zajmują się sprawą, natomiast odpowiedzi są odczytywane z reguły 
przez Przewodniczącą Rady na sesji. 
Radny A. Wita zapytał o skrzyŜowanie w Gogołowej, od strony Rybnika praktycznie nie ma 
Ŝadnej widoczności przy wyjeździe. 
Salę posiedzeń opuściła Przewodnicząca Rady Gminy przekazując prowadzenie posiedzenia 
Z-cy panu Januszowi KrzyŜok. 
Radna A. Gąsior przypomniała, iŜ na komisji spraw społecznych został poruszony temat 
automatu ze słodyczami w szkołach, czy coś na ten temat wiadomo? 
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Pani K. Bylicka odpowiedziała, Ŝe jest taki automat tylko w szkole, w Mszanie. Natomiast 
pani dyrektor Zespołu Szkół przekazała informację, Ŝe jeŜeli nie będzie automatu to 
uczniowie będą chodzili na zewnątrz do sklepu, co jest niebezpieczne. 
Radni dyskutowali nad przyjęciem uchwały w sprawie zakazu sprzedaŜy słodyczy z automatu 
na terenie szkół. 
Radny R. Tlołka zapytał o StraŜ Miejską, czy jest sens dalej utrzymywać porozumienie, czy 
moŜe lepiej zrezygnować? 
Radna A. Merta-Woryna dodała, Ŝe jeśli będzie problem i nie będzie straŜy to jak i kto będzie 
się tym zajmował? 
Radny R. Tlołka uwaŜa, Ŝe w innych gminach nie ma straŜy i potrafią rozwiązywać problemy 
np. Marklowice. 
 
Wniosek radnego A. Wity za całkowitym rozwiązaniem StraŜy Miejskiej na terenie gminy 
Mszana.  
Radna J. Cieślik uwaŜa, Ŝe mądrzej będzie spróbować zmodernizować godziny pracy lub 
kompetencje straŜników niŜ zdecydowanie zerwać umowę. 
Dyskusja radnych na temat utrzymania porozumienia ze StraŜą Miejską. 
Radna J. Cieślik proponuje, aby zwołać posiedzenie Komisji Planowania, Infrastruktury i 
Inwestycji i przeanalizować wnikliwie temat StraŜy Miejskiej. 
  
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad Z-ca  Przewodniczącej Rady Gminy podziękował 
za udział i zamknął sesję. 
 
 
 
 
Protokołowała:     Przewodnicząca Rady Gminy: 
 
Adrianna Brak     mgr Wiesława Tatarczyk-Sitek 


