
Protokół Nr XLIV/2010 
 
 
Z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 październik 2010 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy  
w godz. 12.00  –  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. 
 
 
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. Ocena działań proekologicznych w Gminie – Gospodarka Komunalna. 
7. Przyjęcie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych radnych  

i pracowników samorządowych. 
8. Uchwalenie stawek podatkowych na rok 2011. 
9. Podjęcie uchwał. 
10. Odpowiedzi na interpelacje. 
11. Wolne głosy i wnioski. 
12. Zamknięcie obrad. 

 
Za przyjęciem proponowanego porządku obrad opowiedziało się jednogłośnie 13 Radnych. 
 
 
 
Ad.3 
 
Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 11 Radnych ,wstrzymało się 2 Radnych. 
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Ad.4 
 
Interpelacje. 
Wpłynęły dwie interpelacje od radnego Alojzego Wity. 
Oraz jedna interpelacja ustna, radnego Romana Tatarczyka. Czy pani dyrektor WOKiR-u 
Połomia, jest na emeryturze, a dodatkowo pobiera wynagrodzenie za pracę na w/w 
stanowisku? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść interpelacji, przyjęła interpelację ustną oraz 
poinformowała, iŜ odpowiedzi na interpelacje będą w punkcie 10 porządku obrad. 
 
Na salę posiedzeń wszedł  radny Roman Tlołka, do tej pory nieobecny. 
 
 
Ad. 5 
 
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami – załącznik nr 3. 
Wójt odczytał zarządzenia jakie zostały w ostatnim czasie podjęte. 
Dotyczyły m.in.  
1/ powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Utrzymanie zimowe dróg gminnych w Gminie Mszana w 
sezonie zimowych 2010/2011”. 
2/ w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3/2010/2011 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół 
w Mszanie na rok szkolny 2010/2011. 
Zarządzenie dotyczące finansów Wójt przekazał głos pani Skarbnik, która omówiła 
zaplanowane zmiany w budŜecie.  Przekazała informacje na temat przekazania środków  
w ramach dotacji celowej w ramach wniosku nauczycieli o wyŜszy stopień awansu 
zawodowego, jest to dział 801 – licea ogólnokształcące na pokrycie środków dydaktycznych, 
analiza wydatków, środki jako nie wykorzystane i moŜliwość przeniesienia . 
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy radni mają pytania do Wójta w sprawie 
sprawozdania? 
Nie zgłoszono pytań. 
 
 
Ad. 6 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przekazała głos pracownikowi referatu Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Przemysławowi Gąsior, który odczytał jakie 
działania proekologiczne i gospodarkę odpadami zastosowano na terenie gminy Mszana  
w roku 2010 - załącznik nr 4. 
Odczytane poszczególne zadania jakie wchodzą w zakres działań proekologicznych: 

1. Działania proekologiczne prowadzone przez gminę. 
2. Działania proekologiczne prowadzone przez szkoły. 
3. Gospodarka odpadami. 
4. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci. 
5. Akcja „Wystawka”. 

 
Czy są pytania do działań proekologicznych na terenie gminy Mszana?- zapytała 
Przewodnicząca Rady Gminy. 
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Radny A. Wita zapytał o dopłaty do azbestu ? Czy dopłacamy 1200zł a pieniądze są 
wypłacane na podstawie wniosków? 
P. Gąsior  odpowiedział, Ŝe 1200zł ta kwota obowiązuje od tego roku. 17 wniosków, zostało 
juŜ  wypłaconych. 
Radny A. Wita poprosił o przygotowanie takiej informacji na temat ilości wniosków i kwot 
dotychczas wypłaconych. Kolejne pytanie dotyczy składu komisji, która rozpatruje wnioski 
P. Gąsior zobowiązał się do przekazania takiej informacji radnemu. 
 
Radny A. Wita zapytał czy kwota 15 tysięcy jest wystarczająca na dofinansowanie na 
kolektory słoneczne? 
P. Gąsior uzasadnił, Ŝe do końca roku jest przewidziana taka kwota , ale ogólnie  pula wynosi 
25 tys. Dotacje są dla osób fizycznych, właściciel nieruchomości. 
Przewodnicząca Rady zapytała czy są jeszcze pytania w sprawie działań proekologicznych?  
Radny T. Wroński spytał czy jest ustalony harmonogram usuwania dzikich wysypisk, jakie 
jest stanowisko gminy w tej sprawie i czy jest ustalona procedura działań w tym zakresie?  
Z-ca Wójta odpowiedział, Ŝe takie zadania, najczęściej spoczywają na właścicielu 
nieruchomości. Gmina jest zobowiązana do utrzymania czystości na terenie całej gminy, a 
takie zadania spełniamy reagując na poszczególne zgłoszenia. 
Radny A. Wita nawiązał do swojej interpelacji, dotyczącej kanalizacji , stwierdził, Ŝe 
mieszkańcy się skarŜą na ten temat ? 
P. Gąsior odpowiedział, Ŝe nie moŜe być takiej sytuacji, Ŝe został zakupiony materiał i 
wykonana usługa i mieszkaniec ma otrzymać zwrot kosztów, ale taka sytuacja miała miejsce 
zaledwie w 2 przypadkach. 
 
  
Radny A. Wita zapytał ile mandatów zapłacono w kaŜdym sołectwie i w jakich kwotach? 
Interesują radnego dane z całej gminy, ale z wyszczególnieniem na sołectwa i w 
poszczególnych miesiącach. 
To jest pytanie radnego A Wity i radnego R. Tlołki. 
Pani Sekretarz odpowiedziała, Ŝe wystosujemy zapytanie do straŜy miejskiej bo nie jesteśmy 
w posiadaniu takich danych. 
 
 
Ad. 7 
 
Przyjęcie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników 
samorządowych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała informacje dotyczące złoŜenia oświadczeń 
majątkowych zarówno radnych jak i pracowników samorządowych. 
RównieŜ informacja dotycząca złoŜenia oświadczeń przez Przewodniczącego Rady Gminy  
oraz Wójta Gminy – załączniki 5,6,7. 
 
Radny A. Wita zapytał czy wiadomo o zmianach wprowadzonych do oświadczeń 
majątkowych ? 
Przewodnicząca Rady Gminy odpowiedziała, Ŝe nic nie wiadomo na ten temat. 
Pani Sekretarz dodała, Ŝe według ostatniej informacji oświadczenia powinny się znajdować 
na stronie internetowej przez 6 lat, ale jeśli ktoś przestanie pełnić funkcję publiczną, to naleŜy 
takie oświadczenie bezzwłocznie usunąć. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 5 minutową przerwę. 
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Ad. 8 
 
Po przerwie wznowienie obrad. 
 
Uchwalenie stawek podatkowych na rok 2011. 
Przewodnicząca Rady Gminy powiadomiła, iŜ w dniu 18 października 2010 odbyła się 
Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego, kaŜda pozycja została wnikliwie 
przeanalizowana. Padały róŜne propozycje, natomiast przegłosowano stawki proponowane 
przez Wójta Gminy. 
Przewodniczący komisji budŜetu poinformował iŜ komisja potwierdziła i przegłosowało 
stawki proponowane przez Wójta . 
Przewodnicząca Rady Gminy proponuje, Ŝeby odczytać stawki proponowane, jeŜeli ktoś ma 
inną propozycję, to będziemy nad nimi głosować. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przekazała informacje iŜ władna w podejmowaniu decyzji jest 
sesja a nie komisja.  
Radny R. Tlołka, proponuje zwolnić z podatku od działalności gospodarczej zawody, które są 
rzadkością na terenie gminy np. szewc czy jubiler. 
Na salę posiedzeń wszedł poproszony radca prawny, który tłumaczy procedurę zwolnień z 
podatku. Jak wspomniała pani Skarbnik, nie moŜna do osoby kierować takich zwolnień, ale 
do poszczególnych nieruchomości, wiąŜe się to z wdroŜeniem procedury, która moŜe zająć 
nawet kilkanaście tygodni.  
Radny Jan Białoń stwierdza, Ŝe rada powinna się zdecydować czy przegłosować ten pomysł, 
czy odstąpić całkowicie od głosowania nad uchwałą podatkową.  
Radca prawny potwierdza, Ŝe jest taka moŜliwość, jeśli zostanie dokładnie zbadany rynek, w 
zakresie występowania rzadkich zawodów, to istnieje moŜliwość zmiany w uchwale w ciągu 
roku. 
Radny T. Wroński dodał, Ŝe zwolnienie tzn.„zanikających” zawodów to jest mała 
opłacalność, ale Wójt ma zawsze moŜliwość rozpatrzyć w formie indywidualnego podania 
taki wniosek odnośnie umorzenia. NaleŜy się przyjrzeć dochodowości takiej działalności. 
Radca dodaje, Ŝe mimo wszystko jest łatwiej w formie uchwały niŜ na drodze indywidualnej. 
Radny A. Wita przekonuje, Ŝe  podwyŜszanie podatków to hamulec dla rolników, zgodnie z 
interpelacją proponuje utrzymać podatki na poziomie roku 2010 –  kto jest za wnioskiem 
radnego Alojzego Wity – 2 osoby za wnioskiem, 12 przeciwko wnioskowi. 
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała o inne propozycje czy ktoś ma inne propozycje. 
Przewodnicząca Rady rozpoczęła głosowanie nad kaŜdą stawką oddzielnie wraz z 
propozycjami.  
Głosowanie  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości: 
- od budynków mieszkalnych stawka  0,64  - 11 głosów za, 1 wstrzymał się , 2 przeciw; 
propozycja radny T. Wroński 0,63 – 3 głosy za, 11 przeciw;  
Propozycja  
- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m² 
propozycja radnego R. Bura 15,30 – 3 głosy za, 1 wstrzymał się, 10 przeciw, 
Propozycja 15,20 – 3 głosy za, 11 przeciw, 
15,60 -  7 głosów za, 7 głosów przeciw. 
Radna A. Gąsior propozycja 15,50 – 9 głosów za , 5 przeciw. 
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działa. gosp. w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewny – propozycja 9,57 – 3 głosy za, 11 przeciw; 
stawka 9,82 – 11głosów za, 3 przeciw. 
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- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działa. gosp. w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni uŜytkowej  – propozycja 4,16 –2 głosy za,  
12 przeciw; stawka 4,27 – 12 głosów za , 2 przeciw. 
- od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego od  1 m² 
powierzchni uŜytkowej  stawka  3,71 -11głosów za, 1 wstrzymał się, 2 przeciw; 
Propozycja 3,65 – 2 głosy za, 12 przeciw; 
Kolejna propozycja 3,62 – 1 głos za, 13 przeciw. 
a/ garaŜe wolnostojące  – stawka 1,54 – 11 głosów za, 3 przeciw; 
propozycja 1,50 – 3 głosy za, 11 przeciw; 
b/ garaŜe w budynkach gospodarczych od 1m² powierzchni uŜytkowej - stawka  1,54 –  
11 głosów za, 3 przeciw ; propozycja 1,50 – 3 głosy za, 11 przeciw. 
- od budowli 2% - 12 głosów za, 2 wstrzymało się; 
- grunty pod jeziorami – propozycja 4,15- 11 głosów za, 1 wstrzymał , 2 przeciw; 
Propozycja 4,03 – 2 głosy za, 1 wstrzymał się, 11przeciw; 
-  grunty pozostałe stawka  0,21 – 10 głosów za, 1 wstrzymał się, 3 przeciw. 
propozycja radnego A. Wita 0,20 - 3 głosy za, 1 wstrzymał się, 10 przeciw; 
 
Projekt uchwały, w którym określono stawki podatkowe. 
Uchwała Nr XLIV/47/2010 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie Gminy Mszana oraz zwolnień od tego podatku na 2011 rok.  
Czy są pytania do uchwały budŜetowej . 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść projektu uchwały. 
Głosowanie radnych, za projektem uchwały opowiedziało się 11 radnych , 

    wstrzymało się 0 
przeciwko 3 . 

 
Na salę posiedzeń wszedł radny Zygmunt Wolny, do tej pory nieobecny. 
 
Radny Roman Tlołka zapytał o podatek rolny? 
Pani Skarbnik odpowiedziała na temat podpierając się wytycznymi z GUS odnośnie skupu 
Ŝyta i poszczególnych zbóŜ. 
 
Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Mszana na 2011r. 
Czy mają Państwo inne propozycja zapytała Przewodnicząca RG.? 
Radny R. Tatarczyk kwestionuje decyzję, iŜ w tamtym roku uchwaliliśmy, Ŝe tylko rolnicy są 
zwolnieni od podatku. UwaŜa, Ŝe za jednego psa na wsi, nie powinien być pobierany podatek, 
bo dla  kaŜdego pies to jest straŜnik na podwórku. 
Radca prawny dodaje, Ŝe są zwolnienia powyŜej 65 lat i jednego psa na gospodarstwo rolne. 
Radny A. Wita zapytał czy jest taka moŜliwość, Ŝeby zmienić taką uchwałę. 
Radny J. KrzyŜok spytał czy rada moŜe przyjąć taka uchwałę, Ŝe jeden pies jest dla kaŜdego 
bez podatku.. 
Radna A. Merta-Woryna dodała, Ŝe kiedyś nie było opłaty i nie było uchwały, to moŜe nie 
podejmujmy tej uchwały. 
Radca prawny przekonuje, Ŝe rada moŜe wprowadzić opłatę za psa, ale nie musi. Natomiast, 
świadczy to o tym, Ŝe nie wykorzystuje się moŜliwości pozyskiwania dochodu. Raczej naleŜy 
unikać takich sytuacji.  
Radny T.  Wroński zapytał czy to znaczy, Ŝe jeden pies będzie bezpłatnie ale juŜ za drugiego 
naleŜy zapłacić ? 
Pani Skarbnik dodała, Ŝe od momentu jak istnieją identyfikatory,  to  kwota za podatek od psa 
jest 6 tysięcy złotych na rok. 
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Radny R. Tatarczyk przedstawia propozycję stawki 10,00 zł  - głosowanie radnych,  
11 głosów za , 4 przeciw. 
Radny  A. Wita proponuje zwolnić całkowicie z opłaty za 1 psa - 0 zł – 2 głosy za,  
1 wstrzymał się, 12 przeciw. 
 
 
Uchwała Nr XLIV/48/2010 w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Mszana 
na 2011 r. 
Głosowanie za projektem opowiedziało się 12 radnych,  
     wstrzymało się 2 ,  

   przeciw 1.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały dotyczącej opłaty targowej. 
Radny A. Wita  zaproponował 35,00 zł stawkę dzienną – 1 głos za,  przeciw 15 . 
Stawka 32,00 zł - 14 głosów za , 1 przeciw. 
 
Uchwała nr XLIV/49/2010 w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mszana 
na 2011 rok.  
Za przyjęciem odczytanej propozycji projektu opowiedziało się 14 radnych, 

               wstrzymało się 0, 
               przeciw 1. 

 
Stawki podatku od środków transportu na 2011 rok. 
Pani Skarbnik omówiła stawki od środków transportu na jakiej zasadzie jest ustalana granica 
górna stawki. 
 
Radny T. Wroński zapytał czy obowiązują tylko dolne czy górne granice stawki? 
Pani Skarbnik odpowiedziała, Ŝe mieścimy się w granicach,  pomiędzy dolną a górną granicą. 
Radny A. Wita zgłosił wniosek o nie podwyŜszanie stawki od środków transportu na rok 
2010r. na terenie naszej gminy – za wnioskiem 1 głos, 14 przeciw. 
Pani Skarbnik dodała, Ŝe jak sobie ustawimy dochody tak będą takie zadania zrealizowane 
poprzez uzyskane dochody z poszczególnych podatków. 
Radna A. Gąsior zgłosiła formalny wniosek o przegłosowanie stawek, zawartej w uchwale, 
propozycje, które zostały juŜ podane na komisji budŜetowej – 13 głosów za, 1 wstrzymał,  
1 przeciw. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie stawek podatku  
od środków transportu na 2011 rok. 
Uchwała Nr XLIV/50/2010, za projektem opowiedziało się :  14  radnych,  

       wstrzymał się 0, 
    przeciw 1. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 minutową przerwę. 
 
Po przerwie wznowienie obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała radnych o piśmie, z jakim zwrócił się 
Międzygminny Związek Komunikacyjny w sprawie poparcia przystąpienia do Związku gmin 
Gorzyce , Godów i Lubomia. 
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Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnych o moŜliwość wprowadzenia wymienionego 
projektu uchwały do punktu 9, czyli podjęcia uchwał,  głosowanie radnych,: 14 radnych 
opowiedziało się za , 1 przeciw ( radny A. Wita). 
 
 
Ad. 9 
 
Podjęcie uchwał. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała kolejno projekty uchwał. 
 
Uchwała Nr XLIV/ 51/2010 w sprawie zmian w planie dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na 2010 r.  
Głosowanie : za przyjęciem projektu uchwały opowiedziało się  15 radnych,   
                             wstrzymało się 0,  

         przeciw 0. 
 
Uchwała nr XLIV/52/2010 w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/30/2005 Rady Gminy  
w Mszanie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie rachunku dochodów własnych w oświatowych  
jednostkach budŜetowych prowadzonych przez Gminę Mszana. 
Za projektem uchwały opowiedziało się jednogłośnie 15 radnych,  

    wstrzymało się 0 ,  
    przeciw 0.  

 
 
Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Mszana w roku 2011 z podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. 
Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, iŜ dotyczy to składania ofert przez organizacje 
pozarządowe, które mogą się starać o dotacje. 
Radny A. Wita zapytał Radce o uchwałę w sprawie sportu kwalifikowanego.  
Radca stwierdził, Ŝe tylko gmina tworzy ośrodki sportu. Organy gminy oceniają, czy są takie 
organizacje potrzebne czy nie. Nie neguje potrzeby powstania gminnego ośrodku sportu. 
Uchwała, którą naleŜy się  zająć, trzeba rozpatrywać z punktu widzenia klubu sportowego,  
a nie GOS-u. 
 
Uchwala nr XLIV/53/2010 w sprawie programu współpracy Gminy Mszana w roku 2011  
z podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. 
Za przyjęciem projektu opowiedziało się -  14    radnych 

wstrzymało się 1 ,  
        przeciwko 0. 

 
 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Mszana w zakresie sprzyjania 
rozwojowi sportu. 
Radca wytłumaczył, iŜ od połowy października obowiązuje nowa ustawa o sporcie, rada 
gminy w formie uchwały moŜe określić warunki wspierania. W uchwale widnieje cel, jakim 
są osiągnięcia sportowe czyli rozpowszechnianie sportu, warunkiem udzielania dotacji jest, 
aby dotacja słuŜyła społeczności. Rada moŜe określić cele dofinansowania, ale nie musi.  
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Radny T. Wroński zapytał czy sposób finansowania w ramach klubów sportowych,  
się zmienia. 
Dyskusja radnych na temat dofinansowania klubów sportowych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 5 minut przerwy. 
Po przerwie wznowienie obrad. 
 
Radny Jan Białoń i radny Marek Liśnikowski opuścili salę posiedzeń.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała kolejny projekt uchwały dotyczący zmian w budŜecie 
gminy na 2010 rok.  
Uchwała nr XLIV/55/2010 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2010 r. 
Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały omawiając przesunięcia kwot jakie miały miejsce  
w przekazanym projekcie. 
Za projektem opowiedziało się: 13  radnych,  

     wstrzymało się 0 ,  
przeciwko 0.  

 
Kolejny projekt uchwały dotyczy aktualizacji LPR Terenów Poprzemysłowych Gminy 
Mszana na lata 2009 – 2020. 
Uchwala nr XLIV/56/2010 w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji  
Za projektem uchwały opowiedziało się : 13 radnych za,  

          wstrzymało się 0,  
        przeciw 0. 

 
Glosowanie projektu uchwały Nr XLIV/54/2010 w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania zadań własnych Gminy Mszana w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. 
Za przyjęciem projektu opowiedziało się 13 radnych ,  

       wstrzymało się  0 ,  
                                                       przeciw 0. 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo dotyczące wprowadzonego projektu uchwały, 
która mówi o przyjęciu do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, gmin Gorzyce, 
Godów i Lubomia. 
Projekt uchwały nr XLIV/ 57/2010 w sprawie przyjęcia do Międzygminnego Związku 
Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju gmin Godów, Gorzyce i Lubomia oraz przyjęcia 
zmiany Statutu Związku. 
Za przyjęciem projektu opowiedziało się: 12  radnych,  

         wstrzymało się 0,  
                            przeciwko 1  (radny A. Wita).      

 
 
Ad. 10  
 
 
Odpowiedź  na interpelację ustną radnego R. Tatarczyka. 
Wójt odpowiedział, Ŝe nie jest w stanie zweryfikować takiej informacji. 
Poinformował, Ŝe zapyta panią dyrektor i to jest wszystko co moŜe zrobić w tej sprawie. 
Pani Sekretarz dodaje, Ŝe nawet jeśli ktoś osiąga wiek emerytalny, to nie musi się zwalniać  
z pracy. 
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Radny R. Tatarczyk zapytał czy pani dyrektor podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy?  
Wójt potwierdził, oraz dodał, Ŝe kaŜdy dyrektor jednostki budŜetowej ma umowę na czas 
określony. 
 
Interpelacje pisemne radnego Alojzego Wity – załącznik nr 8,9. 
Interpelacja nr 1. dotyczy zmiany regulaminu dotacji przyłączy kanalizacji sanitarnej  
dla mieszkańców Gminy. Radny uzyskał informacje w urzędzie, iŜ dotacja nie przysługuje 
osobom, które zakupiły materiał i wykonały przyłącze prze dniem podpisania umowy. 
Natomiast wcześniej mówiono, Ŝe naleŜy zbierać rachunki i będzie dofinansowanie. 
Radny T. Wroński zapytał ilu osób dotyczy taka sytuacja ? 
Przewodnicząca Rady odpowiedziała, Ŝe pan Gąsior przekazał informacje o 2 osobach. 
Interpelacja została przekazana do wyjaśnienia do referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa. 
 
Kolejna interpelacja dotyczyła sprawy juŜ rozstrzygniętej, czyli nie wyraŜenia zgody radnego 
na podwyŜszenia podatków, apelacja o utrzymanie ich na poziomie z roku 2010 – co zostało 
przegłosowane. 
 
 
Ad. 11 
 
Wolne głosy i wnioski. 
 
Radna A. Merta-Woryna powracając do poprzedniej sesji i wyraŜenia niezadowolenia 
odnośnie niemoŜności odczytu załączników, chciałaby przeprosić za uwagę na ten temat, 
poniewaŜ miała zepsuty komputer i to był powód problemów z odczytem. 
Kolejna rzecz, to artykuły w gazecie, Ŝe jesteśmy na przedostatnim miejscu na liście gmin w 
województwie w związku z pozyskiwaniem środków unijnych. miejscu w województwie, 
a po sprawdzeniu jesteśmy na miejscu 11 i to nie jest prawdą., gmina Marklowice  
na miejscu 44. 
Kolejne pytanie dotyczy PKS-u? 
Wójt odpowiedział, Ŝe jak dobrze wiadomo, PKS zwrócił się do MZK o tzn. „wchłonięcie” 
ich do związku, ale niestety nie udało się, ze względu na zatrudnienie pracowników.                                                                             
NaleŜy załoŜyć w budŜecie przyszłorocznym będzie opłata ok. 500 tys. na obsługę tras 
autobusowych na terenie naszej gminy przez MZK. 
Radny A. Wita stwierdził, Ŝe przecieŜ MZK nie obsługuje kompleksowo całej gminy. Kto 
powiedział, Ŝe ślubowaliśmy MZK i nie moŜemy zmienić firmy na inną.  
Pani Sekretarz odpowiedziała, Ŝe te gminy, które teraz przystępują do MZK widzą to widmo 
upadku  PKS-u.  
 
Dyskusja radnych na temat przejazdu autobusów przez teren gminy Mszana i jakie są 
przystanki, przynaleŜność do MZK, jaka jest potrzeba przynaleŜności do związku. 
 
Radny A. Wita dodaje, Ŝe takie kwoty jakie są płacone do MZK, to lepiej jeździć 
taksówkami, bardziej to się będzie opłacać.  
Z-ca Wójta dodał, Ŝe decyzja naleŜy do rady czy naleŜeć do związku czy nie. 
Radny A. Wita dodał, Ŝe  remonty  przystanków są przeprowadzane z naszych pieniędzy, a 
korzysta z nich równieŜ np. Jastrzębie,  to miasto teŜ powinno dbać o te przystanki. 
Wójt odpowiedział, Ŝe sprawa przystanków nie jest taka prosta, poniewaŜ nie ma 
przynaleŜności przystanków do danego terenu, są zawieszone „w powietrzu”. 
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Przewodnicząca Rady Gminy odczytała jeszcze jedno pismo, które zostało skierowane  
z referatu KEI do biura rady.  Jest to obszerny materiał na temat informacji o stanie realizacji 
zadań oświatowych placówek za rok szkolny 2009/2010, w tym o wynikach sprawdzianu i 
egzaminu”. Do 12 listopada br. radni mogą zapoznać się z treścią tego sprawozdania, 
dostępne będzie w biurze rady. 
 
Radny A. Wita zapytał co naleŜy zrobić w Gogołowej, chodzi o szkoły zawodowe, których 
nie ma na tym terenie. 
Radny R. Tatarczyk dodał, Ŝe na pewno nowa rada przeanalizuje sytuację, iŜ nie ma sensu 
utrzymywać 7 czy 9-cio osobowych klas. 
 
Pani Skarbnik oznajmiła, iŜ otrzymane ubezpieczenie w wysokości 19 tysięcy złotych, za 
zalane boisko w Połomi.  Parę dni temu przyszło pismo w tej sprawie, natomiast cała kwota 
odszkodowania od ubezpieczyciela została przekazana na rachunek GOS i będzie w 
nadwyŜce budŜetowej.  
Radny A. Wita zapytał o boisko, które jest nadal zniszczone a pieniądze będą w budŜecie, 
dodaje, Ŝe m.in. moŜna je wykorzystać na zakup trawy i torfu. 
Pani Skarbnik odpowiada, Ŝe jednostka ma obowiązek odprowadzić dochody m.in. z 
odszkodowania do budŜetu gminy, teraz jest za późno Ŝeby je zainwestować.  Projekt budŜetu 
na rok 2011 będzie przewidywał środki na pokrycie kosztów remontu boiska w Połomi. W 
roku bieŜącym jednostka budŜetowa GOS zleciła opracowanie projektu wspomnianego 
remontu boiska. Radny A. Wita podsumował, iŜ projekt pochłonie większość pieniędzy i 
znowu nie będzie remontu a środki powinny być przeznaczone nie tylko na płytę boiska. 
 
Radny G. Mitko dodał, Ŝe szukamy pieniędzy na bramki i na kosiarkę. Zadał pytanie 
skierowane do radnego A. Wity, ile było pieniędzy z odszkodowania ze szkód górniczych na 
boisko treningowe w Gogołowej i na co  zostały przeznaczone ? 
Burzliwa dyskusja radnych nie wyjaśniła kwestii zawartych w pytaniu.  
 
Przewodnicząca Rady gminy podziękowała za udział w posiedzeniu. Podsumowała, Ŝe 
zawsze chciała, aby wszystko odbywało się zgodnie z zasadami. 
Oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy radnym, sołtysom, przedstawicielom urzędu  
w podziękowaniu za współpracę w upływającej kadencji. 
 
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 


