
 

Protokół Nr II/2010 
 
 
Z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy  
w Mszanie w godz. 12.00 – 14.30. 
 
 
Ad.1 
 
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Wroński, witając zebranych  
w sali obrad. Z ramienia Urzędu w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Mszana pan Mirosław 
Szymanek, Z-ca Wójta, Skarbnik Gminy 
 
 
Ad. 2 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, Ŝe sesja jest prawomocna, uczestniczy w niej  
15 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. Ślubowanie Wójta Gminy. 
6. Przystąpienie do powołania stałych komisji Rady Gminy. 
7. Podjęcie uchwał. 
8. Odpowiedzi na interpelacje. 
9. Wolne głosy i wnioski. 
10. Zamknięcie obrad. 

 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają uwagi do przedstawionego porządku 
obrad. 
Radny R. Tatarczyk zgłosił zapytanie o moŜliwość zmiany statutu Gminy Mszana, 
a dokładnie w kwestii zmiany dotyczącej ilości członków w  komisjach oraz moŜliwości 
członkostwa w poszczególnych komisjach. 
 
Przewodniczący zwrócił się z  pytaniem do obecnego na sali posiedzeń radcy prawnego czy 
moŜemy wykonać taką zmianę? 
Radca wytłumaczył, iŜ statut obowiązuje dopiero 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym, więc naleŜy wiedzieć o tym, Ŝe zajmie to dość sporo czasu. 
 
Radny A. Wita zaproponował, aby  wymienione zmiany wprowadzić. 
Radca ponownie przypomina, Ŝe  warto spojrzeć na  statut  jako całokształt, poniewaŜ 
pojedyncze zmiany mogą mieć wpływ na brzmienie całości. 
Przewodniczący Rady Gminy dodał, Ŝe moŜna to wprowadzić na następną sesję.  
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Radca prawny przekonał, Ŝe jeśli macie państwo wolę, aby to zmieniać, to nie ma przeszkód,  
ale zrobić to spokojnie i w najbliŜszym moŜliwym czasie. JeŜeli komisje maja być powołane 
na dzisiejszej sesji, to te zmiany nic nie dadzą na ten moment. 
Radny A. Wita zaproponował, aby dla nowych radnych były zakupione podręczniki, 
wydrukowany statut i wszelkie pomocne materiały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radnym projekty uchwał, które zostałyby 
ewentualnie wprowadzone w trakcie sesji w punkcie – podjęcie uchwał. 
Są to dwa projekty:  
- dotyczące wynagrodzenia dla Wójta ,oraz  
– w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/47/2010 Rady Gminy z dnia 25 października  
2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie 
gminy Mszana oraz zwolnień od tego podatku na 2011 rok. 
Radca dodał, Ŝe w drugim projekcie jest tylko tzn. „zmiana kosmetyczna”, która mówi o 
zmianie brzmienie konkretnego zdania w treści wcześniej podjętej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto jest za wprowadzeniem nowych projektów do 
porządku obrad. 
Za przyjęciem projektów opowiedziało się  – 0  

5 głosów przeciw,  
10 głosów – wstrzymało się. 

 
Ad. 3 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał kolejny punkt porządku obrad. 
Za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji opowiedziało się  6 radnych ,  

     wstrzymało się 9 radnych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy wytłumaczył nowym radnym, na jakiej zasadzie odbywa się 
wgląd do protokołu, iŜ znajduje się on w biurze rady oraz na 1 godzinę przez sesją zostaje 
wyłoŜony do wglądu na sali posiedzeń. 
 
Ad. 4 
 
Interpelacja ustna – radny Marian Grzonka, zgłosił, iŜ zawarty w załączniku plan pracy 
komisji rewizyjnej, nie był przedyskutowany przez członków komisji, a naleŜy podjąć 
uchwałę w tej sprawie. 
Radny  A. Wita proponuje, aby odłoŜyć podjęcie tej uchwały na kolejną sesję zgodnie  
z wnioskiem radnego Grzonki. 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, jaka jest wola rady jeśli chodzi o przyjęcie planu pracy 
komisji rewizyjnej. Radni zdecydowali o odłoŜeniu podjęcia uchwały do następnej sesji. 
 
Ad. 5 
 
Przewodniczący Rady Gminy przekazał głos Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej. 
Pani Ewa Pukowiec – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej - złoŜyła Wójtowi 
Gminy gratulacje z okazji wyboru na stanowisko i wręczyła stosowne zaświadczenie. 
Wójt złoŜył ślubowanie zgodnie z art.29 a ustawy o samorządzie gminnym. 
Gratulacje Wójtowi złoŜyli Przewodniczący Rady Gminy Mszana oraz Z-ca Wójta  
pan Janusz Wita. 
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Następnie Wójt  Mirosław Szymanek podziękował i złoŜył krótkie oświadczenie, iŜ będzie się 
starał, aby radni, rada oraz mieszkańcy byli zadowoleni z jego pracy, jako Wójta.  
 
Ogłoszono 10 minutową przerwę. 
 
Ad. 6 
 
Po przerwie wznowienie obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił, iŜ przystępujemy do powołania komisji stałych Rady 
Gminy Mszana.  
Przewodniczący przypomniał jakie komisje pracowały w poprzedniej kadencji i zadał pytanie 
radnym czy jest potrzeba, aby zmieniać komisje jakie pracowały do tej pory? 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał zakresy pracy poszczególnych komisji i zapytał czy są 
jakieś uwagi i propozycje, co do ilości komisji oraz ilości członków. 
Radny R. Tatarczyk przypomniał o tym, Ŝeby nie zwiększać tylko ilości komisji, ale Ŝeby 
radny mógł być w więcej niŜ 2 komisjach. Dodał, Ŝe ktoś moŜe mieć inne zdanie na ten temat, 
ale moŜe jest radny, który chciałby być członkiem w kaŜdej komisji. 
Radny M. Kozielski zapytał, czy takie zmiany naraŜą gminę na większe koszty. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, Ŝe jeśli radny będzie chciał pracować  
w 3 komisjach to z pewnością koszty się zwiększą . 
 
Radny R. Tatarczyk dodaje, Ŝe prace w komisjach pomagają w podjęciu najlepszej decyzji 
w sprawach omawianych i podejmowanych na sesjach Rady Gminy.  
Radny M. Kozielski zadał pytanie radnym, czy na ten moment  ktoś chce pracować  w więcej 
niŜ w 2 komisjach? Bo jeśli nikt nie ma takiej woli to niepotrzebnie zastanawiamy się nad 
tymi propozycjami.  
 
Dyskusja radnych na temat zasadności zmian w ilości komisji oraz ich członków. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby powołać przewodniczących poszczególnych 
komisji i kaŜdy z nich dobierze sobie członków do komisji, jaką będzie reprezentować. 
Przypomniał, Ŝe zgodnie z regulaminem komisja nie moŜe liczyć więcej niŜ 8 osób. 
 
Wybór przewodniczących komisji został przeprowadzony w głosowaniu jawnym po 
poprzednim zgłoszeniu kandydatur. 
Przewodniczący zgłosił formalny wniosek o przegłosowanie trybu wyboru przewodniczących 
komisji, za wnioskiem opowiedziało się jednogłośnie 15 radnych. 
  
Komisja Spraw Społecznych – zgłoszono kandydaturę pani Wiesławy Tatarczyk-Sitek 
Kandydatka wyraziła zgodę na pełnienie funkcji przewodniczącej komisji. 
Za kandydaturą opowiedziało się 14 radnych, 
     1 wstrzymał się.  
 
Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego – zgłoszono kandydaturę pana Mirosława 
Kozielskiego – kandydat wyraził zgodę oraz pana Piotra Kuczerę, który został 
przewodniczącym komisji otrzymując w głosowaniu jawnym 8 głosów za, 
        7 przeciw. 
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Komisja Planowania, Infrastruktury i Inwestycji. 
Kandydatura zgłoszona przez radnych, pan Andrzej Kaperczak, który wyraził zgodę na 
kandydowanie i otrzymał 14 głosów za, 1 przeciw. 
 
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minutową przerwę. 
Przewodniczący komisji zapisali radnych-członków  do poszczególnych komisji. 
 
Po przerwie wznowiono obrady. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, dotyczącej powołania komisji stałych 
Rady Gminy.  
Uchwała Nr II/6/2010 w sprawie powołanie komisji stałych Rady Gminy. 
Za projektem uchwały opowiedzieli się jednogłośnie 15 radnych  
      przeciw 0 
     wstrzymało się 0. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Mszana poprosił o przedstawienie  składu osobowego komisji 
stałych.  
Komisja Spraw Społecznych : 

1. Wiesława Tatarczyk-Sitek 
2. Jolanta Cieślik 
3. Roman Bura 
4. Maria Trojan 
5. Mirosław Kozielski 
6. Adam Brudny 
7. Mirosław Andreczko 

 
 
Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego: 

1. Piotr Kuczera 
2. Alojzy Wita 
3. Piotr Sitek 
4. Mirosław Winkler 
5. Mirosław Kozielski 
6. Marian Grzonka 
7. Andrzej Kaperczak 
8. Roman Tatarczyk 

 
Komisja Planowania, Infrastruktury i Inwestycji: 

1. Andrzej Kaperczak 
2. Jolanta Cieślik 
3. Wiesława Tatarczyk-Sitek 
4. Mirosław Winkler 
5. Adam Brudny 
6. Tadeusz Wroński 
7. Piotr Kuczera 
8. Mirosław Andreczko. 
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały w sprawie: ustalenia składu 
osobowego komisji stałych Rady Gminy. 
Za projektem Nr II/7/2010 opowiedziało się jednogłośnie 15 radnych,  
       przeciw 0, 
         wstrzymał się 0. 
 
 
Kolejny projekt uchwały dotyczy zmian w budŜecie gminy na 2010 rok. 
Przewodniczący Rady Gminy przekazał głos pani Skarbnik, która omówiła dokładnie jakie są 
powody zmian w budŜecie. 
Wytłumaczyła, iŜ w projekcie uchwały jest ujęta zmiana w planie finansowym dochodów i 
wydatków nimi finansowanych tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku 
bankowym Zespołu Szkół w Mszanie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu krzeseł. 
 
Pani Skarbnik odczytała treść projektu uchwały, następnie Przewodniczący Rady Gminy 
przeprowadził głosowanie projektu uchwały. 
Uchwała Nr II/8/2010 w sprawie zmian w budŜecie gminy. 
Za projektem uchwały opowiedziało się 14 radnych, 
     przeciw 0, 
     wstrzymał się 1. 
 
Przewodniczący Rady Gminy podziękował pani Skarbnik. 
 
Ad. 8 
 
Interpelacje pisemne nie wpłynęły.  
 
Interpelacja ustna, zgłoszona przez radnego A. Witę – wniosek o  jak najszybsze ustalenie 
terminu spotkania z projektantem firmy Top-Project, panem Wawrzyniakiem, w sprawie 
projektów przedszkola i szatni sportowej. Radny zwrócił się z prośbą o ponowne wyłoŜenie 
projektów juŜ powstałych w przeszłości.  
   
 
 
Ad. 9 
 
Wolne głosy i wnioski. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych  o zabieranie głosu w ramach  wolnych 
głosów i wniosków. 
Radny A. Kaperczak zapytał, czy zakresy pracy poszczególnych komisji mają ścisłe granice, 
takie jakie są juŜ ustalone? 
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, Ŝe po uchwaleniu zakresu prac komisji moŜna to 
zmienić, ale tylko kolejną uchwałą. 
Radny R. Tatarczyk zaproponował zmianę godzin, w jakich odbywają się sesje Rady Gminy. 
 
Radna Wiesława Tatarczyk-Sitek poinformowała, iŜ w  poniedziałek 13.12.2010r.  
o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych w sali posiedzeń  
Urzędu Gminy Mszana. 
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iŜ do 1 stycznia 2011 roku naleŜy złoŜyć  
oświadczenie majątkowe.  
Poinformował równieŜ o moŜliwym szkoleniu dla radnych, mając na uwadze nowych 
radnych, które mogłoby się odbyć na terenie urzędu gminy.  
 
Radny M. Andreczko poprosił o moŜliwość wysyłania protokołu z poprzedniej sesji do 
wglądu do materiałów jakie otrzymują radni przed kolejną sesją. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego powiadomił, iŜ w piątek 
tj.17.12.2010 r. godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie komisji w sali posiedzeń  
Urzędu Gminy. 
Z kolei Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował o posiedzeniu Komisji 
Rewizyjnej w czwartek tj. 16.12.2010 o godz. 15.00. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo gratulacyjne od Związku Nauczycielstwa  
dla radnych nowej kadencji – załącznik nr 3. 
Poinformował, iŜ dnia 29 grudnia 2010r. odbędzie się  kolejna sesja Rady Gminy,  
o godz.14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mszana. 
 
Pytanie Z-cy Wójta zadał radny A. Wita, który poprosił o wyjaśnienie w kilku zdaniach na 
czym polega pozyskiwanie dotacji unijnych, kto się zajmuje takimi projektami i na jakie 
dotacje ewentualnie czekamy? 
Pan Janusz Wita odpowiedział na pytanie, informując radnych, iŜ w dniu 19 listopada 
upływał termin składania wniosków do Programu Rewitalizacji Małych Miejscowości, taki 
wniosek został złoŜony i do czerwca przyszłego roku zapadnie decyzja odnośnie przyznania 
dofinansowania. 
Dodał, Ŝe pozyskiwaniem środków zewnętrznych zajmuje się referat GK, czyli pani  
Dorota Rajszys i głównie ona zna zasady przyznawania takich dotacji. 
 
Przewodniczący Rady Gminy podsumował wypowiedź Zastępcy Wójta, dodał, iŜ naleŜy 
zapoznać radnych z projektami w kontekście pozyskiwania dotacji, jakie istnieją moŜliwości 
w tym zakresie, jakie projekty są realizowane. 
Proponuje, aby najpierw odbyły się posiedzenia komisji a następnie moŜna się zastanowić 
nad wspólnym posiedzeniem komisji które moŜna zwołać w późniejszym terminie  
i przedyskutować wymienioną tematykę. 
 
 
Ad. 10 
 
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad  Przewodniczący Rady Gminy podziękował za 
udział i zamknął sesję. 
 
 
 
Protokołowała:     Przewodniczący Rady Gminy: 
 
Adrianna Brak         mgr Tadeusz Wroński 


