
Protokół Nr IV/2011 

 

Z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 17 stycznia 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy  

w godz. 14.00 – 19.30. 

 

Ad. 1 

 

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Wroński, witając zebranych  

w sali obrad. Z ramienia Urzędu w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy, Z-ca Wójta, Skarbnik 
Gminy oraz kierownicy poszczególnych referatów. 

 

Ad. 2 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, Ŝe sesja jest prawomocna, uczestniczy w niej  

15 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iŜ dodatkowo do porządku będzie dodany jeden 
punkt, który będzie stałym punktem porządku kaŜdej następnej sesji, jest  to punkt dotyczący 
wniosków z posiedzeń poszczególnych komisji, jakie odbyły się w okresie między sesjami. 

 
Proponowany porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
5. Sprawozdanie z prac poszczególnych komisji. 
6. Interpelacje. 
7. Uchwalenie budŜetu gminy  na 2011r. 
8. Podjęcie uchwał. 
9. Odpowiedzi na interpelacje. 
10. Wolne głosy i wnioski. 
11. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad zaproponowanym projektem 
porządkiem obrad.- załącznik nr 1 do protokołu. Wszyscy radni opowiedzieli się za 
przedstawionym porządkiem obrad. 
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Ad. 3 

 

Kolejny punkt porządku obrad, to przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.- załącznik nr 2 

Za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji opowiedziało się 14 radnych, 1 wstrzymał się od 
głosu. 

 

Ad. 4 

 

Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami –  

załącznik nr 3 do protokołu. 

Informacja o działaniach podejmowanych przez Wójta Gminy Mszana. 

I. Zarządzenia. 

II.  Informacja w zakresie spotkań. 

Wójt przedstawił zarządzenia, jakie zostały wydane w poszczególnych sprawach. 

Inne działania w zakresie spotkań, między innymi było to spotkanie z posłem Gadowskim, 
oraz z prezesem LKS „Płomień” Połomia p. A. Rugorem . 

Wójt wspomniał o przeprowadzonych odprawach z kierownikami referatów Urzędu Gminy. 

Wymienione zostało równieŜ spotkanie z panem P. Plutą, właścicielem kancelarii prawnej,  

z którą nawiązano współpracę. 

13.01.2011r. odbyło się spotkanie z p. Janem Koenig, przedstawicielem firmy Alpine.  

14 stycznia br. załatwiono sprawy notarialne, oraz udzielono krótkiego wywiadu w sprawie 
StraŜy Miejskiej,  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są pytania do pana Wójta ? 

Rady A. Wita zapytał, czy z początkiem listopada była przeprowadzona rozmowa z 
przedstawicielem firmy Alpinie, na temat łącznika ul. Dworskiej z ul. Szybową, w 
szczególności w sprawie naprawienia niecek i dziur, jak równieŜ   o zamontowaniu 
dodatkowych lamp na tym łączniku. 

Odpowiedziała pani U. Rduch-Kołeczko, inspektor ds. dróg: jeśli chodzi o łącznik, to 
odpowiedź będzie w środę. Przedstawiciel firmy, stwierdził, Ŝe łącznik  musi być zamknięty 
po to aby zabudować ekrany przy autostradzie i wykonać  wszelkie prace remontowe 
związane z tą drogą. W tym czasie  mieszkańcy będą mieć  udostępniony dojazd na ul. 
Dworską od ul. Wolności. 

Radny A. Wita zapytał o 11 stycznia br. i rozmowę z panem Wawrzyniakiem, radny wyraził 
zainteresowanie tym co miał do powiedzenia projektant.  

Pani A. Tkocz udzieliła wyjaśnień, spotkanie dotyczyło głównie  szatni sportowej  

w Połomi, projekt szatni jest zawarty w programie rewitalizacji. 

Pan Wójt zwrócił uwagę na prawdopodobne błędy, jakie zostały stwierdzone w projekcie. 

Pani A. Tkocz odpowiedziała, Ŝe juŜ  stwierdzono, iŜ jest pomyłka w kosztorysie, kwota 
błędnych obliczeń prawdopodobnie opiewa na kwotę ok. 1 mln. zł. 

Radny M. Grzonka zapytał, jakie są ustalenia w sprawie ul. Mickiewicza. 
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Pan Wójt odpowiedział, Ŝe ulica będzie zamknięta. Na dzień dzisiejszy droga jest otwarta, ale 
na przełomie marca/kwietnia, na okres ok. 4 miesięcy moŜe być zamknięta. 

Radny M. Grzonka stwierdził, Ŝe posiada informacje, iŜ Alpina moŜe zamknąć ulicę, ale tylko  
do momentu ukończenia mostu, a most jest juŜ ukończony i moŜna tamtędy puścić ruch. 

Pan Wójt odpowiedział, Ŝe nie wie skąd pan radny ma taką wiedzę, ale ruch  nie moŜe być 
tamtędy puszczony, z uwagi na prowadzone prace mostowe i przedstawiciele firmy nie biorą 
odpowiedzialności za to, Ŝeby zabezpieczyć ruch na tej drodze. 

Radny A. Wita zaapelował do radnych, Ŝeby podjąć zdecydowane kroki w celu 
przygotowania przejście dla pieszych wzdłuŜ ul. Szkolnej  w momencie zamknięcia ul. 
Wolności. MoŜna  w tym celu  wykorzystać skarpę. 

Wójt poinformował radnych, Ŝe w środę odbędzie się  spotkanie w WOKiR Połomia, aby 
poinformować mieszkańców Połomi i Gogołowej o zmianach w ruchu drogowym w związku 
z planowanym zamknięciem ul. Wolności.. 

Pan Wójt odczytał pismo, jakie wpłynęło od JSW, mówiące o tym, Ŝe ulica Wolności będzie  
zamknięta w dniu 18  stycznia, co nie jest zgodne z ustaleniami, dodaje, Ŝe odbędzie się 
spotkanie w urzędzie z przedstawicielami inwestora, aby wyjaśnić sytuację. 

Pan Wójt poinformował radnych o fakcie odnalezienia w urzędzie  pewnych dokumentów 
świadczących o tym, Ŝe  poprzednie władze gminy były informowane o poszczególnych 
etapach załatwiania sprawy związanej z planowanym remontem ul. Wolności. 

Radny A. Wita zapytał V-ce Wójta o sprawę zamknięcia drogi i poszerzenia istniejącego 
chodnika. 

Radny A. Kaperczak spytał, czyj jest grunt pod budowę drogi, czy  jest w całości gminny, czy 
teŜ w części KWK „JAS- MOS”? 

Pani A. Tkocz odpowiedziała, Ŝe nie jest to droga gminna, oraz omówiła, jakie zostały 
wydane postanowienia odnośnie drogi, o której mowa. Droga będzie przebudowywana, bo 
musi być włączona do DW 40. 

Pan Wójt  poinformował, Ŝe jest umówiony z panem Koenigiem, przedstawicielem firmy 
Alpine. Przyznał, iŜ zdaje sobie sprawę, Ŝe stan dróg jest fatalny, ale Alpine nie chce wziąć za 
to odpowiedzialności, ze względu na roczną przerwę w budowie. Będą prowadzone rozmowy 
na ten temat, ale będzie to trudne i mamy tego świadomość.  

Radna M. Trojan poinformowała o trudnej sytuacji wielu mieszkańców wynikłej po 
wybudowaniu kanalizacji, gdzie  pozatykane są dreny i woda stoi na polach a w momencie 
odwilŜy i wiosny moŜe się to wiązać z podtopieniami, dlatego naleŜy zainterweniować póki 
czas.  

Radny M. Grzonka spytał, czy Alpina mówiąc o kosztach, chce Ŝeby gmina w nich 
uczestniczyła. 

Wójt odpowiedział, Ŝe Alpina to konsorcjum i w wielu przypadkach nie poczuwają się do 
odpowiedzialności, jeśli chodzi o pokrycie strat na danym odcinku budowy. Jako mieszkańcy 
moŜemy czuć się poszkodowani, bo wewnętrzne rozliczenia firmy nie powinny nas 
interesować, a drogi są zniszczone. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Wójta o dodatkową informację związaną z 
zamknięciem ul. Wolności. Jak będzie funkcjonować  komunikacja i co moŜna jeszcze zrobić 
dla mieszkańców ? 
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Pan Wójt odpowiedział, Ŝe jest bardzo mało  czasu  na jakiekolwiek zmiany, na ten moment 
wiemy, Ŝe ul. Szkolną mogą przejeŜdŜać autobusy, to był priorytet. O wszelkich zmianach 
będziemy się starali informować mieszkańców na bieŜąco. 

Radny P. Kuczera spytał, czy Rada Gminy i Wójt, mogą zawnioskować, aby w formie 
zadośćuczynienia w związku z zamknięciem drogi inwestor  wybudował wzdłuŜ ul. Wolności 
na odcinku remontowanym chodnik ? (z tego co wiadomo, to przez 18 miesięcy droga będzie 
zamknięta). 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, Ŝe w poprzedniej kadencji rady gminy 
były składane wnioski w tej sprawie. 

Radny M. Grzonka zapytał, czy my monitorujemy prace, Ŝeby zniwelować skutki powodzi  

i co my robimy Ŝeby tych powodzi nie było ? Chodzi dokładnie o tereny - Szyby Zachodnie. 

Pan W. Bielasiński odpowiedział, Ŝe pod koniec poprzedniego roku poprzedni Wójt zlecił 
monitorowanie poszczególnych miejsc, tam gdzie są tereny zagroŜone zalewaniem, stwierdził 
jednak, Ŝe  na ten moment nie ma takich zagroŜeń. 

Pani A. Tkocz skomentowała, iŜ część budynków na w/w terenach zalewowych zostało 
wypłaconych i właściciele dostali odszkodowanie, natomiast budynki poszły w tzn. obieg 
wtórny. Część budynków zostało wypłacone na zasadzie wyroków sądowych, ale nie ma ani 
słowa o tym, Ŝe mają być rozebrane. 

Pan Wójt dodał, Ŝe kontrola NIK-u w naszym urzędzie  dotyczyła między innymi tej kwestii. 
Być moŜe nastąpi nowelizacja ustawy regulująca bardziej szczegółowo sprawy wykupu i 
wyburzania domów podległych wypłaceniu ze względu na szkody górnicze.  

Przewodniczący Rady Gminy dodał, Ŝe to nam pozostaje problem w momencie, kiedy 
faktycznie dom się zawali. NaleŜy wprowadzić przepisy i domagać się od Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, Ŝeby sprzedaŜ obligowała i doprowadzała do rozbiórki. 

Radny P. Kuczera zapytał, kto będzie odpowiedzialny, jeŜeli się komuś stanie krzywda, albo  
ktoś będzie ranny. 

Pani A. Tkocz odpowiedziała, Ŝe za kontrolę budynków pod względem stanu technicznego 
odpowiada Powiatowy  Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

 

Ad. 5 

 

Sprawozdania poszczególnych komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy przekazał głos przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych. 
Pani W. Tatarczyk-Sitek odczytała porządek  komisji, która odbyła się 10 stycznia 2011 r.  

Omówiła najwaŜniejsze  punkty  a następnie odczytała wnioski z komisji – załącznik nr 4. 

Przewodnicząca komisji  podała datę następnego spotkania - 7 luty 2011 r. o godz. 14.00  

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Planowania Pan A. Kaperczak przedstawił  krótkie 
sprawozdanie z posiedzenia komisji oraz odczytał sformułowane wnioski i opinie  

-załącznik nr 5. 

Pan Piotr Kuczera - Przewodniczący  Komisji BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego odczytał 
sprawozdanie z komisji z dnia 5 stycznia 2011 oraz wnioski – załącznik nr 6. 
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Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przedstawione sprawozdania.  

Przewodniczący Komisji BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego przedstawił propozycję zmian  

w budŜecie na 2011r 

Przeprowadzono głosowanie, aby przyjąć zmiany w projekcie: 

14 głosów za,  

0 przeciw, 

1 radny wstrzymał się od głosu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan A. Wita przeczytał sprawozdanie i wnioski  

z komisji dotyczące Kontroli GOS-u w dniu 04 styczeń 2011r – załącznik nr 7.  

 

Ad. 6 

 

Interpelacje pisemne nie wpłynęły. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę. 

 

Ad. 7 

 

Po przerwie wznowienie obrad. 

Kolejny punkt porządku obrad, to uchwalenie budŜetu gminy na 2011 r.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił, jakie projekty uchwał zostały przekazane  

podjęcia uchwałą.  

Poprosił panią Skarbnik o przedstawienie poszczególnych projektów uchwał oraz aby 
przedstawiła decyzję RIO odnośnie zatwierdzenia projektu uchwały budŜetowej.  

Pani Skarbnik odczytała uchwały II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Katowicach : 

- NR 4100/II/119/2010 w sprawie opinii o przedłoŜonym przez Wójta Gminy Mszana 
projekcie uchwały budŜetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami 
informacyjnymi - załącznik nr 8. 

Pani Skarbnik kolejno odczytała treść decyzji, w sprawie opinii o przedłoŜonym przez Wójta 
Gminy Mszana projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata  

2011-2015 - załącznik nr 9. 

Kolejna uchwała RIO dotycząca orzeczenia w sprawie opinii o moŜliwości sfinansowania 
deficytu w kwocie 10.662,172 zł przedstawionego w projekcie uchwały budŜetowej  

na 2011 rok Gminy Mszana - załącznik nr 10. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przedstawienie poszczególnych uchwał. 

Pani Skarbnik wyjaśniła krótko tekst autopoprawki wykazanej przez Wójta Gminy. 

Pani Skarbnik przypomniała równieŜ o tym, skąd środki finansowe znajdują się w budŜecie 
na 2011. 



 6 

Pani Skarbnik odczytała treść autopoprawki – załącznik nr 15. 

Radni zadawali pytania odnośnie przedstawionego tekstu autopoprawki. 

Radny R. Bura zapytał skąd pochodzi kwota 500 zł. 

Pan W. Bielasiński wytłumaczył, Ŝe dotyczy  syren, zakupu i konserwacji. Koszt takiej syreny 
elektrycznej jest duŜy i co roku jest taka kwota. 

Radna W. Tatarczyk-Sitek zapytała czy przedstawione kwoty w ramach autopoprawki 
zwiększają deficyt?  

Pani Skarbnik odpowiedziała, Ŝe nie, są po prostu inaczej rozdysponowane. 

Radny M. Grzonka zapytał o nowy projekt przedszkola, z jakiego działu w budŜecie byłby 
ewentualnie zapłacony ? 

Pani Skarbnik odpowiedziała, Ŝe prawdopodobnie z działu Oświata i wychowanie,  

w rozdziale przedszkole. Podkreśliła, Ŝe jeŜeli miałaby być adaptacja, to wtedy z funduszy 
urzędu gminy, administracja. 

Radna M. Trojan zapytała czy są w budŜecie fundusze na organizacje społeczne, takie jak 
koła emerytów i koła gospodyń wiejskich. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, Ŝe tak jak do tej pory z wydatków reprezentacyjnych.  

Pan Wójt dodał, Ŝe jako były dyrektor WOKiR Mszana wspierał i będzie wspierał takie 
instytucje funkcjonujące na terenie gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał jakie były wytyczne przy ogłoszeniu  przetargu, jeśli 
chodzi o dowóz dzieci do szkoły. 

Pani K. Bylicka, kierownik referatu KEI, odczytała jakie były wytyczne na poprzedniej 
umowie, która wygasła w dniu 31 grudnia 2010 r. głoszono przetarg, który został ogłoszony 
w dniu 16 listopada 2010 r.  w urzędzie. Wpłynęły 2 oferty. 

Pani K. Bylicka poinformowała, Ŝe w najbliŜszą środę, odbędzie się spotkanie z dyrektorkami 
szkół i będziemy próbować ustalić najbardziej optymalną trasę.  

Radna W. Tatarczyk-Sitek opuściła salę posiedzeń. 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad autopoprawką. 

Pozytywnie zaopiniowano autopoprawkę – jednogłośnie 14 opowiedziało się za przyjęciem 
autopoprawki do projektu uchwały budŜetowej Gminy Mszana na 2011 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy oddał głos pani Skarbnik, która omówiła  projekt budŜetu 
gminy na rok 2011 r. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zadawanie pytań do projektu budŜetu. 

Radny R. Bura zapytał o ekwiwalent dla straŜaków za udział w szkoleniach. Dodał, Ŝe 
zmieniła się ustawa i trzeba doszkolić ok. 50 straŜaków. W przyszłości moŜe być sytuacja, Ŝe 
nie będzie miał kto wyjechać do poŜaru. 

Pani Skarbnik dodała, Ŝe w 2010 r. wydano 6 tys. zł na szkolenia i wyjazdy do poŜaru. 

Pan W. Bielasiński zabrał głos, omawiając, iŜ decyzja o szkoleniu naleŜy do komendanta 
straŜy poŜarnej, ale na podstawie takiego programu jaki opracował komendant główny. 
Ustalono ekwiwalent dla gminy Mszana dla 23 członków straŜy. Szkolenie jest podzielone 
najczęściej na 2 moduły - 16 zł za godzinę.  

Ekwiwalent przekazywany na działania ratownicze, działania związane z zakupem, obsługą 
przy powodzi. Cześć z tej kwoty to wydatki na badania okresowe. 
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Radny R. Bura dodał, Ŝe w zeszłym roku na jedną część takiego szkolenia zostało wysłanych 
8 straŜaków z Połomi, teraz trzeba to nadzorować, poniewaŜ do 2 lat, naleŜy dokończyć to 
rozpoczęte szkolenie, w przeciwnym razie wszystko przepadnie. 

Pan Wójt zaproponował, Ŝeby z kaŜdej jednostki wysłać straŜaków, adekwatnie do 
posiadanych środków. 

Radny M. Kozielski zapytał, czy ustawa przewiduje ekwiwalent na szkolenie. Ten 
ekwiwalent został uchwalony przez Radę Gminy na 16 zł za godzinę. 

Pani Skarbnik przypomniała, Ŝe jednostki StaŜy mają jeszcze 132 tys. na pozostałe wydatki, 
czyli jeŜeli zabraknie pieniędzy na szkolenia to Rada Gminy ma prawo dokonywać zmian  

w budŜecie. Ponadto  mogą pojawić się dodatkowe środki po zmianach w budŜecie lub po 
przetargach, pewnie pojawią się środki do zagospodarowania. 

Radny R. Bura stwierdził, Ŝe trudna jest sytuacja w wyposaŜeniu straŜy, przypomniał sytuację 
kryzysową powodzi z zeszłego roku, gdzie trzeba było wykorzystywać specjalne 
kombinezony przez kilku straŜaków jeden po drugim. Dodał, Ŝe jest to niehigieniczne  

i urągające godności człowieka. Takich kombinezonów mamy na stanie 8 sztuk, jeden 
kombinezon kosztuje ok. 2400zł. 

Pan Wójt dodał, Ŝe działając zaledwie od miesiąca zdaje sobie sprawę, Ŝe pojawiają się wciąŜ 
nowe problemy. W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie dotyczące systemu Inter-region,  

w którym niestety nasza gmina uplasowała się na ostatnim miejscu, bo nie pozyskaliśmy 
Ŝadnych środków. Wystarczy dobrze napisać projekt i wtedy doposaŜyć, którąś z jednostek 
StraŜy poŜarnej. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania?  

Na salę posiedzeń wróciła radna W. Tatarczyk- Sitek 

Pani Skarbnik odczytała treść projektu uchwały w sprawie : uchwalenia budŜetu Gminy 
Mszana na 2011 rok. 

Uchwała Nr IV/1/2011 w sprawie : uchwalenie budŜetu Gminy Mszana na 2011 rok. 

Za projektem uchwały opowiedziało się : jednogłośnie 15 radnych, 

          przeciw : 0 

      wstrzymało się 0. 

Kolejna uchwała dotyczyła Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Przewodniczący Rady Gminy przekazał głos pani Skarbnik, która odczytała projekt  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2011-2015. 

Za przyjęciem projektu uchwały Nr IV/2/2011 opowiedziało się jednogłośnie 15 radnych. 

                                                                                                               przeciw : 0, 

                wstrzymało się 0. 

 

 

 

 

Ad. 8 
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Podjęcie uchwał. 

Kolejna uchwała, która dotyczy określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały. 

Głosowanie nad uchwałą Nr IV/3/2011 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji 
podatkowych.  

Za projektem uchwały opowiedziało się: jednogłośnie 15 radnych,  

               przeciw : 0, 

            wstrzymało się 0. 

Kolejna uchwała dotyczyła doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Radny R. Tatarczyk zapytał na jakich zasadach  przydzielane są środki na doskonalenie 
zawodowe.  

Pani K. Bylicka, udzieliła odpowiedzi na  podstawie obowiązującej ustawy o systemie 
oświaty i oraz o szczegółowych kryteriach i trybie pozyskiwania środków na w/w cel. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jeszcze pytania? 

 

Radny P. Kuczera zapytał czy zmniejszy to w jakimś sensie wynagrodzenie nauczycieli? 

Pani K. Bylicka odpowiedziała, Ŝe nie. 

Radny A. Wita zapytał na jakiej zasadzie działa plan doskonalenia, o ile budŜet szkoły  

na to pozwala ? 

Pani K. Bylicka odpowiedziała, Ŝe zgodnie z odczytanymi artykułami z ustawy, jest to 
dokładnie 1% planowanych w 2011 r. środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe 
nauczycieli. 

Uchwała Nr IV/4/2011 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na 2011 r. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały:  

za projektem uchwały opowiedziało się : 10 radnych 

przeciwko : 0, 

wstrzymało się: 5 radnych 

Kolejny projekt uchwały dotyczył StraŜy Miejskiej. 

Radny A. Wita stwierdził, Ŝe jest zdecydowanie za tym, Ŝeby zrezygnować z podpisania 
porozumienia z miastem Wodzisław Śl. w sprawie StraŜy Miejskiej. 

Radny R. Tatarczyk powiedział, Ŝe jest za tym, Ŝeby się całkowicie nie pozbawiać kontroli, 
poniewaŜ w jakiś sposób trzeba być chronionym. Czasami potrzebna jest interwencja. 
Powinniśmy się zastanowić czy straŜ miejska jest nam naprawdę niepotrzebna. 

Radna J. Cieślik dodała, Ŝe jeŜeli do połowy się ograniczy zakres godzin pracy i skróci okres 
podpisania umowy, to powinno wystarczyć. Ale nie powinno się pozbywać całkowicie 
nadzoru nad gminą. 
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Radna M. Trojan teŜ jest za tym, Ŝeby utrzymać StraŜ, bo była świadkiem jak wyrzucane były 
śmieci do lasu, jeśli nie będzie tego nikt pilnował, to będzie jeszcze gorzej. Przewodniczący 
Gminy dodał, Ŝe problem dzikich wysypisk nie został rozwiązany takŜe wtedy, gdy straŜ 
miejska  funkcjonowała. 

Pan Wójt dodał, Ŝe jest to trudna sytuacja, ale z tego co wiadomo od społeczeństwa, toczy się 
juŜ dyskusja publiczna. Wiele kontrowersji budzą mandaty, zbierane na naszym terenie, które 
wpływają do kasy miejskiej Wodzisławia Śl. Stwierdził, Ŝe dostosuje się do decyzji rady, ale 
byłby skłonny, Ŝeby się wycofać ze straŜy na rzecz współpracy z dzielnicowymi. Sytuacja z 
podpisaniem umowy z policją jest o tyle ryzykowna, Ŝe naleŜy się zdeklarować na okres 5 lat.  

Radny A. Kaperczak dodał, Ŝe naleŜy egzekwować od instytucji, jaka jest zobowiązana do 
ochrony mieszkańców. Nie naleŜy wyręczać policji z ich obowiązków. MoŜe naleŜy 
spróbować od policji wyegzekwować odpowiednie działania ? 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy mamy prawo wymagać od dzielnicowego 
sprawowania takich obowiązków ( chociaŜ częściowo), jakie straŜ miejska pełni do tej pory. 

Radny P. Kuczera stwierdził, Ŝe trzeba zaprosić dzielnicowego na sesję, niech się przedstawi  

i zdeklaruje czy moŜe przeprowadzać obchody po terenie gminy. 

Radny M. Andreczko stwierdził, Ŝe moŜna się zorientować jak to funkcjonuje w gminach, 
gdzie nie ma straŜy miejskiej i jak tam jest rozwiązany ten temat. 

Ostatecznie pan Wójt wnioskuje o wycofanie projektu uchwały w sprawie podpisania 
porozumienia z miastem Wodzisław Śl. 

Radni opowiedzieli się jednogłośnie za wycofaniem projektu uchwały - 15 głosów. 

 

Ostatnia uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/2010 r., dotyczy zmian nazewnictwa 
powołanych komisji oraz przedmiot ich działalności., 

Uchwała Nr IV/5/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/2011 r. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały. 

Za projektem uchwały opowiedziało się  14 radnych 

przeciwko : 0 , 

      wstrzymał się : 1. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy. 

 

Ad. 10 

 

Po przerwie wznowienie obrad.  

Wolne głosy i wnioski. 

Przewodniczący Rady Gminy oddał głos pani E. Owczarczyk, która przedstawiła terminy 
szkolenia dla radnych, gdyŜ takie zapotrzebowanie wyrazili radni na poprzedniej sesji.  

Zaproponowała dzień 8 lub 15 lutego br., godzina do uzgodnienia. 

Przewodniczący Rady poprosił o decyzję. Radni wybrali dzień 15 luty 2011r., na godz. 15.00. 

Radny A. Kaperczak ogłosił, Ŝe kolejne posiedzenie komisji Infrastruktury i Rozwoju 
Gospodarczego” odbędzie się w dniu 24 styczeń 2011 r. godz. 14.00. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oznajmił, iŜ kolejna kontrola odbędzie się  

w dniu 8 lutego 2011 r. o godz. 10.00 – ciąg dalszy Kryta Pływalnia, Świetlica środowiskowa 
w Gogołowej oraz WOKiR Połomia. 

Radny P. Kuczera przedstawił apel mieszkańców z ul. Centralnej i Przyległej odnośnie 
tąpnięć jakie mają miejsce od jakiegoś czasu na terenie Połomi. Są to drŜenia odczuwalne  

w domach. Radny odczytał treść, oraz złoŜył pismo wraz z podpisami jako załącznik nr 11  

do protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy dodał, Ŝe tąpniecia są odczuwalne na duŜym obszarze Połomi  

i zwrócił się do Wójta, aby zaprosił przedstawiciela kopalni  i zapytał czym jest to 
spowodowane. 

Pani A. Tkocz dodała, Ŝe naleŜy się skontaktować z osoba kompetentną i skierować do niej 
zapytanie. 

Radny R. Tatarczyk zwrócił do p. W. Bielasińskiego – pełnomocnika ds. ochrony informacji 
niejawnych, obronnych i zarządzania kryzysowego, czy moŜe wytłumaczyć, jaka jest róŜnica 
między świetlicą środowiskową a OSP. 

Pan W. Bielasiński wytłumaczył, iŜ 1 umowa podpisana jest z panem Liśnikowskim – jako 
komendantem OSP a 2 umowa  z panią dyr. WOKiR Połomia. Jest to obiekt gminny  

i środki finansowania pochodzą z budŜetu. 

Radna M. Trojan skierowała pytanie do Wójta, kiedy jest przewidywany termin zebrania 
wiejskiego? 

Pan Wójt odpowiedział, Ŝe zebrania wiejskie odbędą się z początkiem marca lub na koniec 
lutego br. 

Radny P. Kuczera zapytał, czy płacenie spółki wodnej jest obowiązkowe. 

Pani sołtys Połomi, S. Rduch odpowiedziała, Ŝe z wyjątkiem, jakim jest ul. Podgórna, jest to 
obowiązek. 

Z-ca Wójta dodał, Ŝe składki w sołectwach są zbierane, ale ściąganie składek nie jest mocną 
stroną spółki. Z-ca Wójta dodaje, Ŝe problem finansowy jest trudny do rozwiązania. 

Radny P. Kuczera spytał, co spółka zrobiła w roku 2010 ? 

Radna M. Trojan, wymieniła, gdzie były interwencje związane ze spółka wodną, pani Trojan 
dodała, Ŝe nie moŜna za wiele zrobić, bo nie ma środków. 

Radny R. Bura zapytał o ubezpieczenia dla straŜaków? 

Pan W. Bielasińsk odczytał treść podpisanej umowy z ubezpieczalnią.  

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść pisma skierowanego do Wójta Gminy Mszana  

z informacją na temat przedszkola, skierowane od państwa Kochańskich – załącznik nr 12. 

oraz  pismo ze szpitala w Wodzisławiu Śl., na temat dotacji – załącznik nr 13 

Radca prawny odpowiedział, Ŝe jeŜeli chodzi o szpital, to nie znajduje podstawy prawnej, aby 
gmina mogła bezpośrednio dotować szpital, moŜliwe, Ŝe jest taka, ale na dzień dzisiejszy nie 
moŜna tego stwierdzić. 

Pani K. Bylicka odniosła się do pisma państwa Kochańskich - uwaŜa, Ŝe nie określili co chcą 
osiągnąć. Jeśli chcieliby otworzyć przedszkole prywatne to są pewne zasady, naleŜy zwrócić 
się z wnioskiem, spełniać wymogi, natomiast druga opcja to deklaracja, Ŝe dysponują lokalem 
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i chcą go wynająć na przedszkole. NaleŜy to doprecyzować, państwo Kochańscy muszą 
dokładnie określić jakie są ich intencje. 

Radny A. Wita przypomniał sytuację odnośnie mostu, jaki kiedyś był remontowany  

i stwierdził, Ŝe pracownicy ochrony środowiska stwierdzili, Ŝe nie jest to w gestii kopalni. 

Radny M. Andreczko przedstawił wstępny harmonogram dyŜurów radnych na rok 2011 r.  

Poprosił radnych o wpisanie się na listę. 

Radny A. Wita zapytał o Komisję ds. przeciwdziałania alkoholizmowi. 

E. Owczarczyk odczytała skład komisji : 

Przewodniczący Komisji – Wójt, pan Mirosław Szymanek, 

Pani J. Cieślik – pielęgniarka,  

Pan dr D. Chałupski – lekarz, 

Pani R. Studzińska  - inspektor UG, 

Pani E.  Palarczyk - kierownik OPS, 

Pani E. Owczarczyk – kierownik referatu OA. 

Pan Wójt dodał, Ŝe w najbliŜszym czasie, będzie zwołana komisja przeciwdziałania 
alkoholizmowi, mamy 6 osób skierowanych, które mają problem alkoholowy. 

Z-ca Wójta zabrał głos i zwrócił się do radnego A. Wity. Stwierdził, Ŝe chciałby wyjaśnić 
kwestię poruszoną na komisji budŜetu, odnośnie zniszczonych namiotów i korespondencji 
jaka miała miejsce między radnym A. Witą a dyrektorem WOKiR Mszana p. T. Millerem. 

Zacytował pisma, wyjaśniając sytuację. 

Radny P. Kuczera zadał pytanie, ile juŜ jest godzin odśnieŜania? Zwrócił się do  Sołtysów, 
chciałby aby  odniosły  się do tego pytania. 

Panie Sołtyski zaproponowały, Ŝe na kolejną sesję przygotują takie zestawienie. 

Pan Z-ca Wójta podziękował za współpracę, w związku z odejściem ze stanowiska Zastępcy 
Wójta Gminy Mszana. 

Pan Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy wręczyli kwiaty. 

 

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 

 
 


