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Protokół Nr VI/2011 
 
 
z sesji Rady Gminy  Mszana odbytej w dniu  21 marca 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu 
Gminy w godz. 14.00  –  20.15. 
 
 
Ad. 1 
 
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Wroński, witając zebranych  
w sali obrad: Radnych, zaproszonych gości, przedstawicieli Urzędu Gminy / z ramienia 
Urzędu w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy, Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy 
oraz Kierownicy  referatów/, Sołtysów  – listy obecności stanowią załączniki nr 1 -3 do 
protokołu. 
    
Ad. 2 
 
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe sesja jest 
prawomocna, uczestniczy w niej 14 Radnych  / stan Rady 15 osób/. 
 
Przewodniczący odczytał poniŜszy 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. Interpelacje. 
6. Informacja dzielnicowych Gminy Mszana z prowadzonych działań na terenie Gminy. 
7. Działalność placówek kultury oraz organizacji na rzecz upowszechniania kultury 

w roku 2010. 
8. Sport w Gminie – praca Klubów Sportowych w roku 2010. 
9. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej, działania Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w roku 2010. 
10. Sprawozdanie z prac poszczególnych komisji. 
11. Informacja w zakresie rozstrzygniętych przetargów na zadania na rok bieŜący. 
12  Podjęcie uchwał. 
13.  Odpowiedzi na interpelacje. 
14. Wolne głosy i wnioski. 
15. Zakończenie obrad. 

 
 
Radni nie zgłosili zmian do przedstawionego porządku obrad, opowiadając się jednogłośnie 
za jego przyjęciem. 
 
 
Ad. 3  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z sesji z dnia 21.02.2011 r. 
Za jego przyjęciem  opowiedziało się 13 Radnych, 1 Radny wstrzymał się od głosu. 
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Ad. 4 
Do biura Rady Gminy  wpłynęły 3 interpelacje złoŜone przez Radnego Alojzego Witę– 
załączniki nr 4-6. 
Wójt Gminy poinformował, Ŝe odpowiedź na złoŜone interpelacje zostanie udzielona 
Radnemu w formie pisemnej. 
Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy Wójt poinformował o prowadzonych rozmowach 
z Firmą Vattenfall, o akcji wymiany świetlówek na energooszczędne, a co za tym idzie, 
poprawą efektywności oświetlenia ulicznego. 
Firma złoŜy ofertę i przedstawi skutki finansowe, po czym zostanie podjęta decyzja, o 
ewentualnym przyjęciu zadania do realizacji. 
 
 
Ad. 5 
Wójt Gminy złoŜył sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami, jak w załączniku 
nr  7. 
W związku z pytaniami Radnych omówił sprawy poruszane na spotkaniu  z 
przedstawicielami Firmy Alpine – dyrektorem Marko Gollob, Janem Koenig oraz  
Marcinem Marciniakiem. Firma Alpine zwróciła się o wynajęcie terenów inwestycyjnych /w 
rejonie miejsca obsługi podróŜnych/. 
Wójt przedstawił informację ze spotkania z  Dyrektorem KWK „Zofiówka -Borynia” Panem 
Czesławem Kubaczką. Przedmiotem rozmów z Dyrektorem były tematy związane z 
degradacją terenów w rejonie zalewiska przy ul. Wolności w Połomi. Wójt wyraził 
niezadowolenie z faktu, iŜ jesteśmy obsypywani hałdami i z propozycji  zagospodarowania 
zalewiska poprzez zasypanie go kamieniem.  Rozmowy będą kontynuowane z Prezesem 
Spółki Węglowej, z którym zamierza spotkać się w terenie , aby na miejscu ocenić sytuację  
 
 
Ad. 6 
Z uwagi na rezygnację z usług StraŜy Miejskiej w Wodzisławiu Śl. i podjęciem w zamian 
współpracy z Policją zaproszono na sesję dzielnicowych  celem zapoznania się z zakresem ich 
obowiązków. 
Na zaproszenie Rady na sesję przybyli: mł. asp. Mirosław Szymański – Kierownik Rewiru 
Dzielnicowych, st. asp. Wiesław Bujnowski – dzielnicowy Sołectwa Mszana, asp. Krzysztof 
Iskierka – dzielnicowy Sołectw Połomia i Gogołowa. 
Radni zadawali pytania odnośnie zakresu obowiązków słuŜbowych, interwencji policji w 
przypadkach przemocy w rodzinie. 
Wójt podsumował spotkanie, iŜ aktualnie są wypracowywane wspólnie z Komendantem 
Powiatowym warunki dodatkowych działań  Policji w ramach  porozumienia, które zostanie 
spisane w tym temacie. Teren Gminy będzie patrolowany przez funkcjonariuszy. Będą 
czynione starania, aby znaleźć pomieszczenia na terenie Gminy na siedzibę dzielnicowych. 
Pan Szymański  zadeklarował, Ŝe zostaną wyznaczone dni i godziny, w których mieszkańcy 
będą mogli spotkać się z dzielnicowymi. 
Przewodniczący Rady Gminy podziękował funkcjonariuszom za przybycie na sesję i przedsta 
wione informacje. 
 
 
Ad. 7 
Dyrektor Tomasz Miller złoŜył sprawozdanie z działalności Wiejskiego Ośrodka Kultury i 
Rekreacji w Mszanie – załącznik nr 7. 
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Odpowiedział na pytania Przewodniczącego Rady Gminy dot. przeprowadzonego remontu 
Ośrodka. Podał, Ŝe wszystkie zaplanowane roboty zostały wykonane w terminie. Zapisane w 
odbiorze końcowym usterki Firma usunęła. Dodatkowo, poza projektem wykonano remont 
schodów oraz załoŜono daszki nad wejściami. 
Na pytania Radnego M. Andreczko dotyczące basenu kąpielowego podał, Ŝe chcąc 
przeprowadzić jego gruntowną modernizację byłyby potrzebne środki w wys. około 700 tys. 
zł / m.in. wyłoŜenie niecki folią, wprowadzenie obiegu wody z systemem jej oczyszczania/. 
Po przeprowadzeniu takiej modernizacji niezbędne będzie wprowadzenie całodobowej 
ochrony obiektu. 
 
 
Z uwagi na obecność Prezesów Klubów Sportowych Przewodniczący zaproponował, aby to 
oni w pierwszej kolejności złoŜyli sprawozdania z prowadzonych w roku 2010 działań w 
Klubach. 
Pan Marek Haśko – Prezes Klubu Sportowego „Start” w Mszanie zapoznał z informacją 
zgodnie z załącznikiem Nr 8. 
Odpowiedział równieŜ na pytania Przewodniczącego Rady Gminy dot. wizji rozwoju bazy 
sportowej w Mszanie i  najpilniejszych potrzeb. 
Pan M. Haśko poprosił  o rozwaŜenie moŜliwości dotowania stypendium dla zawodników 
oraz wykonanie zadaszenia nad siedziskami na boisku sportowym. Zwrócił się takŜe o 
przystosowanie pomieszczeń znajdujących się na piętrze budynku szatni dla potrzeb Klubu 
i stworzenie biura wyposaŜonego w komputer. 
 
Pan Krzysztof Goraus przedstawił działania Klubu Sportowego „Płomień” w Połomi, jak w 
załączniku nr 9. 
Wskazał bardzo trudną sytuację bazy sportowej w Połomi, z której nie ma moŜliwości 
korzystać w okresie całego sezonu. Szatnia sportowa nie jest ogrzewana, co przyczyniło się 
do zamarznięcia wody w instalacji. Wokół obiektu jest błoto, trudno do niego dojść. 
Przewodniczący Rady Gminy i Radny Alojzy Wita wyrazili nadzieję, Ŝe w ramach rewitaliza- 
cji centrum Połomi powstanie nowy obiekt szatni sportowej. 
 
Pan Daniel Grzegoszczyk zapoznał ze sprawozdaniem z działalności Uczniowskiego 
Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Delfin” – załącznik nr 10. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał prośbę Dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowej, Pani 
GraŜyny Chachulskiej  o podjęcie działań związanych z budową sali gimnastycznej przy 
Zespole Szkół – załącznik nr 11. 
Pan D. Grzegoszczyk poparł starania Pani Dyrektor i wyraził potrzebę budowy pełnowymia-
rowej sali gimnastycznej w Gogołowej.  
Zwrócił równieŜ uwagę, Ŝe przez boisko przy szkole w Połomi przebiega droga dojazdowa do 
przedszkola.  
W Mszanie natomiast boisko przyszkolne jest pofałdowane w okolicach bramek, bieŜnia jest 
prostokątna, ze skoczni nie moŜna korzystać, gdyŜ jest tam wejście do szkoły. 
 
Przewodniczący Rady Gminy podziękował  Prezesom za przedstawione informacje. 
 
 
Pani Maria Małysz złoŜyła sprawozdanie z działalności Wiejskiego Ośrodka Kultury i 
Rekreacji w Połomi – załącznik nr 11. 
Omówiła równieŜ usterki  stwierdzone po przeprowadzonym remoncie budynku Ośrodka, o 
które zapytali Radni. Wyjaśniła, dlaczego na dzień dzisiejszy nie ma moŜliwości dokonania 
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poprawek niektórych robót, a jest to związane z pozyskanymi środkami zewnętrznymi. 
Dopóki zadanie nie jest rozliczone, nie ma moŜliwości poprawy  wykonanych prac. 
Radni  A. Kaperczak i M. Winkler zwrócili uwagę, Ŝe boisko do koszykówki w Gogołowej 
nie nadaje się do wykorzystania ze względów bezpieczeństwa. Boisko otoczone jest fosą 
wysypaną Ŝwirkiem. W tym przypadku równieŜ nie ma moŜliwości dokonania poprawek 
przez okres 5-ciu lat, podobnie jak to ma miejsce w Połomi. 
Po wysłuchaniu uwag Radnych Wójt zajął stanowisko, iŜ zostaną sprawdzone moŜliwości 
ingerowania w zadania zrealizowane w ramach projektów. 
 
 
Pani Irena Kuś – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie zapoznała z informacją 
z działalności, jak w załącznik nr 12. 
Przewodniczący zapytał o zainteresowanie dostępem w czytelni do komputerów i internetu, 
a takŜe o stan czytelnictwa. 
Pani Dyrektor wyjaśniła, Ŝe  daje się zauwaŜyć spadek zainteresowania internetem, z którego 
obecnie korzysta się w większości domów. Nie dzieje się dobrze równieŜ z ksiąŜką. 
Obserwuje się  tendencje spadkowe czytelnictwa, zainteresowaniem cieszą się jedynie lektury 
i to te z opracowaniami. Większość czytelników to osoby 24-60 letnie, z reguły niepracujące  
kobiety, które takŜe korzystają z czasopism typu „moje hobby, działki, ogródki”. 
 
Przewodniczący Rady Gminy złoŜył podziękowania Dyrektorom Jednostek Kultury i zapro- 
ponował przystąpić do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań 
finansowych za 2010 r. instytucji kultury, dla których Gmina jest organizatorem. 
Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu, Przewodniczący odczytał jego treść. 
Uchwała Nr VI/17/2011 została podjęta 11 głosami, 
                                        głosów przeciw 0, 
                                        wstrzymało się  2 Radnych. 
 
 
Ad. 8 
Sprawozdanie z wykonania zadań w roku 2010 w Gminnym Ośrodku Sportu przedstawił 
dyrektor – Henryk Niesporek. – załącznik nr 13. 
Podkreślił, Ŝe na Krytej Pływalni kończy się zainteresowanie korzystaniem z solarium, 
natomiast wzrosło zapotrzebowanie na saunę. Wprowadzono nowy cennik, ceny nieznacznie 
podwyŜszono. Zainteresowaniem cieszą się bilety rodzinne i tzw. godziny podwójne.   
Na basenie konieczny jest remont dachu / koszt około 75 tys. zł/ i orynnowania. Na skutek 
wstrząsów, które miały miejsce w miesiącach styczeń-luty uszkodzeniu uległa nogo-myjka. 
W obiekcie szatni sportowej w Mszanie naleŜy wymienić okna na parterze, a w przyszłości 
obiekt ocieplić. W przyszłym roku planowane jest wykonanie schodów zewnętrznych, co 
pozwoli na udostępnienie pomieszczeń dla sportowców na piętrze.   
W związku z pytaniami Radnych Dyrektor szerzej omówił wykonane roboty na boisku 
treningowym w Mszanie a takŜe poinformował na czym będzie polegać naprawa szkód na 
basenie, o sfinansowanie których zostanie skierowany wniosek do kopalni.  
Na obiekcie sportowym w Połomi wykonano piaskowanie boiska, w dniu dzisiejszym będzie 
przeprowadzone jego nawoŜenie, niezbędne jest przeprowadzenie areacji. Uzyskano odszko- 
dowanie za jego zalanie, w wys. 20 tys. zł.  
W związku z pytaniem Przewodniczącego R.G. Pan Dyrektor stwierdził, Ŝe widzi potrzebę 
powstania na terenie Gminy boiska typu Orlik. 
Z uwagi na szereg potrzeb bazy sportowej, które wymienił Dyrektor Wójt zasugerował, aby  
w tym temacie zorganizować spotkanie w Urzędzie. 
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Ad. 9 
Sprawozdanie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie z działaniami Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w roku ubiegłym złoŜyła Pani Elwira 
Palarczyk, Kierownik Ośrodka. – załącznik nr 14 i 15. 
Radni zadawali pytania dotyczące wypłacanych zasiłków, prac społecznie-uŜytecznych, 
wykonywanych przez  Ośrodek prac socjalnych bez świadczeń finansowych. 
W związku z pytaniem o osoby kończące  organizowane przez Ośrodek kursy, czy ktoś 
udziela im pomocy w znalezieniu pracy Wójt odpowiedział, Ŝe bardzo duŜo osób pozostaje 
bez pracy, co jest duŜym problemem. Wspólnie z Panią Plewką – Dyrektorem Pow. Urzędu 
Pracy w Wodzisławiu Śl. szukano rozwiązań tej sytuacji. W  kierunku pozyskania miejsc 
pracy prowadzone były równieŜ rozmowy z miejscowymi przedsiębiorcami i Firmą Alpine.  
W związku z pytaniem o działania GCI, które pomagało osobom bezrobotnym w znalezieniu 
pracy Pani Sekretarz wyjaśniła, Ŝe był to projekt jednorazowy, dalszego finansowania tych 
działań nie było.  
Zadeklarowała kontynuację działań poprzez kiosk z pracą, na zasadzie podawania ofert pracy 
jak i podań typu „przyjmę pracę”. 
 
 
Ad. 10 
Przewodniczący Komisji zapoznali obecnych z protokołami z odbytych posiedzeń oraz 
wnioskami Komisji:  
- Pani Wiesława Tatarczyk-Sitek z posiedzenia wyjazdowego Komisji Spraw Społecznych w  
  dniu 2.03.br.   - załącznik nr 16 do protokołu, 
- Pan Andrzej Kaperczak z posiedzenia Komisji Infrastruktury z dnia 10.03.11 r. – załącznik 
  nr 17, 
- Pan Alojzy Wita z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która przeprowadziła w dniu 3.03.2011 
  Kontrolę Wiejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie – załącznik nr 18. 
Przewodniczący Rady Gminy omówił  w zastępstwie Przewodniczącego Komisji BudŜetu 
tematy poruszane na posiedzeniu Komisji w dniu 07 marca br. –  załącznik nr 19. 
 
 
 
Ad. 11 
W-ce Wójt Pan BłaŜej Tatarczyk poinformował, Ŝe w bieŜącym roku został rozstrzygnięty 
jeden przetarg na wykonanie remontów cząstkowych na drogach gminnych. Spośród pięciu 
ofert, które wpłynęły wybrano i umowę podpisano  ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych w 
Wodzisławiu Śl. 
W związku z pytaniami Radnych Pan W-ce Wójt poinformował, Ŝe przy wyborze oferty 
wzięto pod uwagę kryterium cenowe. Firma juŜ wykonywała roboty na terenie Gminy,  
z których wywiązywała się dobrze. Zakres robót polegał będzie na wykonaniu remontu 
cząstkowego nawierzchni z tłucznia, nawierzchni bitumicznych oraz połoŜeniu nakładki 
asfaltowej i wykonaniu przepustów. 
Na pytanie, czy moŜna wykluczyć z przetargu firmę, z którą mamy negatywne doświadcze- 
nia, która się nie sprawdziła w realizacji zadań, Radca prawny poinformował, Ŝe nie jest to 
podstawą do odrzucenia oferty, czy jej wykluczenia z przetargu.  
 
 



6 
 

 

 
Ad. 12 
W-ce Wójt, Pan BłaŜej Tatarczyk poinformował, Ŝe zgodnie z zapisami Statutu Sołectwa  
Zebranie Wiejskie , którego przedmiotem ma być wybór sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Rada 
Gminy. W związku z tym, przygotowany został projekt uchwały w sprawie :zwołania zebrań 
wiejskich w Sołectwach Mszana, Połomia i Gogołowa, których przedmiotem będzie wybór 
sołtysów i rad sołeckich.  Zebrania Wiejskie odbędą się w następujących terminach:  
w dniu 27 marca 2011 – Zebranie Wiejskie w Gogołowej, 
w dniu 03 kwietnia 2011 Zebranie Wiejskie w Mszanie, 
w dniu 10 kwietnia 2011 – Zebranie wiejskie w Połomi. 
Przewodniczący Rady Gminy  odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr VI/16/2011 została podjęta jednogłośnie przez 14-tu Radnych, 
                                                                      głosów przeciw  0, 
                                                                       wstrzymało się   0.           
                                             
  
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe w  roku 2010 została podjęta przez Radę 
Gminy uchwała w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy, które między 
innymi pozwoliło na wprowadzenie nowych terenów budowlanych. W związku z brakiem 
środków finansowych w roku 2010 została tylko podjęta uchwała w sprawie planu 
zagospodarowania dla Połomi. W budŜecie obecnego roku zostały przyjęte środki na 
uchwalenie planów dla Mszany i Gogołowej, w związku z czym przygotowane zostały 
projekty uchwał. Poprosił Pana Damiana Parmę o omówienie projektów. 
Pan Parma poinformował, Ŝe  przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Sołectw Mszana i Gogołowa podyktowane jest 
koniecznością dostosowania obowiązujących planów miejscowych do aktualnych zapisów 
uchwalonego 13 września 2010r studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy. W przedmiotowym studium wskazano nowe tereny budowlane i 
inwestycyjne, które będą mogły być zainwestowane dopiero po uchwaleniu nowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Sołectwa połoŜone są w terenie obszaru górniczego dla 
których sporządzenie planu miejscowego jest obligatoryjne.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekty uchwał w sprawie:  
1/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego                                                         
    Sołectwa Mszana. 
    Uchwała Nr VI/18/2011 została podjęta 13 głosami 
                                           głosów przeciw  1, 
                                            wstrzymało się   0.                                                       
 
2/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego                                                         
    Sołectwa Gogołowa. 
    Uchwała Nr VI/19/2011 została podjęta 13 głosami 
                                           głosów przeciw  0, 
                                            wstrzymało się   1. 
 
 
 
Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury, tj. 
Wiejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury i 
Rekreacji w Połomi, w jedną samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminny Ośrodek 
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Kultury i Rekreacji w Mszanie omówił Z-ca Wójta, Pan BłaŜej Tatarczyk. Podał, Ŝe jest to 
uchwała intencyjna, mająca na celu po trzech miesiącach podjęcie uchwały właściwej. 
Decyzja o zamiarze połączenia Ośrodków Kultury i Rekreacji ma na celu: usprawnienie  
i poprawę efektywności rozwiązań organizacyjnych w zakresie działalności kulturalnej, 
skuteczniejsze zarządzanie tą działalnością, w tym zarządzanie finansami. Utworzona 
instytucja kultury przyczyni się w sposób znaczący do zwiększenia moŜliwości pozyskiwania 
środków pomocowych z programów Unii Europejskiej. 
Na Kolejne pytania Radnych Pan W-ce Wójt podał, Ŝe  Ośrodkiem zarządzał będzie dyrektor, 
natomiast w Połomi zostanie powołany kierownik  oraz docelowo jedna księgowa. 
Ilość pracowników etatowych   zaleŜna będzie od potrzeb. Prowadzona przez Ośrodek 
działalność będzie spełniać oczekiwania mieszkańców w tym zakresie. Organizacja imprez 
przez stowarzyszenia będzie się odbywać na zasadach dotychczasowych, pozytywne praktyki 
w tym zakresie nie będą ograniczane. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt. 
Uchwała Nr VI/20/2011 została podjęta 13 głosami 
                                       głosów przeciw  0, 
                                        wstrzymało się   1. 
 
 
 
Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego omówiła 
Pani Małgorzata Gąsior, Skarbnik Gminy. Odpowiadając na zadane pytania poinformowała, 
Ŝe  termin podjęcia powyŜszej uchwały wynika z obowiązującej ustawy. Cel, na jaki środki 
zostaną spoŜytkowane Rada Sołecka powinna określić w terminie do września br. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr VI/21/2011 została podjęta jednogłośnie przez 14-tu Radnych, 
                                                                      głosów przeciw  0, 
                                                                       wstrzymało się   0.       
 
 
Kolejny projekt w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2011 r. przedstawiła równieŜ Pani 
Skarbnik. W związku z pytaniami Radnych podała, Ŝe ostateczną kwotę subwencji ogólnej 
dla gmin w części oświatowej, która spowodowała wzrost wydatków budŜetowych 
wprowadzono na podstawie wyliczenia Ministra Finansów. Po stronie wydatków środki 
planuje się przeznaczyć głównie  na pokrycie kosztów energii elektrycznej i gazu w 
placówkach oświatowych oraz zakup mebli do kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Mszanie. 
Zarezerwowane środki na energię i gaz w przyjętym budŜecie będą niewystarczające, a na 
wprowadzenie wyŜszej  kwoty na ten cel nie pozwalała  na etapie uchwalania budŜetu 
wysokość przyznanej wtedy subwencji oświatowej. 
Uchwała Nr VI/22/2011 została podjęta jednogłośnie przez 14-tu Radnych, 
                                                                      głosów przeciw  0, 
                                                                       wstrzymało się   0.       
Pan Damian Parma omówił projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki 
pisarskiej w uchwale  Nr XLII/46/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 27 września 2010r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   
dla parceli nr 474/16, 575/16, 577/16, 576/16, 280/16, 650/16. Sprostowanie uchwały jest 
wynikiem mylnego wpisania numeru jednej z działek w uchwale wymienionej powyŜej i 
wprowadzenia numeru prawidłowego.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr VI/23/2011 została podjęta 13 głosami 
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                                       głosów przeciw  0, 
                                        wstrzymało się   1. 
 
 
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego projektu rozporządzenia 
Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych omówił V-ce 
Wójt, Pan BłaŜej Tatarczyk. 
Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Gminy odczytał jego 
treść. 
Uchwała Nr VI/24/2011 została podjęta jednogłośnie przez 14-tu Radnych, 
                                                                      głosów przeciw  0, 
                                                                       wstrzymało się   0.       
 
 
Ad. 13 
Odpowiedź na interpelacje Radnego Alojzego Wity stanowi załącznik nr 20. 
 
 
 
Ad. 14 
Radni zawnioskowali, aby kolejne sprawozdania z działalności Jednostek Organizacyjnych i 
Klubów Sportowych były przedstawiane na posiedzeniach Komisji. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pisma, które wpłynęły do biura Rady Gminy: 
1/ Kurii Metropolitalnej w Katowicach z dnia 1 marca br. w sprawie organizowanych Dni  
    Skupienia dla Samorządowców – załącznik nr 21, 
2/ Pani Wiolety Szotek, zam. w Gogołowej, przy ul. Słonecznej 12 oferującej parter budynku  
    dla potrzeb Biblioteki – załącznik nr 22. 
    Zastępca Wójta poinformował, Ŝe decyzja dot. pomieszczeń dla Gminnej Biblioteki jeszcze  
    nie została podjęta. Zaproponował, aby w tej sprawie decydującym było stanowisko  
    Radnych Sołectwa Gogołowa. 
 
 
 
Ad. 15 
Po wyczerpaniu tematyki obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję. 
 
 
Protokółowała                                                                         Przewodniczący Rady Gminy 
 
Gertruda Grzonka                                                                             Tadeusz Wroński 
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