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   Protokół Nr VII/2011 
 
 
z sesji Rady Gminy  Mszana odbytej w dniu  18 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu 
Gminy w godz. 14.00  –  20.45. 
 
 
Ad. 1 
 
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Wroński, witając zebranych  
w sali obrad: Radnych, Przedstawicieli Urzędu Gminy / z ramienia Urzędu w sesji 
uczestniczyli: Wójt Gminy, Z-ca Wójta, Skarbnik Gminy oraz Kierownicy  referatów/, 
Sołtysów  – listy obecności stanowią załączniki nr 1 -2 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. Sprawozdanie z prac poszczególnych Komisji. 
7. Podjęcie uchwał. 

     8.   Informacja o realizacji i prowadzonych działaniach przez Firmę Alpine na terenie  
           naszej Gminy. 
     9.   Ocena stopnia realizacji zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg i chodników 
           w Gminie. 

10.  Odpowiedzi na interpelacje. 
11. Wolne głosy i wnioski. 
12. 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 marca br. 
Za jego przyjęciem  opowiedziało się jednogłośnie 14 Radnych. 
 
 
 
Ad. 4 
Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami, jak w 
załączniku nr  3. 
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/ do sali posiedzeń wszedł nieobecny do tej pory Radny Alojzy Wita/ 
 
Do informacji Wójta Radni zgłosili poniŜsze pytania: 
Radny Marian Grzonka zapytał  /w związku ze spotkaniem z Firmą Alpine/ o ul. 
Mickiewicza, która zgodnie z wcześniejszymi informacjami miała być zamknięta na okres 4 
miesięcy. Obecnie mija juŜ trzeci miesiąc od kiedy jest nieprzejezdna, a prace nie posuwają 
się do przodu. 
Wójt przyznał, Ŝe były zapewnienia ze strony Firmy Alpine Ŝe po 4 miesiącach droga będzie 
przejezdna. Głównym problemem, trudnym do wykonania  na tym odcinku jest most nad 
rzeką Mszanką. Dopóki ten obiekt nie będzie zakończony, ze względów bezpieczeństwa  nie 
moŜe zostać otwarta droga. Niebezpieczny będzie bardzo stromy zjazd, ale nie wiadomo, czy 
zostaną tam wprowadzone inne rozwiązania. 
Radny M. Grzonka podał, Ŝe wystąpił osobiście z pismem do Ministra Infrastruktury 
informując o  zjeździe. W odpowiedzi Minister wyjaśnił, Ŝe jest to zgodne z normami, przy 
ruchu 30 km/godz.  
Wójt kontynuował , Ŝe dowiedział się w GDDKiA, iŜ obiekt mostowy, który miał być kładką 
pieszą dla mieszkańców / w rejonie Firmy Fajer System/ nie będzie dopuszczony do ruchu. 
Pomimo zapewnień, od początku most nie był projektowany dla takiego celu, a jedynie  
będzie słuŜył jako przejście z punktu obsługi podróŜnych.  
Radny  poruszył równieŜ sprawę „granic”, terenów połoŜonych od ul. Moszczyńskiej, 22 
Lipca, Górniczej. W związku z tym, iŜ pytanie to dotyczyło wielu wątków Wójt poprosił o 
interpelację pisemną w tym temacie – załącznik nr ……..     . 
W związku z pytaniem Przewodniczącego Rady Gminy o zagospodarowanie terenów 
pogórniczych Pani Tkocz poinformowała, Ŝe na spotkaniu z Dyrektorem KWK Jas-Mos” 
poruszono tematy: 
- przebudowy ul. Wolności / z uwagi na to, iŜ Urząd nie posiada dokumentacji  
  przebudowy drogi, Kopalnia zobowiązała się do jej dostarczenia/. 
  Kopalnia zasugerowała, aby Gmina partycypowała w kosztach budowy chodnika przy tej  
  drodze, 
- bieŜącego usuwania szkód na ul. Szkolnej w Połomi, 
- kwestię usuwania szkód górniczych w budynkach wypłaconych i dróg dojazdowych do  
  tych budynków, 
- realizacji projektu zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Moszczeńską i Wolności, 
- rekultywację szybów zachodnich. 
Rekultywacja Pochwacia jest przewidziana do roku 2017, w części zachodniej jeszcze będzie 
sypany kamień, równieŜ na terenie Połomi. Kopalnia zamierza wybudować mur oporowy, na 
który Gmina nie wyraŜa zgody. 
Pani Tkocz dodała, Ŝe  nie ma terminu zakończenia prac i nie jest podana rzędna hałdy  
DuŜe szkody występują takŜe na ul. Dworskiej. Kopalnia uwaŜa, Ŝe poprzez zasypanie 
zbiornika wodnego przy ul. Wolności  ten rejon dałoby się uratować. 
Radni wyraŜali swoje uwagi dotyczące szkód górniczych na ul. Wolności i potrzebie budowy 
chodnika przy tej ulicy. 
Nie wiadomo równieŜ, kiedy zostaną zakończone prace na terenach szybów zachodnich.  
Wójt dodał, Ŝe Kopalnia nie ma Ŝadnego harmonogramu prac, które będzie realizować.  
Wójt podsumowując dyskusję podał, Ŝe sprawy o których wspominali Radni będą  
przedstawiane na kolejnych spotkaniach z Kopalnią  i będą prowadzone negocjacje w sprawie 
ich rozwiązania. 
DuŜą część dyskusji zajął temat budynków odszkodowanych, które nie zostały rozebrane, 
ale odsprzedane nowym właścicielom. W związku z tą sytuacją Gmina moŜe stanąć przed 
problemem zapewnienia lokali zastępczych  osobom tam zamieszkałym. Kopalnia wypłacając 
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właścicielowi budynku odszkodowanie zobowiązywała do rozbiórki budynku, co nie 
następowało. Wójt wspomniał o kontroli NIK-u, której wynikiem było poznanie rozmiaru 
takich działań. Problemy tego rodzaju występują w całej Polsce, w związku z czym NIK 
będzie wnioskował do ustawodawcy w sprawie uregulowania przepisów prawa w tym 
zakresie. 
Z uwagi na kolejne głosy Radnych dotyczące powyŜszych spraw Przewodniczący Rady 
Gminy zaproponował temat zamknąć i zająć się nim na posiedzeniu Komisji. 
Zapytał Wójta   o rozwiązanie problemów komunikacji. 
W odpowiedzi Wójt podał, Ŝe kolejnym problemem, przed którym stajemy to temat 
komunikacji, który okazuje się bardzo trudny do rozwiązania. W związku z trudnościami 
finansowymi PKS wycofuje się z kolejnych kursów. W przypadku gdyby następne Gminy 
Godów i Lubomia / o co juŜ wnioskowały/  przystąpiły do MZK w Jastrzębiu Zdroju PKS nie 
miałby moŜliwości funkcjonowania. W związku z tym, te Gminy wstrzymały się z wejściem 
w struktury Związku Komunikacyjnego.  Temat był sygnalizowany na Konwencie Gmin. 
Starosta Powiatu zadeklarował, Ŝe będzie dopłacał do kursów autobusów PKS około 0,50 – 
0,60 zł za wozokilometr. Płatności te mogłyby być dokonywane dopiero od przyszłego roku. 
Na dzień dzisiejszy brak rozwiązań i ustaleń w tej sprawie. 
Miasto Wodzisław zamierza tylko dofinansowywać kursy autobusów MZK po swoim terenie. 
Do likwidacji od połowy maja byłaby Linia 207, z której korzysta duŜo osób z terenu naszej 
Gminy.  
Radny A. Kaperczak wyraził zdanie, Ŝe to Starosta jest zobowiązany do zapewnienia 
komunikacji międzygminnej.  
W związku z kolejnymi głosami Radnych Przewodniczący Rady Gminy zaproponował 
równieŜ temat zamknąć i rozpoznać go na posiedzeniu Komisji. 
 
Radny Marian Grzonka zasygnalizował sprawę poboru od Firmy Vattenfall  opłaty 
przesyłowej, w związku z czym  Wójt zobowiązał się rozeznać sprawę. 
 
 
Ad. 4 
Radna Jolanta Cieślik złoŜyła interpelację ustną dotyczącą rozbudowy przedszkola. 
Podała, Ŝe interpelację składa na Ŝyczenie znacznej części mieszkańców Mszany. Mają Oni 
Ŝal do Radnych z Mszany, Ŝe w tak waŜnej kwestii oddają głos radnym z Połomi i 
Gogołowej.  Z racji wykonywanej pracy na co dzień spotyka się z mieszkańcami i to w ich 
imieniu ponawia prośbę, aby jeszcze raz sprawę rozpatrzeć i jej się przyjrzeć. Na dzień 
dzisiejszy tak do końca nie wiemy, za czym głosowaliśmy, bowiem została wykonana tylko 
koncepcja adaptacji budynku, nie mamy dokładnych danych, co do kosztów. W ubiegły 
piątek spotkałam się z projektantami, którzy równieŜ mają wątpliwości  do rozbudowy. Przed 
sesją próbowałam porozmawiać z  Radnymi, z ich strony nie zyskałam wsparcia. Wydawało 
mi się, Ŝe Pan Z-ca Wójta w pewnym stopniu zgodził się z przekazywanymi przeze mnie 
uwagami. OdwaŜyłam się jeszcze raz tę sprawę poruszyć, uwaŜam Ŝe jeszcze nie jest za 
późno, aby ponownie to przemyśleć. Znam oczekiwania mieszkańców Mszany, lepiej aniŜeli 
Radni z Połomi. Skłoniły mnie do tego równieŜ słowa Pana Z-cy Wójta, który w sprawie 
decyzji o pomieszczenia dla Biblioteki w Gogołowej zaproponował, aby decydującym w tej 
sprawie było stanowisko Radnych Sołectwa Gogołowa. Poruszyłam równieŜ tę sprawę w 
rozmowie z Panią Sekretarz, która jest mieszkanką Sołectwa Mszana, jest budowlańcem i 
młodą matką i usłyszałam od niej, Ŝe mam rację, gdyŜ w czasie rozbudowy mogą się zdarzyć 
rzeczy nieprzewidywalne. Wiemy, Ŝe stropy w budynku są przesunięte o 60 cm, a dylatacja 
jest wybrzuszona. Rozmawiałam takŜe z Panią Tkocz na ten temat. 
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Koncepcja budynku została rozrysowana i w postaci kolorowych kwadracików przedstawiona 
na Zebraniu Wiejskim w Mszanie. Jak to w rzeczywistości się sprawdzi, nie wiadomo jakie 
dodatkowe koszty trzeba będzie ponieść. 
Radny Mariana Grzonka dodał, Ŝe  przedszkole, podobnie jak i odcinek ul. Mickiewicza, o 
którym była mowa wcześniej jest tak samo sprawą niebezpieczną. 
Przewodniczący Rady Gminy zauwaŜył, Ŝe do końca kwietnia br. zostanie przygotowany 
projekt i kosztorys termomodernizacji budynku Urzędu i wtedy będzie wiadomo, których 
kosztów nie uwzględniła opracowana koncepcja. 
Radni zabierali kolejno głos w dyskusji ;  
-Radna Maria Trojan zwróciła uwagę, Ŝe obecny wizerunek Urzędu został bardzo pozytywnie  
 oceniony w Warszawie, w czasie wyjazdu przedstawicieli KGW, 
- Radny Roman Tatarczyk poinformował, Ŝe z punktu widzenia przedsiębiorcy  słuszna jest  
  decyzja o rozbudowie przedszkola i tak zagłosował, 
- Radny Mirosław Kozielski powtórzył pytania zadane na Zebraniu Wiejskim w Mszanie.  
 
W związku z kolejnymi pytaniami i uwagami Radnych Wójt poinformował, Ŝe udzieli 
odpowiedzi w punkcie 10 realizowanego porządku obrad. 
 
 
Ad. 6 
Przewodniczący  Komisji zapoznali obecnych z protokołami  z odbytych posiedzeń oraz 
wnioskami Komisji: 
- Pani Wiesława Tatarczyk- Sitek z Komisji Spraw Społecznych z posiedzenia w dniu  
  12.04.br., - załącznik nr 5, 
- Pan Piotr Kuczera z Komisji BudŜetu i Finansów z posiedzenia w dniu 13.04.br. – załącznik  
  nr 6, 
- Pani Andrzej Kaperczak z Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego z posiedzenia  
  w dniu 14.04.br. załącznik nr 7. 
 
 
Ad. 7 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2011 r. przedstawiła Pani Skarbnik, 
Małgorzata Gąsior. Projekt został szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji BudŜetu i 
Finansów, Komisja zawnioskowała o jego uchwalenie. 
Radni nie zgłosili pytań do projektu. 
Uchwała Nr VII/25/2011 została podjęta jednogłośnie przez 15-tu Radnych, 
                                                                        głosów przeciw  0, 
                                                                        wstrzymało się   0.       
 
 
Kolejny projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mszana na lata 2011-2015 omówiła równieŜ Pani Skarbnik Gminy.  
Projekt  analizowała wcześniej  takŜe Komisja BudŜetu i Finansów, wnioskując o jego 
przyjęcie.  
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. 
Uchwała Nr VII/26/2011 została podjęta  przez 14-tu Radnych, 
                                                   głosów przeciw  0, 
                                                   wstrzymało się   1. 
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Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu 
omówił Z-ca Wójta, Pan BłaŜej Tatarczyk.  
Zaproponował, aby w projekcie uwzględnić równieŜ zadanie: remont chodnika przy ul. 
Wiejskiej w Gogołowej, wpisując go jako pkt. 3 § 1.  W zadaniu określonym w § 1, pkt. 1 
dodano zapis „ chodnik wraz z rowem „. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. 
 Uchwała Nr VII/27/2011 została podjęta jednogłośnie przez 15-tu Radnych, 
                                                                        głosów przeciw  0, 
                                                                        wstrzymało się   0. 
 
 
 
Zastępca Wójta poinformował, Ŝe projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Mszana został omówiony na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Rozwoju 
Gospodarczego, która zawnioskowała o jego przyjęcie. 
Wyjaśnił, Ŝe podjęcie uchwały jest niezbędne ze względu na realizację w Mszanie Parku 
Sołeckiego. Do wniosku o pozyskanie środków Urząd Marszałkowski poprosił o bardziej 
szczegółowy opis warunków historycznych i społecznych i o to został rozszerzony plan na 
lata 2009-2015 załączony do projektu uchwały. 
W związku z pytaniami Radnych Mariana Grzonki i Mirosława Kozielskiego Wójt dodał, Ŝe 
Plan został uchwalony na Zebraniu Wiejskim przez Mieszkańców Sołectwa Mszana,  Rada 
Gminy tylko go zatwierdza. Wprowadzenie kolejnej zmiany wymagałoby zwołania ponownie 
Zebrania Wiejskiego.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr VII/26/2011 została podjęta  przez 12-tu Radnych, 
                                                   głosów przeciw  0, 
                                                   wstrzymało się   3. 
 
 
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających 
Azbest dla Gminy Mszana analizowała Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego. 
Opracowanie Programu jest niezbędne w celu ubiegania się o środki WFOŚ i GW na 
realizację zadania likwidacji azbestu.  
Radni nie wnieśli pytań do przedstawionego projektu. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr VII/29/2011 została podjęta jednogłośnie przez 15-tu Radnych, 
                                                                        głosów przeciw  0, 
                                                                        wstrzymało się   0. 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana został szczegółowo 
przeanalizowany na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego. Komisja 
ustaliła, iŜ częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 
pozostanie  na dotychczasowych zasadach. Zmiana w stosunku do obowiązującego 
Regulaminu  polega na wprowadzeniu zapisu w rozdziale II, w pkt 4  o zasadach 
postępowania ze zuŜytymi bateriami i akumulatorami, natomiast w pkt. 2 § 12 zapisano, iŜ 
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właściciele psów rasy agresywnej powinni posiadać stosowne zezwolenie wydane przez 
Urząd Gminy w Mszanie. 
Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Gminy odczytał jego 
treść. 
Uchwała Nr VII/30/2011 została podjęta jednogłośnie przez 15-tu Radnych, 
                                                                        głosów przeciw  0, 
                                                                        wstrzymało się   0. 
 
 
Ad. 8 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo  przesłane przez Dyrektora Firmy Alpine Pana 
Marcina Marciniaka, który ze względów losowych nie mógł wziąć udziału w sesji – załącznik 
nr 8. 
Wójt Gminy poinformował, Ŝe zgodnie z umową , podpisaną z Firmą Alpine  na okres do 
czerwca 2012 r. / z moŜliwością jej przedłuŜenia/  na terenach byłych szybów zachodnich 
powstaje asfaltownia. Oprócz dochodów, które Gmina otrzyma z wynajmu terenu waŜny jest 
równieŜ fakt, Ŝe działka ta zostanie uzbrojona, w części wyasfaltowana, w przyszłości będzie 
mogła zostać sprzedana. Na dzień dzisiejszy prowadzone są rozmowy z Firmą Alpine 
dotyczące remontów i realizacji innych zadań przez Firmę na terenie Gminy / między innymi 
budowie parkingów przy Szkołach w Połomi i Mszanie/ po zakończeniu inwestycji  
autostrady. Rozmowy prowadzone są w takim kierunku, aby drogi zostały przywrócone do 
stanu pierwotnego, a nawet został poprawiony ich standard. 
O to takŜe zabiegają Zarządy Dróg; Powiatowy i Wojewódzki. 
Firma jest świadoma tego, Ŝe pewnych działań Gmina nie wykorzystała, jak to miało miejsce 
np.  w Gminie Godów. Obecnie ich działania tylko zaleŜne są od tego, na ile chcą uszanować 
uciąŜliwości  budowy wynikłe dla mieszkańców. MoŜemy to tylko uzyskać na zasadzie 
partnerskich rozmów.  
Firma na bieŜąco dokonuje napraw dróg zgodnie z interwencjami mieszkańców. Została 
poprawiona nawierzchnia drogi na ul. Dworskiej. Będą równieŜ prowadzone rozmowy w 
kierunku jak najszybszego dopuszczenia do uŜytkowania ul. Mickiewicza. 
 
 
 
Ad. 9 
Informację dotyczącą stopnia realizacji zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg i 
chodników przedstawił Z-ca Wójta, Pan BłaŜej Tatarczyk  - załącznik nr 9. 
Z uwagi na bardzo wysokie  koszty stwierdzone w Sołectwie Gogołowa wyjaśnił, Ŝe wiąŜe 
się to z zuŜyciem duŜej ilości piasku.  
W związku z wątpliwościami Radnych, postanowiono sprawdzić, czy nie został popełniony 
błąd w wyliczeniach. 
 
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach, 
/ z sali posiedzeń wyszły Radne Pani Maria Trojan i Pani Wiesława Tatarczyk-Sitek/. 
 
 
Po wznowieniu obrad Z-ca Wójta poinformował, Ŝe sprawdzona została kwota wydatkowana 
na zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gogołowej, jest to 130 tys. zł.  
Kwota ta wydaje się za wysoka, w związku z czym, jeszcze raz nastąpi sprawdzenie faktur, 
po czym zostanie przekazana ponownie informacja o kosztach odśnieŜania Sołectwa 
Gogołowa. 
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Na uwagę Radnego Romana Tatarczyka o duŜych ilościach piasku wykorzystanych w 
Gogołowej  Wójt wyjaśnił, Ŝe ma to związek ze stromymi podjazdami w tym Sołectwie, które 
były posypywane piaskiem. Wzrost kosztów został takŜe spowodowany podwyŜką cen soli, 
której cena wzrosła o 300 %. Pomimo to, koszty zostaną ponownie przeanalizowane.  
Dodał, Ŝe nad odśnieŜaniem dróg czuwają Sołtysi, którzy mają obowiązek sprawdzić, czy 
Firma w konkretnym dniu wykonywała prace i  akceptują to podpisując karty. 
 
 
Ad. 10 
Wójt odczytał odpowiedzi przesłane Radnemu A. Wicie z poprzedniej sesji, z dnia 21.03.br. 
 
W związku z wypowiedzią Pani M. Trojan podał równieŜ, Ŝe reprezentacja Gminy 
zaprezentowała się w Warszawie na Wystawie Potraw Wielkanocnych, w hotelu Gromada – 
Dom Chłopa. Przedstawiciele Mszany byli jedną z najliczniejszych grup, liczącą 48 osób, 
członkiń KGW z Połomi, Mszany i Gogołowej, Zespołu Mszanianka na czele z Wójtem i 
Przewodniczącym Rady Gminy. Udział w Wystawie był okazją do promocji Gminy a takŜe  
do integracji członków róŜnych organizacji. Wójt wspomniał takŜe, Ŝe jako Gmina nie 
jesteśmy jednolitą społecznością co daje się zauwaŜyć wśród członków róŜnych stowarzyszeń 
oraz mieszkańców. Konflikty  istnieją, dlatego waŜne są takie wspólne działania, które 
polegają na integracji oraz  wzajemnym zrozumieniu.    
 
Zwracając się do Radnej Jolanty Cieślik podał, Ŝe wynotował z interpelacji najwaŜniejsze 
stwierdzenia, na które chciałby  udzielić odpowiedzi. Powtarzając słowa radnej przytoczył 
sens jej wypowiedzi: 
Radna w interpelacji podała, Ŝe : 
- zwraca się w imieniu znacznej części mieszkańców, 
- ma pretensje do Radnych z Połomi, Ŝe to Oni głównie zadecydowali o przedszkolu w  
  Mszanie, 
- projektanci projektujący adaptację Urzędu Gminy na przedszkole relacjonują jej swoje   
  działania i do końca nie są przekonania co do sensu tej inwestycji, 
- inwestycja nie jest bezpieczna, 
- ponadto  na Zebraniu Sołeckim kolorowo została rozrysowana koncepcja dlatego     
  mieszkańcy nie mieli   uwag / Radna J. Cieślik w tym momencie sprostowała wypowiedź, Ŝe   
  chodziło jej o  to, iŜ koncepcja była przedstawiona  ładnie i kolorowo bez podania obciąŜeń,  
   jakie wiąŜą się z rozbudową/, 
- aby utworzyć jedną instytucję jaką jest przedszkole naleŜy przebudować trzy instytucje, 
  które funkcjonują bardzo dobrze, wiąŜę się to z powaŜnymi pracami przebudowy kanalizacji 
  wodociągów, elektryczności. 
Po podsumowaniu zarzutów Pani Radnej  co do celowości przeprowadzenia tej inwestycji 
Wójt przedstawił swoje argumenty. 
Stwierdził, Ŝe mieszka w Mszanie, spotyka się z ludźmi, rozmawiam z nimi, chodzi do 
kościoła i nie słyszał aby mieszkańcy w przedstawiony sposób przez radną  krytykowali 
powstanie tej koncepcji. Nie spotkał jeszcze nikogo, kto by powiedział, Ŝe ma być budowane 
nowe przedszkole. Wręcz przeciwnie mieszkańcy twierdzili, Ŝe przedszkole z zielonym 
dachem było nie do przyjęcia. Adaptacja jest dobrym rozwiązaniem poniewaŜ w przyszłości 
nie powoduje dodatkowych kosztów z utrzymaniem nowego obiektu. Wspomniał równieŜ, Ŝe   
zawsze oczekuje odpowiedzi szczerej i merytorycznej. Więc moŜe ktoś mówi nieprawdę. 
Kłamstwo powtarzane sto razy staje się prawdą. Tak było równieŜ w przypadku kiedy 
mieszkańcy pytali się wprost, czy będzie likwidowana w Urzędzie Poczta Polska, sugerując, 
Ŝe to w związku z adaptacją Urzędu. Mówiono takŜe o zamknięciu ośrodka zdrowia i 
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dentyście, co jest nieprawdą. Zasugerował, Ŝe tworzenie takiej otoczki przez niektóre osoby 
powodują, Ŝe mieszkańcy faktycznie mogą czuć obawy, czego jednak nie wyraŜali podczas 
zebrań. Przypomniał, Ŝe juŜ w grudniu spotkał się z liderami poszczególnych środowisk Na 
kolejnym spotkaniu z mieszkańcami koncepcja została przedstawiona, udzielono wyjaśnień 
na zadane pytania, po czym Rada Gminy na sesji  podjęła uchwałę. Na Zebraniu Wiejskim w 
Mszanie obecnych było 130 mieszkańców i nie padło z ich strony Ŝadne pytanie na temat 
przedszkola. Jeśli wi ęc było tak duŜe niezadowolenie, to dlaczego mieszkańcy o tym nie 
mówili? 
           Wójt wyraził równieŜ zdziwienie co do  wypowiedzi Radnej która stwierdza, Ŝe to 
Radni z Połomi zadecydowali o rozbudowie przedszkola, a  Radni z Mszany zdradzili swoich 
mieszkańców. ZauwaŜył, Ŝe  jeśli tak będą myśleć Radni, to znaczy, Ŝe nie dorośli do 
demokracji, poniewaŜ takie są prawa większości. Stwierdził równieŜ, Ŝe  jeśli jest jakaś 
sprawa przegłosowana większością głosów to waŜne jest to , Ŝeby się na wzajem nie obraŜać. 
Ponadto oznajmił, Ŝe jako wójt nigdy na nikogo nie wpływał dlatego chciałby aby ta kadencja 
upłynęła w takim właśnie duchu. 

Stwierdził równieŜ, Ŝe Radnej  ten pomysł się nie podoba  a poniewaŜ w związku z 
wykonywana pracą  ma  moŜliwość dotarcia do mieszkańców, przedstawia im  temat ze 
swojego punktu widzenia. Poprzez takie nastawienie mieszkańców robi się złą atmosferę. Do 
końca nie mówi się  prawdy mieszkańcom, dlatego są zdezorientowani. Następnie stwierdził   
Ŝe wszyscy jesteśmy świadomi tego, Ŝe to jest bardzo trudna inwestycja i osobiście moŜe i 
wolałby budować nowe przedszkole, bo w przypadku tej inwestycji jego przeciwnicy  będą 
patrzeć mu  na ręce i wytykać wszystkie trudności, które mogą się pojawić. Lecz pomimo 
tego jest przekonany, Ŝe walczy o kilka milionów złotych dla wszystkich, równieŜ dla tych 
którzy myślą inaczej, bo patrząc na rozwój Gminy trzeba brać pod uwagę kaŜdą  wydawaną 
złotówkę. Potwierdził równieŜ , Ŝe koszt adaptacji będzie się wahał w granicach 2,2 mln netto 
plus koszty związane z termomodernizacją.   

Zwrócił równieŜ uwagę na fakt, Ŝe projektanci w fazach uzgodnień mieli niewielkie 
wątpliwości lecz po zapoznaniu się i wypracowaniu koncepcji twierdzą, Ŝe zaprojektują dobre 
rozwiązania. Ponadto w trakcie tej adaptacji stwierdził, Ŝe  moŜna przeprowadzić 
termomodernizację budynku Urzędu i  pozyskać środki zewnętrze, z funduszu ochrony 
środowiska. Z tych funduszy będzie moŜna wymienić instalację i kotły co, zainstalować 
solary i ocieplić budynek. Nie planuje się  wymiany okien, które juŜ były wymienione, 
pomimo tego, Ŝe są nieszczelne.   

W kolejnych słowach odniósł się do przeniesienia Ośrodka Pomocy Społecznej, 
twierdząc Ŝe nie będzie to miało znaczącego wpływu na obsługę mieszkańców, poniewaŜ 
pracownicy socjalni głównie pracują w terenie docierając do osób potrzebujących pomocy. 
Ponadto w załoŜeniach jest pozostawienie w sołectwie Mszana punktu przyjęć mieszkańców, 
lub innego rozwiązania słuŜącego społeczności. Jeśli będzie potrzeba uzyskania zaświadczeń 
z Urzędu będzie to rozwiązane w taki sposób, aby mieszkańcy na tym  nie ucierpieli. 

W dalszej części wypowiedzi Wójt odniósł się do zarzutów związanych z zagroŜeniem 
epidemiologicznym przedstawianym przez oponentów. Zadał pytanie : dlaczego lekarz 
przychodzi do przedszkola na obiady. Jeśli ośrodek zdrowia jest zagroŜeniem dla przedszkola 
to głównym roznosicielem chorób w tym przypadku byłby doktor.  Na to pytanie 
odpowiedziała Pani Radna twierdząc, Ŝe nie podnosiła kwestii wzmoŜonej infekcji dzieci 
poniewaŜ aktualnie takiego problemu nie było, pomimo, Ŝe lekarz korzysta z obiadów. 
Wójt stwierdził równieŜ, Ŝe ośrodek zdrowia poniesie najmniej uciąŜliwości, dlatego  
Mieszkańcy będą mieli stały dostęp do świadczeń medycznych. JednakŜe  lekarz powinien 
mieć świadomość, Ŝe w związku ze zmianą ustawową obecnie naliczanych podatków, opłaty 
będą inaczej naliczane i na pewno będą znacznie wyŜsze. 
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Ponadto Wójt stwierdził, Ŝe gabinety lekarskie i pomieszczenia apteki są od Urzędu 
dzierŜawione więc jeśli warunki nie będą odpowiadać, to wynajmujący zawsze moŜe  
wypowiedzieć umowę dzierŜawy.  
Wójt równieŜ zasugerował, Ŝe stara się wsłuchiwać w te   wszystkie uwagi, które wskazywała 
Pani Radna, dlatego nadbudowa będzie od strony wejścia głównego aby pomieszczenia 
lekarza nie były zaciemnione. 

Odniósł się takŜe do  problemu z  dentystą w związku z rozwaŜaniem nad  
usytuowaniem gabinetu poniewaŜ okazało się, Ŝe  gdyby gabinet zajął część apteki i lekarza  
wiązałoby się to z uzyskaniem nowych uzgodnień dla tych placówek. Ponadto sami 
zainteresowani byli niechętni  co do tych przeróbek. Dodatkowo adaptacja apteki wiązałaby 
się z bardzo wysokimi  kosztami. W dalszej części wypowiedzi stwierdził, Ŝe aktualnie jest 
rozwaŜane inne usytuowanie stomatologa.  

Wójt odniósł się takŜe do uwag  Radnego M. Kozielskiego zadając pytanie  wprost: 
” ile razy Pan będzie we mnie uderzał, straszył mnie dymisją. Do tej pory uginałem tylko 
karku, starając się nie zaostrzać konfliktu ale w końcu moja cierpliwość się skończyła”. 
Stwierdził, Ŝe nastał czas robienia porządku. Ponadto powiedział, Ŝe nie będzie akceptował 
kłamstw rzucanych w jego kierunku i podwaŜania jego autorytetu. Odniósł się takŜe do 
otwarcia przestrzeni w stronę sklepu Lewiatan, gdzie temat będzie realizowany w przyszłości. 
 
Radny A. Kaperczak podał, Ŝe dziwi się niektórym Radnym, którzy nie potrafią uznać 
prostych zasad demokracji. Przedstawiają sprawy w krzywym zwierciadle tylko dlatego, aby 
zrealizować swoje ambicje, dlatego Ŝe nie potrafią przegrywać. 
Radna Jolanta Cieślik ustosunkowała się do wypowiedzi podając, Ŝe od lat jest radną i nigdy 
nie przedstawiała czegoś w krzywym zwierciadle. Jest to ostatnie wystąpienie w  sprawie 
przedszkola, podyktowane między innymi rozmową z projektantami. Zawsze była 
człowiekiem szczerym, otwartym, zawsze staje po stronie mieszkańców. UwaŜa, Ŝe dzisiaj to 
była ostatnia szansa, aby coś zrobić. Dostały jej się cięgi i to niezasłuŜone. Nigdy nikomu nie 
podrywa autorytetu, a to co mówi, mówi zawsze otwarcie. Kierowała się równieŜ słowami 
Wójta, który podał, Ŝe jeśli z rozbudową wynikną problemy, to moŜna od tego odstąpić. 
Dlatego uwaŜała, Ŝe powinna o tym powiedzieć tutaj, na sesji i nie poszła z tym do 
mieszkańców. Ta reprymenda skierowana pod jej adresem nie do końca była zasłuŜona. 
Wójt dodał, Ŝe temat jest bardzo wraŜliwy i kaŜdy broni swoich racji. Przytoczył zapis z 
protokołu sesji z dnia 27 kwietnia 2009 r., /str. 11/ gdzie Radni po przeprowadzonej dyskusji 
stosunkiem głosów 13 ”za”, wobec 2 „wstrzymujących się” opowiedzieli się za podjęciem 
rozbudowy istniejącego przedszkola.  
 
 
Ad. 11 
Radny Roman Tatarczyk zapytał, czy moŜe uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, 
która będzie przeprowadzać kontrolę finansową w Urzędzie Gmin? 
Radny Andrzej Kaperczak wyraził zdanie, aby kierować się w tym zakresie interpretacją 
prawa. 
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Pani Wiesława Tatarczyk-Sitek 
poinformowała, Ŝe posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 9 maja o godz. 14.00. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał Radnym o obowiązku złoŜenia oświadczeń 
majątkowych. 
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Radny Mirosław Winkler zapytał o kwestię  nawierzchni boiska za remizą OSP w Gogołowej, 
na co Wójt podał, Ŝe Urząd zwróci się pismem do Urzędu Marszałkowskiego w tej sprawie. 
 
Radny Andrzej Kaperczak wyraził stanowisko, iŜ Gmina nie posiada terenów 
inwestycyjnych, które moŜna przeznaczyć do sprzedaŜy. W budŜecie natomiast jest 
wprowadzona kwota 620 tys. zł z tego tytułu. W jaki sposób zostanie załatwiony problem  
tej dziury budŜetowej ? 
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, Ŝe na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby  tego 
rozwaŜać, zaproponował poczekać z decyzją do czerwca. 
 
Radny  podniósł równieŜ sprawę podwójnego omawiania niektórych tematów; na posiedzeniu 
komisji i na sesji. Mając na względzie usprawnienie obrad sesji zaproponował szczegółowo 
kaŜdą sprawę rozeznać na posiedzeniu komisji. 
Radny Marian Grzonka, zwrócił uwagę, Ŝe wtedy  osoby spoza danej komisji nie będą miały 
moŜliwości zapoznać się z tematem omawianym i nie mają  prawa udziału w głosowaniu 
przeprowadzanym na posiedzeniu komisji.  
Radny Piotr Kuczera zaproponował, aby w takim przypadku na sesji pytania zadawały tylko 
osoby nie będące członkami danej komisji. 
 
Radny Alojzy Wita zawnioskował o zamontowanie progów zwalniających na Dolanku, w 
rejonie posesji Brzoza. Zwrócił równieŜ uwagę, Ŝe w czasie robót kanalizacyjnych Firma 
cięŜkim sprzętem zniszczyła drogi, które powinna naprawić. 
Radni podjęli dyskusję na temat progów i uciąŜliwości z nimi związanych.  
Wójt zaproponował rozwaŜyć, czy nie lepiej aby Policja częściej kontrolowała taki odcinek 
drogi. 
 
Radny Marian Grzonka zapytał co zostało zrobione w kwestii śmieci, które zostały wysypane 
na terenach byłych szybów zachodnich, co stwierdziła Komisja Infrastruktury na posiedzeniu 
wyjazdowym. 
Wójt wyjaśnił, Ŝe zostało wystosowane pismo do Pana Karwota o usunięcie śmieci w terminie 
do 27 bm. Pan Karwot wyraził z tego tytułu skruchę i zobowiązał się do usunięcia dzikich 
wysypisk śmieci w rejonie szybów zachodnich. 
 
Radny Alojzy Wita zaproponował dokonać zmiany w harmonogramie kontroli Komisji 
Rewizyjnej. Zaproponował w kwietniu przeprowadzić kontrolę sprawozdania rocznego z 
wykonania budŜetu Gminy. Natomiast w maju, Komisja przeprowadzi kontrole dokumentacji 
finansowej: - w  dniu 5 maja br. - świetlicy środowiskowej w Połomi,  
                    - w dniu  26 maja br - OPS w Mszanie. 
Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 12 Radnych wobec 1 Radnego wstrzymującego się 
od głosu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy złoŜyli zebranym Ŝyczenia z okazji zbliŜających 
się Świąt Wielkanocnych. 
 
 
Ad. 15 
Po wyczerpaniu tematyki obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję. 
 
 
Protokółowała                                                                         Przewodniczący Rady Gminy 
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Gertruda Grzonka                                                                             Tadeusz Wroński 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


