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    Protokół Nr VIII/2011 
 
 
z sesji Rady Gminy  Mszana odbytej w dniu  30 maja 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy 
w godz. 14.00  –  20.20. 
 
 
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, Sekretarz Gminy, 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 13 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.    Stan bezpieczeństwa mieszkańców Gminy: 
            a/ informacja Policji, 
            b/ informacja Państwowej StraŜy PoŜarnej i Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, 
            c/ informacja Pełnomocnika ds. zarządzania kryzysowego.  
     9.    Informacja o realizacji i prowadzonych działaniach przez Firmę Alpinie na terenie  
            naszej Gminy. 
    10.   Stan techniczny dróg gminnych i oświetlenia ulicznego. Informacja na temat  
            prowadzonych modernizacji i remontów dróg gminnych. 

11. Odpowiedzi na interpelacje. 
12. Wolne głosy i wnioski. 
13. Zakończenie obrad. 

 
 
 
Radni nie zgłosili zmian do przedstawionego porządku obrad, opowiadając się jednogłośnie 
za jego przyjęciem. 
 
 
Ad. 3  
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Radnych z pytaniem o uwagi do protokołu z 
poprzedniej sesji, z dnia 18.04.br. 
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Radny Alojzy Wita zawnioskował o to, aby w protokole treść wypowiedzi była zamieszczana 
skrótowo. 
Za  przyjęciem protokołu opowiedziało się jednogłośnie 13 Radnych. 
 
 
Ad. 4 
Wójt Gminy przedstawił informację z wydanych zarządzeń i z działalności w okresie między 
sesjami, jak w załączniku nr  4. 
 
Do informacji Wójta Radni zgłosili poniŜsze pytania: 
Radny Alojzy Wita zapytał o wycinkę drzew w Sołectwie Połomia w części Kucharzówka. 
Odpowiedzi udzielił Z-ca Wójta informując iŜ w dniu 11 maja br. odbyła się wizja z udziałem 
Przedstawiciela Szkód Górniczych JSW oraz Przedstawiciela Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji w spr. naprawy szkód górniczych powstałych na cieku wodnym Kucharzówka. 
Ustalono: wybudować most łączący dwie działki, dokonać wypłaty odszkodowania za 
wycięte drzewa na prywatnych posesjach, po wykonaniu prac przywrócić teren do stanu 
poprzedniego.  
Radny Tadeusz Wroński zapytał o spotkanie z JSW odnośnie zagospodarowania terenów 
pogórniczych. 
Wójt poinformował, Ŝe JSW złoŜyła dokumentację dotyczącą zagospodarowania zwałowiska 
Pochwacie. Kopalnia przedstawiła plany ustalenia rzędnej, złagodzenia zwałowiska od strony 
zachodniej. Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego zostanie 
przedstawiona prezentacja w formie multimedialnej. Kopalnia oczekuje od nas 
ustosunkowania się do tematu. 
W związku z pytaniem Radnego Piotra Kuczery o prowadzone prace regulacji Rzeki 
Szotkówki Wójt podał, Ŝe są one prowadzone przez KWK „Borynia-Zofiówka”. 
 
Z-ca Wójta złoŜył informację z działalności w okresie międzysesyjnym, zgodnie z 
załącznikiem nr 5. 
W związku z pytaniem Radnego Alojzego Wity o korzyści dla Gminy wynikające z  
wybudowanej przez Firmę Alpine otaczarni Wójt poinformował, Ŝe Gmina uzyskuje korzyści 
finansowe z wpłat czynszu przez Firmę. Po ukończeniu inwestycji autostrady pozostanie 
utwardzony i zaasfaltowany plac, z moŜliwością jego sprzedaŜy. 
Wójt dodał, iŜ zaleŜy nam na wzmacnianiu dobrych relacji z Firmą Alpine, chociaŜ na tym 
etapie jest to trudne. 
 
Radny Mirosław Winkler zapytał, czy uzyskano zgodę na wymianę nawierzchni na boisko 
obok Renizy OSP w Gogołowej. 
Z-ca Wójta poinformował, Ŝe wstępnie Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na zmianę 
nawierzchni, oczekujemy w tej sprawie na odpowiedź pisemną. 
Odpowiadając na kolejne pytanie Radnego dot. likwidacji PKS-u, Z-ca Wójta przyznał, Ŝe 
PKS Rybnik jest w likwidacji , natomiast linia autobusowa do Gogołowej będzie 
obsługiwana. 
 
Ustosunkowując się do wypowiedzi Radnego Roman Bury Z-ca podał, Ŝe przed odpustem w 
Mszanie zwrócił się do członków OSP Mszana o uporządkowanie gałęzi z miejsca za remizą 
OSP Mszana. 
 
Radny Piotr Kuczera zwrócił uwagę na szereg usterek wynikłych po przeprowadzonym 
remoncie budynku WOKiR w Połomi, m.in. są to: spękania i wykwity na elewacji, zacieki z 
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rynien, nieprawidłowe wykonanie wentylacji i klimatyzacji. Zdaniem Radnego, koszty 
usunięcia .usterek nie powinny obciąŜać budŜetu 
Z-c Wójta poinformował, Ŝe miało miejsce spotkanie na obiekcie z Panem Mireckim 
prowadzącym nadzór nad pracami w Ośrodku. Jakość wykonanych prac została podwaŜona. 
Dojdzie do kolejnego spotkania z wykonawcami celem usunięcia problemów. Wymienione 
nieprawidłowości  nie powinny zostać wykonane w ramach gwarancji, a w ramach dobrego 
wykonania. Po usunięciu usterek gwarancja zostanie przedłuŜona. 
 
W związku z przybyciem zaproszonych gości: Wojskowego Komendanta Uzupełnień w 
Rybniku, płk Andrzeja Sykulskiego i Oficera Wydziału Rekrutacji kpt Tomasza 
Tuchanowskiego, a następnie Komendanta Powiatowego Policji mł. isp. Dariusza 
Ostrowskiego Przewodniczący Rady Gminy, po przywitaniu gości, zwrócił się do Radnych z 
propozycją zmiany porządku obrad. Zaproponował zrealizować pkt. 8 – Stan bezpieczeństwa 
mieszkańców Gminy. Radni opowiedzieli się jednogłośnie za zmianą porządku obrad. 
Do sali posiedzeń wszedł kolejny z zaproszonych gości Komendant Powiatowy Państwowej 
StraŜy PoŜarnej kpt. mgr inŜ. Marek Misiura. 
 
 
Ad. 8 
Wójt poprosił o wprowadzenie do tematu Pana Włodzimierza Bielasińskiego – Pełnomocnika 
ds. ochrony informacji niejawnych  w Urzędzie Gminy Mszana. 
Pan Władysław Bielasiński przekazał informację jak w załączniku nr 6. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Wojskowego Komendanta 
Uzupełnień w Rybniku. 
Płk Andrzej Sykulski poinformował, Ŝe zadania WKU w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców nie są zbyt duŜe. W sytuacjach kryzysowych wzywa się przede 
wszystkim policję i straŜ poŜarną, a jeśli jest taka potrzeba, to wojsko. Komenda nie posiada 
środków i sprzętu na ten cel, natomiast wie, skąd je pozyskać, poprzez jednostki wojskowe w 
zaleŜności od potrzeb, zawiadamia  np. brygadę saperów, jednostki chemiczne. W 
Wojewódzkim Sztabie działa grupa operacyjna, która zbiera się w ciągu 3 godzin i realizuje 
zadani. Taka sytuacja zdarzyła się w ubiegłym roku, podczas powodzi w Raciborzu. Odbywa 
się to na wniosek Starosty Powiatu. 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Komendantowi i udzielił głosu Przedstawicielowi 
Policji. 
Mł. insp. Dariusz Ostrowski złoŜył informację pisemną – załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu. 
Podsumowując swoje wystąpienie Pan Komendant podał, Ŝe wzrasta na terenie Gminy 
zagroŜenie w ruchu drogowym. WiąŜe się to ze wzrostem liczby nietrzeźwych kierowców. W 
wyniku wypadków drogowych zginęły cztery osoby.   
Dodał, Ŝe realizowane jest porozumienie zawarte z Gminą dotyczące patrolowania Gminy 
przez funkcjonariusz Policji poza  godzinami pracy. W bieŜącym roku nastąpił wzrost o 12 
etatów policyjnych, chociaŜ w Komendzie Powiatowej w Wodzisławiu brakuje 30 
policjantów, z których 12 jest w szkole, natomiast 18 jest vacatów. Pomimo tego, Komenda 
będzie czynić starania, aby realizacja porozumienia nie uległa pogorszeniu. 
Radny Tadeusz Wroński zapytał, czy inne, okoliczne Gminy równieŜ rozwiązują zadania z 
zakresu bezpieczeństwa powierzając te zadania Policji, czy StraŜy Miejskiej. 
Komendant odpowiedział, Ŝe moŜliwości policji w sprawie wolnego czasu są ograniczone. 
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MoŜe się nawet zdarzyć, Ŝe nie będzie wykorzystana cała kwota przeznaczona na ten cel 
przez Gminę. KaŜda gmina realizuje swoje zadania inaczej, w zaleŜności od środków 
finansowych, które posiada. Jako przykład podał Miasto śory, które wykupiło 9 etatów 
policyjnych i utrzymuje je dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Radny Alojzy Wita  zapytał, czym jest podyktowane odejście 6 policjantów, na co 
Komendant wyjaśnił, Ŝe przechodzą na emeryturę. 
Na kolejne pytanie Radnego, dot. zapewnienia bezpieczeństwa na boiskach, podczas 
rozgrywanych meczów Komendant  odpowiedział, Ŝe obowiązkiem kaŜdego organizatora 
imprezy jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom. W przypadku gdy nie stać go na to, 
takie spotkanie nie moŜe się odbyć. 
Odpowiadając na pytanie Radnego Romana Bury, jak wygląda bezpieczeństwo mieszkańców 
naszej Gminy na tle powiatu Komendant poinformował, Ŝe Gmina Mszana jest najbardziej 
bezpieczną w powiecie. 
Radny Andrzej Kaperczak wyraził wątpliwość, czy wobec wolnych wakatów policja w pełni 
wykonuje swoje podstawowe zadania, Gmina dodatkowo wykupuje usługi na podstawie 
Porozumienia. 
Komendant odpowiedział, Ŝe policjanci na dodatkowe słuŜby chodzą w czasie wolnym od 
pracy. 
Radny Marian Grzonka zapytał o ilość interwencji Policji z podziałem na poszczególne 
Sołectwa i ile zdarzeń nastąpiło z udziałem osób nieletnich.  Komendant nie posiadał takich 
wiadomości, zobowiązał się, iŜ informacja zostanie dosłana. 
 
Przewodniczący Rady Gminy podziękował gościom za przybycie i złoŜone informacje.  
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu  Komendantowi Powiatowej Państwowej StraŜy 
PoŜarnej kpt. mgr inŜ. Markowi Misiura. 
Pan Komendant przedstawił prezentację  multimedialną z zakresu bezpieczeństwa 
p.poŜarowego – załącznik nr 8 do protokołu. 
Dodał, iŜ obecnie  w stosunku do poŜarów nastąpił wzrost innych zdarzeń, w których udział 
biorą jednostki straŜy poŜarnej, są to: m.in. powodzie, wypadki drogowe. 
Poinformował, Ŝe OSP Mszana została włączona do systemu ratownictwa – KSRG. 
 
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Komendantowi Powiatowemu StraŜy PoŜarnej  
i poprosił Komendanta Gminnego OSP w Mszanie o przedstawienie informacji. 
Pan Henryk Rduch przekazał informację jak w załączniku nr 9. 
W związku z pytaniem Radnego Alojzego Wity, Komendanci wyjaśnili, iŜ w poŜarze, który 
miał miejsce w Połomi, w okolicy Dolanku, ze względu na brak dojazdu od strony Sołectwa  
działania podjęła Komenda StraŜy PoŜarnej w Jastrzębiu Zdroju.  
 
Radny Marian Grzonka zapytał Komendanta Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej o 
kontrole, o których była mowa w przekazanej informacji. 
Kpt. Misiura wyjaśnił, Ŝe kontrole miały miejsce w lokalu „Wiejska Chata”, w Mszanie przy 
ul. Wodzisławskiej. Przed dopuszczeniem do uŜytkowania lokal naleŜało odebrać pod 
względem zapewnienia bezpieczeństwa p.poŜarowego. W pierwszej kontroli stwierdzono 
usterki, po usunięciu których nastąpiła druga kontrola i lokal uzyskał zgodę na uŜytkowanie. 
Radny Mirosław Winkler zapytał, czy stan wyposaŜenia Ochotniczych StraŜy PoŜarnych jest 
zadowalający pod względem zapewnienia bezpieczeństwa. 
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Komendant Henryk Rduch odpowiedział, Ŝe na dzień dzisiejszy brakuje w OSP Połomia i 
OSP Gogołowa aparatów do ochrony dróg oddechowych. 
Komendant kpt. Misiura dodał, Ŝe dwa takie aparaty posiada jednostka w Mszanie z racji 
przynaleŜności do KSRG, dwa następne zostaną jej przekazane. 
Na pytanie Radnego Alojzego Wity o pomoc, jaką przekazuje powiat jednostce naleŜącej do 
KSRG Komendant Powiatowy podał, iŜ jest to dotacja z budŜetu Państwa. 
Częścć Radnych zajęła stanowisko, iŜ jednostki w Gogołowej i Połomi naleŜy doposaŜyć w 
aparaty ochrony dróg oddechowych, koszt jednego to około 4.400 zł – jednostka powinna 
posiadać przynajmniej 2 aparaty. 
W związku z uwagą Radnego Romana Bury, Ŝe OSP Połomia posiada dwie motopompy, 
natomiast OSP Gogołowa nie ma w ogóle, Radny Mirosław Winkler podał, iŜ uchwałą 
Zarządu Gminnego OSP pompa została przesunięta do Jednostki w Gogołowej. 
Komendant Gminny OSP poinformował, Ŝe jest potrzeba dostandartyzowania  wyposaŜenia   
Jednostek w szafki ubraniowe dwuczęściowe / na odzieŜ cywilną i ochronną/ a takŜe 
doposaŜenie straŜaków w odzieŜ wymienną. 
Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy skierowane do Komendanta Powiatowego, czy 
moŜna się ubiegać o doposaŜenie, kpt. Misiura poinformował, iŜ są takie moŜliwości. 
 
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Komendantom za przybycie i złoŜone informacje 
i ogłosił 10 min. przerwę w obradach. 
 
 
Po wznowieniu obrad Przewodniczący R.G. przywitał przybyłego Kierownika Firmy 
ALPINE Bau, Pana Jan Koeniga i poprosił o informacje dot. budowy Autostrady A-1. 
 
Pan Kierownik podziękował za zaproszenie i przeprosił za nieobecność na sesji w dniu  
18 kwietnia br., przebywał wtedy w Austrii. 
ZłoŜył podziękowania Wójtowi i Radzie Gminy za współpracę, za szybkie załatwianie spraw 
urzędowych. Poinformował, Ŝe formalności dotyczące dzierŜawy gruntów, które przylegają 
do MOP-u z przeznaczeniem pod budowę otaczarni w ciągu 3 miesięcy zostały załatwione. 
Otaczarnia  od  tygodnia gotowa jest do uruchomienia. Na dzień dzisiejszy asfalt 
produkowany jest w otaczarni w Gorzycach, za około 10-14 dni rozpocznie się produkcja w 
Mszanie. Otaczarnia będzie produkowała max. 240 ton asfaltu na godzinę. Na plac budowy 
będzie transportowany cięŜarówkami o pojemności 25 ton. 
Na dokończenie budowy Autostrady A-1 Firma Alpine miała 18 miesięcy, 15 października 
2010 r. został przekazany teren budowy, a to jest prawie początek zimy. W okresie tych 18 
miesięcy będą dwie zimy i jedno lato, w  przeciągu którego musi zostać nałoŜony cały asfalt. 
Roboty budowlane są prowadzone. W zakresie robót mostowych , największym 
przedsięwzięciem jest budowa mostu MA-532. Firma nie zgadzała  się z planami Generalnej 
Dyrekcji Dróg i Autostrad, co między innymi było powodem zerwania poprzedniego 
kontraktu. Pierwsze cztery odcinki mostu są zabetonowane. 
Odpowiadając na pytanie Radnego M. Grzonki Kierownik poinformował, Ŝe obecnie 
Autostrada jest budowana przez ten sam koncern co poprzednio, ale nie tą samą Firmę. 
Alpina zatrudnia około 16 tysięcy pracowników w 32 firmach w całej Europie.  
Radny Tadeusz Wroński zapytał o harmonogram prac. 
Pan J. Koenig poinformował, Ŝe przy budowie mostu MA-532 Firma ma 14 dniowe 
opóźnienie, ale jest to normalne przy tego typu przedsięwzięciach. Do jego budowy uŜywa się 
wysokiej jakości betonu szybko schnącego. Dlatego prace są prowadzone  nocami. Wtedy 
proces schnięcia się wydłuŜa. Konstrukcję mostu zalewają jednocześnie cztery pompy, a 
cięŜarówki z betonem ustawiają się w kolejce, gdyŜ proces betonowania nie moŜe być 
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przerwany. Wypełnienie jednego odcinka trwa kilkanaście godzin, a wykorzystanych w tym 
czasie jest kilkaset ton betonu.  
Most na ul. Mickiewicza w Mszanie gotowy będzie w połowie sierpnia i juŜ teraz wiadomo, 
Ŝe mieszkańcy będą mieli problem z dojazdem do domów. Budowa mostu wymusiła na 
projektantach poprowadzenie ul. Mickiewicza pod tak duŜym kątem, Ŝe zimą, gdy droga 
będzie śliska lub ośnieŜona trudno będzie wyjechać samochodem. Gdyby ul. Mickiewicza 
została obniŜona, to mieszkańcy czterech budynków  tam połoŜonych – mówiąc obrazowo- 
do swoich domów  musieliby mieć windę, którą zwoziliby samochody na drogę. Ta droga nie 
była planowana i tylko na wniosek Gminy została naniesiona w projekcie.  
Radny Roman Tatarczyk zapytał o stosowane rozwiązania na autostradzie z uwagi na 
występujące szkody górnicze. 
Pan Kierownik odpowiedział, Ŝe odcinek Autostrady A-1 Świerklany-Gorzyczki budowany 
jest na terenach pokopalnianych. Niektóre wyrobiska są pod Autostradą, a inne  kończą się na 
kilka metrów przed pasem Autostrady. 
Z uwagi na moŜliwe ruchy górotworu Alpina na 7,5 km odcinku stosuje specjalne 
zabezpieczenia, tzw.  materace. Na warstwach utwardzonego kamienia są kładzione specjalne  
siatki, na które nasypywany jest czerwony kamień z Czech. Następnie siatka po utwardzeniu 
kamienia jest odpowiednio zwijana, a na niej kładzione są trzy warstwy asfaltu. Tego typu 
materace zabezpieczają teren przed uskokami. Siatki, które zostały wcześniej rozłoŜone 
/przez poprzednią Firmę/ muszą zostać wymienione, bowiem nie mogą być wystawione na 
ultrafioletowe promieniowanie dłuŜej niŜ 4 miesiące. Ta wymiana kosztowała około 10 mln 
zł. 
Radny Marian Grzonka zapytał, kto ponosi winę za to, Ŝe most w okolicach  ul. Wallacha nie 
będzie dostępny dla mieszkańców. 
Pan J. Koenig wyjaśnił, Ŝe most został wykonany jako kładka dla pieszych i tylko będzie 
słuŜył jako przejazd dla samochodów uprzywilejowanych. Tego juŜ nie da się zmienić, 
naleŜało przed pięcioma laty o to się ubiegać. 
Radny Andrzej Kaperczak zaproponował, aby  zrezygnować tam z  dojazdu przez samochody 
uprzywilejowane i wykorzystać do obsługi ruchu miejscowego.  
W odpowiedzi Kierownik poinformował, Ŝe  naleŜy w tej sprawie wystąpić do Generalnej 
Dyrekcji.  
W związku z kolejnymi pytaniami Radnych Pan Kierownik poinformował, Ŝe niektóre drogi 
technologiczne, z których obecnie korzysta Firma będą rozebrane. Inne pozostaną jako drogi 
dojazdowe do pól. Nie istnieje moŜliwość zachowania wszystkich odcinków, bowiem w 
Polsce istnieje prawo, Ŝe właściciel terenu, na którym przebiega droga odpowiada za jej 
utrzymanie i stan bezpieczeństwa. Właścicielem tych terenów jest GDDKiA, która moŜe się 
nie zgodzić na ich utrzymywanie. Niektóre drogi techniczne pozostaną jako dojazd do Miejsc 
Obsługi Autostrady, jednak zamknięte będą dla ruchu publicznego.  Aby drogi pozostały i nie 
były rozbierane - z takimi postulatami naleŜy się zwrócić do GDDKiA, która o tym 
zadecyduje.  
Całą Autostradę chcemy zaasfaltować do końca października br. Natomiast drogi lokalne 
będą naprawiane i asfaltowane w przyszłym roku, po zakończeniu budowy. Na jesień  
zostanie wykonana droga do piaskowni w Połomi, do czego będzie wykorzystany kamień z 
dróg technologicznych. 
Radny Mirosław Winkler zwrócił uwagę, Ŝe na ul. Szkolnej zapadły się studzienki 
kanalizacyjne. 
Kierownik  odpowiedział, Ŝe w miesiącu sierpniu planowane jest asfaltowanie dojazdu do 
mostu  i wtedy zostaną podniesione studzienki. 
Odpowiadając na pytanie Radnego Alojzego Wity Pan J. Koenig wyjaśnił, Ŝe wszystkie 
wyrobiska górnicze zostały dokładnie zinwentaryzowane. 
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Po uzyskaniu zgody Radnych, Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Pani Ilonie Mura, 
Sołtysowi Sołectwa Mszana, która zapytała jak długo jeszcze mieszkańcy ul. Wodzisławskiej 
/w rejonie zjazdu z autostrady/ będą mieć takie uciąŜliwości z powodu składowania i wywozu 
kamienia. UciąŜliwości takie- jak podał Pan Kierownik - będą przez okres około dwóch 
miesięcy. 
Radny Marian Grzonka przekazał zdjęcie wykonane w czasie prowadzonych robót na ul. 
Mickiewicza i zaproponował wprowadzenie dla samochodów ograniczenia w ruchu, aby 
chociaŜ w małym stopniu zmniejszyć unoszące się kłęby pyłu i kurzu. 
Pan Kierownik wyjaśnił, Ŝe ograniczenie nie pomoŜe, dodał, Ŝe chociaŜby co 20 min. droga 
byłaby polewana, nie da się uniknąć zakurzenia. 
W związku z pytaniem Radnego Alojzego Wity Kierownik odpowiedział, Ŝe GDDKiA 
obecnie nie utrzymuje duŜo autostrad, w związku z tym nie są jej znane wszystkie problemy i 
koszty z tym związane. 
W związku z wyczerpaniem wszystkich pytań, Przewodniczący Rady Gminy podziękował 
Panu J. Koenigowi za przybycie i przekazane informacje. 
 
 
Ad. 5 
Radny Mirosław Kozielski złoŜył interpelację – załącznik nr 8 do protokołu, natomiast Radny 
Alojzy Wita zgłosił ustnie interpelacje: 
1/ sprawę przeniesienia krzyŜa przy ul. Wolności, który obecnie jest obsypany kamieniem, 
2/ wykonywanych przez rolników opyleń pól, bez uzgodnień z właścicielami pasiek, 
3/ wniósł o przedyskutowanie wynagrodzeń dla Sołtysów. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał interpelację i dołączony do niej List protestacyjny 
Mieszkańców Gminy Mszana. 
Radny Mirosław Kozielski poinformował, Ŝe pod listem protestacyjnym w sprawie rezygnacji 
z budowy nowego przedszkola w Sołectwie Mszana podpisało się juŜ 321 osób. 
Dodał, Ŝe podpisy są zbierane od tygodnia, lista z podpisami znajduje się w jego posiadaniu 
i zostanie w komplecie przekazana na ręce Przewodniczącego Rady Gminy  na najbliŜszej 
sesji. 
Pomiędzy obecnymi w sali posiedzeń wywiązała się dyskusja, czy lista podpisów powinna 
zostać dołączona do interpelacji, czy po zebraniu większej ilości podpisów. 
Radca prawny wyraził stanowisko, Ŝe jeśli Radny powołuje się w interpelacji na listę 
podpisów złoŜonych przez mieszkańców to lista taka powinna zostać do niej dołączona.  
Zdaniem Wójta jeśli została zebrana lista podpisów przeciwko prowadzonym przez niego  
działaniom, to ma prawo ją widzieć. Poinformował, Ŝe odpowiedzi na interpelację udzieli w 
momencie, gdy będzie posiadał komplet dokumentów. 
Radny Mirosław Andreczko zasugerował, Ŝe zbierający podpisy wprowadzali mieszkańców 
w błąd, przedstawiając sprawę niezgodnie ze stanem faktycznym. 
Taką sugestię odrzucił Radny Kozielski, stwierdzeniem, Ŝe pytanie do mieszkańców zostało 
sformułowane w sposób prosty: czy chcesz przedszkola w budynku Urzędu Gminy, czy 
wolnostojącego. 
Przewodniczący Rady Gminy dodał, Ŝe projekt adaptacji przedszkola został złoŜony w 
Starostwie, kosztorys zostanie przedstawiony. Wszystkim zaleŜy na tym, aby temat 
przedszkola jak najszybciej rozwiązać. Zaproponował zamknąć temat przedszkola. 
 
Ad. 6 
Przewodniczący  Komisji zapoznali obecnych z protokołami  z odbytych posiedzeń oraz 
wnioskami Komisji: 
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- Pani Jolanta Cieślik z Komisji Spraw Społecznych z posiedzenia w dniu 09.05.2011 r. 
  - załącznik nr 9, 
- Pan Piotr Kuczera z Komisji BudŜetu i Finansów z posiedzenia w dniu 16.05.br. – załącznik  
  nr 10, 
- Pan Andrzej Kaperczak z Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego z posiedzenia  
  w dniu 23.05.br. -  załącznik nr 11, 
- Pan Alojzy Wita z posiedzeń Komisji Rewizyjnej – załącznik nr 12. 
 
 
Ad. 7 
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Radcy prawnemu, który poinformował o wycofaniu 
dwóch projektów uchwał: 
1/ w sprawie zasad poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości  
    oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów. 
    Wyjaśnił, Ŝe intencją projektu było dostosowanie uchwały z roku 2002 do obecnych  
    przepisów. W związku z tym, Ŝe Rada podjęła juŜ stosowne uchwały podatkowe, podjęcie     
    kolejnej uchwały w tym temacie byłoby bezprzedmiotowe, 
2/ w sprawie zmiany Uchwały Nr V/14/2011 RG Mszana z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie 
    określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
    w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych  
    oraz nieczystości ciekłych. 
    Z uwagi na to, iŜ projekt uchwały nie został poddany konsultacjom społecznym  
    poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy proponuje podjąć uchwałę na kolejnej  
    sesji, po dopełnieniu tego obowiązku. 
    Radni nie zgłosili pytań do wyjaśnienia Radcy prawnego. 
      
Projekt uchwały w sprawie współpracy z Gminą Frycowice omówił Z-ca Wójta, Pan BłaŜej 
Tatarczyk. Przedstawił prezentację multimedialną dot. tej czeskiej Gminy – załącznik nr 13. 
Dodał, Ŝe z dotychczasowym czeskim partnerem  – Gminą Stiborzice współpraca nie układała 
się zbyt dobrze, bowiem Gmina ta nie miała środków finansowych na realizację zadań. 
Dlatego odwiedzono Gminę Frycowice celem nawiązania współpracy przy realizacji 
wniosków z udziałem środków Euroregionu Silesia. 
Wójt dodał, Ŝe Gmina Frycowice zabiegała o kontakt z naszą Gminą  poprzez OSP. Jest to 
Gmina, w której zamieszkuje 2250 osób. Poprzez strategię rozwoju udało jej się bardzo duzo 
osiągnąć, zrealizować ciekawe inwestycje. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr VIII/31/2011 została podjęta jednogłośnie przez 13-tu Radnych. 
                                                                         głosów przeciw  0, 
                                                                          wstrzymało się   0. 
 
 
Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
budŜetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu 
wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze omówiła Pani 
Skarbnik, Małgorzata Gąsior. 
Poinformowała, Ŝe ustawa o finansach publicznych nałoŜyła obowiązek przedstawienia tej 
informacji w określonej formie. Poprzednia uchwała w tej sprawie nie zawierała zapisu o 
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.  
Radni nie zgłosili pytań do projektu. 
Uchwała Nr VIII/32/2011 została podjęta jednogłośnie przez 13-tu Radnych. 
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                                                                         głosów przeciw  0, 
                                                                          wstrzymało się   0. 
 
 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2011 r. przedstawiła równieŜ Pani 
Skarbnik. W związku z realizacją wyjazdu uczniów „tzw. zielone szkoły” wprowadzono po 
stronie dochodów kwotę 6.240,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu. 
Przychody budŜetowe na wniosek Komisji BudŜetu i Finansów zmniejszono o kwotę 
1000.000,00 zł w rozdziale Przedszkola w związku z doprowadzeniem do zgodności planu z 
faktycznym wykonaniem nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych według bilansu budŜetu za 
2010 r.  
Przewodniczący Rady Gminy dodał: w kontekście dzisiejszej interpelacji warto powiedzieć, 
Ŝe bardzo interesujące jest, Ŝe zaplanowano nadwyŜkę budŜetową o 1 mln większą niŜ jest w 
rzeczywistości. Nigdy się tak nie zdarzało. To świadczy o nienajlepszym rachunku 
dochodów.  UwaŜam, Ŝe obrano dobry kierunek chcąc zrealizować przedszkole cztero-
oddziałowe poprzez rozbudowę. Nowe przedszkole byłoby droŜsze przynajmniej o 2 mln zł. 
Zdaniem Radnego Mirosława Kozielskiego kwestionowane są ciągle działania poprzedników. 
Była Skarbnik, Pani Janina Zając pracowała w Urzędzie 37 lat i nigdy kontrola RIO nie 
zarzuciła jej niegospodarności. Zapytał, czy ktoś zadał sobie trud, aby zapytać Panią Zając 
jak to się stało, Ŝe wynikło takie przeszacowanie.  
Pani Małgorzata Gąsior wyjaśniła, Ŝe konsultowała się z Panią Zając i pomyłka jest wynikiem 
niŜszego wykonania dochodów i wyŜszych od zaplanowanych wydatków. Być moŜe na to 
miała wpływ podjęta w grudniu uchwała o środkach niewygasających. 
Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, iŜ nie zarzuca się niczego Pani Zając, ale nadwyŜka 
budŜetowa jest mniejsza o 1 mln.  zł i musi być tego jakaś przyczyna. Musimy zwracać 
uwagę na wydatki i liczyć kaŜdą złotówkę. 
Wójt Gminy dodał, Ŝe bardzo spokojnie podchodzi do sytuacji, chociaŜ sprawa jest bardzo 
trudna. Jesteśmy juŜ zadłuŜeni i to znacznie, musimy oszczędnie wydawać kaŜdą złotówkę. 
Zmusza nas do tego ekonomia. Nastąpiła pomyłka i to z niekorzyścią dla Gminy. Pytaliśmy w 
innych Gminach, czy moŜna aŜ tak się pomylić. Odpowiedziano, Ŝe moŜna o 200-300 tysięcy, 
ale o 1 mln. nie. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr VIII/33/2011 została podjęta  przez 10-ciu Radnych, 
                                                    głosów przeciw  2  / Radni: M. Kozielski i M. Grzonka/, 
                                                    wstrzymało się   1  / Radna J. Cieślik/.     
 
 
Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2011-2015 omówiła równieŜ Pani Skarbnik 
Gminy.  
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt. 
Uchwała Nr VII/26/2011 została podjęta  przez 10-ciu Radnych, 
                                                   głosów przeciw  2  / Radni: M. Kozielski i M. Grzonka/, 
                                                    wstrzymało się   1  / Radna J. Cieślik .    
 
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach. 
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Ad. 10 
Informację dotyczącą stanu technicznego dróg gminnych i oświetlenia ulicznego przedstawił 
Z-ca Wójta, Pan BłaŜej Tatarczyk – załącznik nr 14 i 15 do protokołu. 
Odpowiedział równieŜ na pytanie Radnego Alojzego Wity dot. kanalizacji sanitarnej na 
posesji Kolorz, jak podał - sprawa jest w toku realizacji. Na uwagę Radnego Romana 
Tatarczyka, iŜ na ul. Akacjowej nie są realizowane roboty, Pan Zastępca odpowiedział, Ŝe  w 
pierwszej kolejności wykonywane są naprawy dziur na drogach, a następnie ich pobocza. 
Odpowiadając na pytanie Radnego Mirosława Andreczko podał, Ŝe droga przebiegająca obok 
posesji Haśko zostanie ukończona w terminie do 15 lipca, oszczędności przy jej realizacji to 
kwota około 70 tys. zł.  
Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy  o ofertę modernizacji oświetlenia ulicznego Pan 
Zastępca poinformował, Ŝe firma około 15 czerwca przedstawi trzy koncepcje zmniejszenia 
kosztów oświetlenia i poprawy jego wizerunku. 
Wójt Gminy potwierdził wypowiedź Radnego Andrzeja Kaperczaka, o przejęciu przez Firmę 
Faurol  Firmy Vattenfall. Dodał, Ŝe opinie Gmin dot. proponowanej modernizacji oświetlenia 
są róŜne. Zwrócił uwagę na oświetlenie ul. Wodzisławskiej, przy której lampy są zawieszone 
na kaŜdym słupie, od strony Jastrzębia i Wodzisławia lampy świecą na co drugim słupie. 
Pani Urszula Kołeczko dodała – na podstawie przeprowadzonej rozmowy z Firmą Vattenfall - 
iŜ zostanie wykonana spekulacja aby usystematyzować oświetlenie  tak jak to ma miejsce 
przy innych ulicach. 
Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy sąsiednie Gminy skorzystają z oferty Firmy 
Vattenfall  Wójt wyjaśnił, Ŝe nie. Były równieŜ głosy, Ŝe modernizacja oświetlenia jest 
obowiązkiem Firmy Vattenfall wynikającym z norm unijnych. Wójt wspomniał równieŜ o 
oświetleniu autostrady. W przypadku gdy przejazd autostradą – o co wnioskujemy – będzie 
bezpłatny, to Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad będzie oczekiwać, Ŝe na gminie będzie 
ciąŜył obowiązek utrzymania oświetlenia. 
Pani Urszula Kołeczko wyjaśniła, Ŝe w latach 90-tych Zarządy Dróg pokrywały koszty 
oświetlenia dróg powiatowych i wojewódzkich. Na podstawie zmiany przepisów w tym 
zakresie koszty te przerzucono na gminy. Dodała, Ŝe w Ŝadnej  z Gmin nie zostanie wykonana 
modernizacja oświetlenia ulicznego, natomiast Miasto Rybnik przeprowadziło ją  przed 
trzema laty, a Wodzisław w ubiegłym roku.  
 
Ad. 11 
Wójt poinformował, Ŝe odpowiedzi na interpelację Radnego Mirosława Kozielskiego udzieli 
w formie pisemnej. 
Ustosunkowując się do interpelacji Radnego Alojzego Wity odpowiedział, Ŝe rolnicy 
wykonują opryski pól zgodnie ze sztuką rolniczą. Nie zagraŜa to pszczołom. 
Wynagrodzenie dla Sołtysów za uczestnictwo w sesjach Wójt zaproponował przedyskutować 
na posiedzeniach Komisji. Przypomniał równocześnie, Ŝe w związku z trudną sytuacją 
finansową Gminy naleŜy szukać dodatkowego źródła finansowania.  
Radny Alojzy Wita zwrócił się o naprawę chodnika na ul. Centralnej, od kościoła w kierunku 
Folwarku. 
Z-ca Wójta odpowiedział, Ŝe to zadanie zostało uwzględnione w piśmie skierowanym do 
Powiatowego Zarządu Dróg. 
 
Ad. 12 
Przewodniczący Rady Gminy w związku ze zbliŜającym się okresem wakacyjnym 
zaproponował, aby miesiąc lipiec był wolny od posiedzeń Komisji i sesji Rady Gminy. 
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego zaplanowała kolejne posiedzenie na dzień 
20 czerwca, Komisja Rewizyjna 16 czerwca br. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Alojzy Wita zaproponował zmiany w planie pracy 
Komisji, w związku z czym przygotowany został stosowny projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt. 
Uchwała Nr VIII/35/2011 została podjęta jednogłośnie przez 13-tu Radnych. 
                                                                         głosów przeciw  0, 
                                                                         wstrzymało się   0. 
 
 
Wójt zwrócił uwagę  - o czym juŜ wcześniej informował omawiając wnioski Komisji BudŜetu 
i Finansów jej Przewodniczący - na wysokie wykorzystanie środków zabezpieczonych w 
budŜecie z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych / na dzień 30 kwietnia br. 
wykorzystano 46,49% zaplanowanej kwoty/. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał kolejno pisma, które zostały skierowane do Rady 
Gminy: 
- Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach pismem z dnia 28.04.2011 r. poinformował o 
  obowiązku wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w 
   Wodzisławiu Śl. na kadencję 2012-2015, 
- I Wicewojewoda Śląski – Stanisław Dąbrowa w piśmie z dnia 8.04.2011 r. poruszył  
  sprawę repatriacji, 
- Prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński – pismem z dnia 16 maja br. zwrócił  
  się o podjęcie uchwały w sprawie wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. 
 
 
Radny Roman Bura zapytał o wymianę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy 
ul. Wodzisławskiej. 
Wójt Gminy odpowiedział, Ŝe w związku z budową zjazdu z autostrady na ul. Wodzisławską 
ruch na tej drodze będzie wahadłowy. Mając na uwadze utrudnienia z tym związane zostanie 
wybudowana sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejściu dla pieszych. 
 
Z-ca Wójta odpowiedział na pytanie Radnego Piotra Kuczery, na jakim etapie jest budowa 
sieci światłowodowej w Połomi. Podał, Ŝe w I etapie linia  zostanie poprowadzona byłym 
ciekiem wodnym , następnie przejdzie na słupy i zostanie doprowadzona do centrali w szkole. 
 
Radny Alojzy Wita zapytał, czy Gmina jest przygotowana do ustawy śmieciowej, 
zaproponował utworzyć zakład komunalny. 
Z-ca Wójta poinformował, Ŝe utworzenie zakładu nie jest rozwiązaniem trafnym. 
Podał jako przykład Gminę Świerklany, w której zakład funkcjonuje. Gmina nie ma innej 
moŜliwości przekazywania do wykonania robót jak tylko poprzez przetargi, do których 
równieŜ musi złoŜyć ofertę  zakład komunalny. 
  
  
Ad. 13 
Po wyczerpaniu tematyki obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję. 
 
 
Protokółowała                                                                         Przewodniczący Rady Gminy 
 
Gertruda Grzonka                                                                             Tadeusz Wroński 


