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                                             Protokół Nr X/2011 
 
 
z sesji Rady Gminy  Mszana odbytej w dniu  29 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu 
Gminy w godz. 14.00  –  19.00. 
 
 
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 na sali znajduje się 
14 Radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. 
Przewodniczący zaproponował wnieść pod obrady dodatkowy projekt uchwały w sprawie: 
wyraŜenia zgody na sfinansowanie zadania własnego Gminy Mszana w zakresie zaopatrzenia 
w energię elektryczną. W wyniku głosowania za przyjęciem projektu opowiedziało się 13 
Radnych wobec 1 Radnego wstrzymującego się od głosu. 
 
W związku z obecnością Dyrektorów Szkół Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zmianę 
porządku obrad, aby pkt. 7, tj. Stopień przygotowania placówek oświatowych do nowego 
roku szkolnego zrealizować przed sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej Wójta i Jego 
Zastępcy. 
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za propozycją, w związku z czym ustalony na sesji 
porządek obrad po zmianach będzie obejmował: 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Stopień przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 
5. Sprawozdanie Wójta Gminy i Z-cy Wójta Gminy z działalności w okresie między  

        sesjami. 
6.  Interpelacje. 
7. Sprawozdanie z prac Komisji. 
8. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego. 
9. Podjęcie uchwał. 

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

Ad. 3  
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Radnych z pytaniem o uwagi do protokołu z 
poprzedniej sesji, z dnia 27 czerwca br. 
Radni nie zgłosili uwag do protokołu, za jego przyjęciem opowiedziało się 12 Radnych, 
wobec 2 Radnych wstrzymujących się od głosu. 
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Ad. 4 
Dyrektorzy placówek oświatowych złoŜyli informacje w sprawie przygotowania szkół do 
nowego roku w kolejności: 
1/ Pani Janina KrzyŜok – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi – informacja  
    stanowi załącznik nr 3, 
2/ Pani GraŜyna Chachulska – Dyrektor Zespołu Szkół w Gogołowej – informacja w  
    załączniku nr 4, 
3/ Pani Dorota Pukowiec–Dyrektor Zespołu Szkół w Mszanie – informacja w załączniku nr 5. 
    Pani Dyrektor dodała, Ŝe w czasie wakacji w szkole zostały wykonane drobne remonty 
systemem gospodarczym. Zwróciła uwagę, Ŝe pomimo wykonanego w poprzednich latach 
osuszenia ścian i zapewnienia ze strony Firmy iŜ prace zostały wykonane prawidłowo nadal 
na ścianach pojawiają się wykwity i odpada tynk. Na pytania zadawane przez Radnego 
Alojzego Wity udzieliła dodatkowych wyjaśnień w temacie przeprowadzonych robót 
mających na celu  usunięcia zawilgoceń na ścianach. W związku z kolejnym pytaniem 
Radnego wyjaśniła, Ŝe ocieplenie nowej części budynku zostało wykonane zgodnie z sugestią 
nauczycieli, bowiem w nowej części szkoły było bardzo zimno. 
 
W dyskusji, Radni skierowali poniŜsze  pytania do Dyrektorów Szkół: 
Pan Andrzej Kaperczak zadał pytanie w sprawie remontowanych tarasów w Zespole Szkół w 
Połomi. 
Pani Dyrektor wyjaśniła, Ŝe wykonawca zapewnił, Ŝe zastosowane technologie nie będą 
stwarzać problemów, a udzielona gwarancja na wykonane roboty wynosi 48 miesięcy. 
Radny Roman Tatarczyk zapytał o nabór do Liceum w Gogołowej, w odpowiedzi Pani 
Dyrektor podała, Ŝe jest to 18-tu uczniów. 
Radny Marian Grzonka zapytał czy w szkołach mamy problem z alkoholem i narkomanią, 
czy takie przypadki zostały zgłoszone policji? 
Dyrektor Dorota Pukowiec podała, Ŝe nie było sygnałów o narkotykach. Jeśli chodzi o 
alkohol, to uczniowie próbują, chowając się za budynkiem szkoły, za ogrodzeniem. Jeśli takie 
przypadki się zauwaŜy, to powiadamiana jest  policja, są to pojedyncze przypadki. 
W Gogołowej, jak poinformowała Pani Dyrektor GraŜyna Chachulska był jeden przypadek 
kontaktu z alkoholem, było to w ubiegłym roku. Przypadków narkomani nie stwierdzono. 
Na podstawie ankiet wypełnianych przez uczniów wiadomo, Ŝe w szkole nie ma problemu 
uzaleŜnień. 
Dyrektor Janina KrzyŜok równieŜ podała, Ŝe w szkole nie występuje Ŝaden problem 
patologiczny, nawet nikotynowy. Jak dodała, problem dotyczy skali społecznej, poza szkołą. 
W Połomi, w pobliŜu szkoły znajduje się bar, czynny do późnych godzin nocnych, po 
zamknięciu którego jego bywalcy przenoszą się z alkoholem na plac szkolny. Docierają 
równieŜ przesłanki, Ŝe dzieci w wieku 12-13 lat biorą w tym udział, chociaŜ ludzie boją się 
mówić na ten temat. Plac zabaw jest ogólnodostępny, dzieją się tam róŜne rzeczy, a 
poniedziałek zaczyna się od zbierania z niego butelek. Jak dodała Pani GraŜyna Chachulska, 
w lokalach nie powinno się sprzedawać alkoholu osobom poniŜej 18 lat, a jest na to 
przyzwolenie. Z przydroŜnej kaplicy w pobliŜu szkoły ostatnio została wyniesiona figura 
świętego.  
Radny Marian Grzonka dopytywał o reakcję policji na takie zachowania, Radny Andrzej 
Kaperczak zapytał o współpracę z dzielnicowymi, czy widać dodatkowe patrole policji na 
terenie Gminy? 
Dyrektor Dorota Pukowiec wyjaśniła, Ŝe policja patroluje teren w godzinach dziennych, 
później nie przyjeŜdŜa. Dodała, Ŝe równieŜ na teren szkolny w Mszanie przychodzą 
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absolwenci, spoŜywają alkohol, wyrzucają butelki, na co skarŜą się sąsiedzi. Po godz. 22.00 
nie ma obsługi na terenie szkolnym, nikt takich zachowań nie zgłasza policji. 
Dyrektor GraŜyna Chachulska dopowiedziała, Ŝe spotkania takie odbywają się zazwyczaj w 
soboty i niedziele, kiedy policji nie ma. 
Wójt, zabierając głos zwrócił uwagę, Ŝe zmieniło się znacznie Ŝycie. MłodzieŜ wychodzi w 
nocy i nie moŜna z kaŜdego miejsca jej przeganiać. Jeśli pozostaje  tylko rozbita butelka, nic 
nie jest zdewastowane, nie dochodzi do niczego więcej – nie jest źle. Nasza Gmina jest 
bezpieczna, o czym zapewniał na jednej z sesji Komendant Policji. 
Kamery monitorujące obiekty powinny być na tyle sprawne, aby moŜna było 
zewidencjonować osobę.  
Dyrektor Janina KrzyŜok odpowiedziała, Ŝe na monitoringu widać osobnika, który ma 
załoŜony kaptur. 
Wójt kontynuował, Ŝe jeśli problem będzie narastał, to naleŜy wspólnie poszukać rozwiązań, 
na dzień dzisiejszy poprzez działania policji. SłuŜby nadliczbowe funkcjonariuszy odbywają 
się na I i II zmianie. Zobowiązał się do rozmowy z Komendantem Policji, czy będzie moŜliwe 
wprowadzenie III zmiany. Rozmowy dotyczące zgłaszanych problemów  zostaną 
przeprowadzone  równieŜ z dzielnicowymi. 
Wójt podał przykład Gminy Lubomi, w której po wprowadzeniu monitoringu udało się 
wykryć przestępców.  
Zdaniem Radnego Andrzeja Kaperczaka monitoring nie zastąpi dzielnicowego, który 
powinien mieć kontakt z mieszkańcami. Zawnioskował o przygotowanie pomieszczenia dla 
dzielnicowego, np. w budynku starej szkoły w Połomi. 
 
Radny Mirosław Andreczko zwrócił uwagę, Ŝe w Mszanie zdewastowana jest bieŜnia i boisko 
szkolne, połamane schody, zarośnięta piaskownica. 
Pani Dyrektor odpowiedziała, Ŝe temat boiska szkolnego jest wałkowany od kilku lat. Jest to 
boisko niewymiarowe, nie ma moŜliwości ubiegać się o Ŝadne środki unijne na jego 
modernizację. Widownia została zdemontowana, gdyŜ zagraŜała bezpieczeństwu. W czasie 
wakacji woźny dokonuje napraw. Na rozpoczęcie roku szkolnego schody będą 
wyremontowane, bieŜnia została odchwaszczona, zostanie przywieziony odpowiedni piasek. 
Jest to pod kontrolą. Boisko i widownia wymagają duŜych nakładów finansowych. 
Na uwagę Radnego, Ŝe w okresie wakacji boisko było niedostępne Pani Dyrektor wyjaśniła, 
Ŝe w związku z prowadzonymi pracami  obiekt był zamknięty za sugestią dzielnicowego. 
Przy szkole stały rusztowania, naleŜało zapewnić bezpieczeństwo. 
W związku z uwagą Radnego Alojzego Wity, Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, Ŝe 
Rada Sportu, której jest członkiem sugerowała, aby przy Szkole w Mszanie powstało boisko 
ze sztuczną nawierzchnią. 
Pani Dyrektor odpowiedziała, Ŝe marzy  się takie boisko, ale to droga inwestycja. 
 
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Dyrektorom Szkół za przybycie i złoŜone 
informacje, Ŝyczył sukcesów  w nowym roku szkolnym.  
 
Ad. 4 
Wójt Gminy przedstawił informację z wydanych zarządzeń i z działalności w okresie między 
sesjami, jak w załączniku nr  6. 
W dalszej kolejności obrad informację z działalności przedstawił Zastępca Wójta, załącznik 
nr 7. 
 
Do przedstawionych informacji Radni zgłosili poniŜsze pytania: 
Radny Alojzy Wita zapytał o własność rowu melioracyjnego przy posesji Borgiel. 
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Z-ca Wójta odpowiedział, Ŝe jest to rów przydroŜny, odwadniający, wykonany z płyt 
chodnikowych. Został zniszczony po nawałnicach i naprawiony  w ramach prac 
interwencyjnych płytami chodnikowymi z odzysku. 
 
Radny Marian Grzonka zapytał o spotkanie z Dyrektorami Kopalń, czy zalewisko w Połomi 
zostanie zachowane, czy kopalnia je zasypie. 
Wójt podkreślił, Ŝe sprawa zalewiska na dzień dzisiejszy jest priorytetowa. W interesie 
Kopalni jest zasypanie zalewiska. Kopalnia prowadzi  rozmowy, aby decyzja Gminy w tej 
sprawie została zmieniona. Jeśli decyzja będzie negatywna zostanie zablokowany rozwój 
Kopalni. Spowoduje to perturbacje dla całej Spółki. Na dzień dzisiejszy decyzja Gminy w tej 
sprawie nie uległa zmianie. 
Radny dopytywał, czy Kopalnia deklaruje, Ŝe będzie kamień sypać na Szybach Zachodnich i 
przekaŜe do końca roku teren Gminie? Chodzi o teren wzdłuŜ ulicy Moszczeńskiej. 
Wójt poinformował, Ŝe odbyło się spotkanie robocze, na którym była mowa, Ŝe w pierwszej 
kolejności zostaną zasypane szyby zachodnie i teren będzie sukcesywnie przekazywany 
Gminie. Jest problem, bowiem na tym gruncie nie moŜna budować. Chcielibyśmy jasno 
zostać poinformowani o terminie zakończenia prac przez Kopalnię. Przy ul. Moszczeńskiej 
Kopalnia będzie prowadzić inwestycję, przepompownia zostanie przeniesiona na drugą 
stronę. Teren będzie moŜna zainwestować, są pomysły na zagospodarowanie jako teren 
rekreacyjny. 
W związku z kolejnym pytaniem Radnego Wójt wyjaśnił, Ŝe były rozmowy z Panem 
Karwotem w temacie przygotowania obok siedziby Firmy terenu dla Gminy pod składowanie 
kamienia. Na wniosek mieszkańców zabiegamy o kamień pod wykonawstwo dróg gminnych. 
 
Radny Tadeusz Wroński zwrócił uwagę na coraz ładniejsze otoczenie starej szkoły w Połomi. 
Zapytał, czy przed doŜynkami zostanie nałoŜony asfalt na odcinku, gdzie była wykonywana 
kanalizacja. 
Zdaniem Wójta, ze względu na fakt, iŜ teren osiada, nie powinien być w tym czasie nałoŜony 
asfalt.  
Powiatowy Zarząd Dróg zasugerował oprócz chodnika w tym miejscu wykonać pas zieleni.  
Pan Wójt dodał, Ŝe wjazd na teren szkoły znajduje się blisko skrzyŜowania, naleŜy go 
odsunąć. Stąd teŜ odstępstwo od realizacji zadania chodnika jak w podjętej na ostatniej sesji 
uchwale, w zamian za co zaproponował chodnik przy ul. Centralnej w miejscu, gdzie teren się 
obsuwa. 
Radny Alojzy Wita zgłosił potrzebę zabudowy w tym miejscu lustra przydroŜnego. 
 
Kolejne pytanie Radnego Tadeusza Wrońskiego wiązało się z wykonywanymi pracami przez 
Firmę Alpine w rejonie mostu przy ul. Centralnej i terminami oddania do uŜytkowania 
wszystkich  mostów w naszej Gminie. 
W-ce Wójt wyjaśnił, Ŝe prace zostały wstrzymane z uwagi na wykonanie  sztucznego nasypu. 
Kiedy grunt osiądzie odcinek zostanie zalany asfaltem. 
Radny Alojzy Wita zawnioskował przesunąć w tym miejscu barierkę. 
Radny Marian Grzonka zwrócił uwagę, Ŝe wg informacji Pana Koeniga do końca czerwca 
miały zostać zakończone prace na moście przy ul. Mickiewicza, a do końca sierpnia miał być 
oddany wiadukt na ul. Wodzisławskiej. 
Radna Jolanta Cieślik podkreśliła, Ŝe zgodnie z zapewnieniami ul. Mickiewicza miała być 
zamknięta tylko przez okres kilku miesięcy. Brak przejścia jest szczególnie uciąŜliwy dla 
osób starszych. 
Wójt zobowiązał się przeprowadzić rozmowy w tej sprawie. 
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Radny Alojzy Wita zwrócił uwagę, Ŝe na odcinku chodnika przy  ul. Wolności wykruszyła się 
kostka. 
Pani Urszula Kołeczko odpowiedziała, Ŝe w tym temacie została juŜ w ubiegłym roku 
przeprowadzona wspólna wizja i ZDW dokonał częściowej wymiany kostki. 
W kolejnej uwadze Radny zarzucił, iŜ przekazujemy pieniądze do powiatu na realizację 
zadań, które powinny zostać wykonane przez PZD, a nawet trawa nie jest wykoszona na 
poboczach. To samo dotyczy dróg wojewódzkich. 
Pani U. Kołeczko zwróciła uwagę, Ŝe przy zadaniach współfinansowanych przez Gminę, we 
wszystkich czynnościach  uczestniczą nasi pracownicy, nasi inspektorzy nadzoru. Natomiast  
umowy są zawierane pomiędzy PZD i wykonawcą. 
Radni zwracali takŜe uwagę na złą nawierzchnię, koleiny, które stają się wręcz niebezpieczne, 
brak chodnika na ul. Wodzisławskiej. Co będzie w momencie oddania do uŜytkowania 
Autostrady A-1? Pobocze drogi w kierunku Jastrzębia w ogóle nie zostało wykoszone 
pomimo  interwencji. 
Z uwagi na kolejne głosy niezadowolenia Radnych ze stanu dróg wojewódzkich Wójt 
zaproponował na sesję zaprosić Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, Pana Zbigniewa 
Tabora. 
 
Na pytanie Radnych Jolanty Cieślik i Marii Trojan  o wykup terenu od Parafii w Mszanie 
Wójt wyjaśnił, Ŝe sprawa nie była uregulowana juŜ od dłuŜszego czasu. Zakupiono grunt juŜ 
zabudowany, gdzie znajduje się remiza OSP i parking.  
Odpowiadając na pytanie Radnego Tadeusza Wrońskiego, czy teren w miejscu planowanej 
budowy parku sołeckiego został równieŜ zakupiony, odpowiedzi udzieliła Pani Tkocz.  
Poinformowała, Ŝe teren którego dotyczył złoŜony wniosek jest własnością Gminy. Natomiast 
większa część gruntu w miejscu planowanej realizacji parku sołeckiego /łąka/ jest własnością 
prywatną. 
 
Odpowiadając na pytanie Radnego Mirosława Andreczko Wójt podał informację w sprawie 
otwarcia ofert na zadanie - Rozbudowa i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na 
przedszkole.  
Otwarcie ofert nastąpiło w piątek, 26 sierpnia. Oferty złoŜyło sześć Firm, z których 
najdroŜsza, złoŜona przez:  
Zakład Produkcyjno-Remontowo-Budowlany Artur Marcinek z Wodzisławia Śl.za kwotę                                                     
                                                                                                                            3. 233.653,06 zł,  
2/ Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „ERBUD” z Rybnika za kwotę 3.194.569,83 zł,                                                                        
3/ „FOBUD” Tomasz Rydecki z Marklowic                                      za kwotę  3.097.396,98 zł 
4/ Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior         za kwotę  3.021.116,14 zł 
5/ „IZOPBUD” Adam Leśniak, Bronisław Leśniak śory                  za kwotę  2.968.326,63 zł 
6/„KAZBUD” Sp. z o.o. z Warszowic                                               za kwotę  2.693.700,00 zł 
Podane koszty to kwoty brutto, obejmujące kompleksowo prace związane z rozbudową i 
adaptacją budynku, termomodernizacją całości oraz budową parkingów i zagospodarowaniem 
terenu wokół. Dzięki termomodernizacji obiektu w przyszłości ograniczymy koszty 
ogrzewania, a od razu zaoszczędzimy kilkaset tysięcy złotych. 700 tysięcy otrzymamy z 
umorzenia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Do spłacenia mamy 
kredyt w wysokości 1 mln. 121 tys. zł, zwróciliśmy się o jego umorzenie.  
Radny Marian Grzonka powiedział:  projektu nie widzieliśmy. Zapytał, czy w opisie zadania 
jest wskazane, Ŝe będzie przeniesienie gabinetu dentystycznego i adaptacja na przedszkole, 
aby wykonawca nie był czymś zaskoczony. 
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Wójt odpowiedział, Ŝe przetarg został tak przygotowany, aby wszystko było czytelne. 
Przygotowana specyfikacja zawiera potrzebne informacje. 
Pani Aleksandra Tkocz w uzupełnieniu wypowiedzi Wójta podała, Ŝe w przetargu znalazła się  
nadbudowa i rozbudowa obiektu oraz przeniesienie gabinetu stomatologicznego – zmiana 
sposobu uŜytkowania pomieszczenia. 
Całość obejmuje wszystko, łącznie z wymianą ogrzewania, kotłów, zamontowaniem solarów, 
termomodernizacją. 
Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, Ŝe całą specyfikację umieszczono na BIP-ie. 
Wójt zaznaczył, Ŝe 2 mln. 700 tys. jest to bardzo dobra kwota, teraz juŜ nie moŜna mieć 
wątpliwości, Ŝe to znacznie tańsza opcja  niŜ budowa nowego przedszkola od podstaw. Dla 
budŜetu to dobra decyzja. Podziękował wszystkim, którzy wspierali Jego działania.  
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi wkrótce po przejrzeniu i dokładnej analizie 
kosztorysów. Przed nami jeszcze wykonanie zadania. 
 
Radny Andrzej Kaperczak zapytał, czy środków z WFOŚr i GW nie moŜna było odzyskać 
wykonując ocieplenie budynku Szkoły w Mszanie. 
Odpowiadając V-ce Wójt podał, Ŝe wykonana została tylko częściowa modernizacja obiektu, 
zadanie nie było kompleksowe, a takie jest wymagane. Jak podkreślił, będzie moŜliwość 
skorzystania ze zwrotu środków na etapie wymiany kotłów w Zespole Szkół w Połomi, o ile 
tylko  środki z WFOŚ i GW pozostaną. 
 
Przewodniczący zamknął dyskusję nad sprawozdaniami Wójta i Zastępcy i ogłosił 10 min. 
przerwę. 
 
 
Ad. 6 
Wznawiając obrady po przerwie, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe do Rady 
Gminy nie wpłynęły interpelacje. 
 
 
Ad. 7 
Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego, Pan Andrzej Kaperczak 
przedstawił informację i zapoznał z wnioskami z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 25 
sierpnia br. -  załącznik nr 8 do protokołu. 
W związku ze zgłoszonymi wątpliwościami dotyczącymi projektów uchwał w sprawie 
odstąpienia od przetargów na wynajem lokali uŜytkowych w obiektach starej szkoły w 
Połomi poproszony został Radca Prawny o wyjaśnienie zagadnienia. 
Zgodnie z Jego informacją, ustawa o gospodarce nieruchomościami dopuszcza moŜliwość 
bez przetargowej dzierŜawy lokali na okres do trzech lat. W przypadku, gdy dzierŜawa jest 
zawarta na okres dłuŜszy, lub nieoznaczony wymagana  jest  zgoda  Rady. Do kaŜdej kolejnej 
umowy po trzech latach będzie równieŜ potrzebna zgoda Rady Gminy. Wykonanie uchwały 
powierza się Wójtowi, który w drodze umowy zawrze szczegółowe ustalenia z dzierŜawcą. 
  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Alojzy Wita zapoznał z protokołem z posiedzenia 
Komisji z dnia 22 sierpnia br. – załącznik nr 9. 
 
Ad. 8 
Przewodniczący udzielił głosu Pani Elwirze Palarczyk – Kierownikowi Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mszanie i poprosił o zapoznanie z tematem powołania Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 
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Pani Elwira Palarczyk poinformowała, Ŝe zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie zespół interdyscyplinarny powołany jest przez wójta i działa na podstawie 
porozumień zawartych między wójtem a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w 
jego skład.  
Zespół interdyscyplinarny realizuje ustawowo określone zadania gminy związane z 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Jest to podmiot odrębny, nie stanowi wewnętrznego 
organu gminy, ani gminnej jednostki organizacyjnej. Zespół realizując przyznane mu zadania 
podejmuje i inicjuje działania w stosunku do osób Ŝyjących w środowisku zagroŜonym 
przemocą w rodzinie i dotkniętych tym negatywnym zjawiskiem, będących jej ofiarami, a 
takŜe osób stosujących przemoc w rodzinie.  
Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu mają zostać określone przez gminę w drodze 
uchwały. Projekt uchwały został poddany w dniach od 18 – 21 sierpnia konsultacjom 
społecznym z wynikiem pozytywnym. 
Do przedstawionej przez Panią Kierownik informacji pytania zgłosili: 
Radny Alojzy Wita zapytał o osoby, którym załoŜona została tzw. „niebieska karta”, czy z 
urzędu będą podlegać? 
Pani E. Palarczyk wyjaśniła, Ŝe zespół będzie się zajmował taką rodziną, ustawa jest 
rygorystyczna w stosunku do sprawców przemocy. 
Radny Tadeusz Wroński zapytał, czy zespół będzie działał bezkosztowo?  
Pani Kierownik poinformowała, Ŝe członkowie zespołu będą pracować w ramach swych 
obowiązków słuŜbowych, nie będą otrzymywać dodatkowo wynagrodzenia. Obsługę 
organizacyjno-techniczną zespołu zapewni Ośrodek Pomocy Społecznej.                       
Radny Mirosław Winkler zapytał, kto typuje osoby wchodzące w skład zespołu? 
Pani Kierownik odpowiedziała, Ŝe Wójt będzie występował z pismem do przełoŜonych 
instytucji i jednostek, którzy skierują swoich przedstawicieli w skład zespołu. 
W związku brakiem kolejnych pytań Pani Elwira Palarczyk odczytała projekt uchwały w 
sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Mszanie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
Uchwała Nr X/43/2011 została podjęta jednogłośnie przez 14-tu Radnych. 
                                                                    głosów przeciw  0, 
                                                                    wstrzymało się   0. 
 
 
Ad. 9 
Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 
poinformował o przygotowanych czterech projektach uchwał w sprawie wyraŜenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu uŜytkowego. 
Trzy projekty dotyczą pomieszczeń w starej szkole w Połomi na działalność prowadzoną 
przez: stomatologa Marię  Kiwic, lekarza Grzegorza Kiwic i Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu 
Zdroju. W Mszanie, lokal dla Poczty Polskiej znajduje się w budynku Urzędu Gminy. 
Radny Marian Grzonka zwrócił uwagę, Ŝe wyraŜa się zgodę na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego na zawarcie umowy i zapytał, czy Pani Kiwic będzie mogła prowadzić inną 
działalność gospodarczą , nie w zakresie stomatologii 
Odpowiedzi udzielił Radca Prawny wyjaśniając, Ŝe w zawartej umowie zostaną ujęte 
szczegółowo warunki wynajmu lokalu. 
Dalszych pytań nie było, w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy kolejno odczytał 
projekty uchwał: 
- w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
  umowy najmu lokalu uŜytkowego Marii Kiwic prowadzącej działalność gospodarczą pod  
  firmą Gabinet Stomatologiczny Maria Kiwic. 
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  Rada w głosowaniu  -  „za”                    - 11 
                                   -  „przeciw”            -  2 
                                   - „wstrzymało się”  - 1 
  podjęła  uchwałę Nr X/44/2011. 
 
- w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
  umowy najmu lokalu uŜytkowego Bankowi Spółdzielczemu w Jastrzębiu-Zdroju. 
  Rada w głosowaniu  -  „za”                    - 11 
                                   -  „przeciw”            -  2 
                                   - „wstrzymało się”  -  1 
  podjęła  uchwałę Nr X/45/2011. 
 
- w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
  umowy najmu lokalu uŜytkowego Grzegorzowi Kiwic prowadzącemu działalność pod firmą  
  NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Grzegorz Kiwic.  
  Rada w głosowaniu  -  „za”                    - 11 
                                   -  „przeciw”            -  2 
                                   - „wstrzymało się”  -  1 
  podjęła  uchwałę Nr X/46/2011. 
 
- w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia    
  umowy najmu lokalu Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul.    
  Rakowieckiej 26. 
  Rada w głosowaniu  -  „za”                    - 12 
                                   -  „przeciw”            -  2 
                                   - „wstrzymało się”  -  0 
  podjęła  uchwałę Nr X/47/2011. 
 
 
Kolejny projekt uchwały dotyczył  zmiany uchwały Nr VII/27/2011 Rady Gminy Mszana 
podjętej w dniu 18 kwietnia 2011 r. w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Wodzisławskiemu. 
Projekt został omówiony na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego. 
Wójt Gminy poinformował, Ŝe Komisja nie ustosunkowała się do projektu uchwały, w 
związku z czym naleŜy jeszcze raz rozeznać i wskazać miejsce realizacji zadania /w poz. 1/. 
Wyjaśnił, Ŝe remont nawierzchni chodnika w rejonie sklepu Gąsior ze względu na objęcie 
tego obszaru przy wykonywaniu odwodnienia nadzorem archeologicznym naleŜy zmienić na 
inne zadanie.     
PZD proponuje naprawę bieŜącą chodnika wzdłuŜ ul. Centralnej, gdzie naleŜy wzmocnić 
obsuwającą się skarpę, naprawić chodnik, a gwarancja juŜ nie obowiązuje. 
Radny Andrzej Kaperczak zgłosił wniosek o kontynuowanie remontu chodnika w Gogołowej, 
którego pozostało do przebudowy 500-600 m. Realizacja zadania w odcinkach  będzie trwała 
wiele lat. Dodał, Ŝe od kilku lat z pieniędzy gminnych Ŝadna inwestycja w Gogołowej nie jest 
prowadzona. 
Radna Wiesława Tatarczyk-Sitek zwróciła uwagę, Ŝe Komisja Infrastruktury pozostawiła 
decyzję o wyborze miejsca realizowanego zadania Wójtowi. 
Wójt zaznaczył, Ŝe wybierając to zadanie, właśnie  kierował się równoczesnym rozwojem: w 
Mszanie wykonano sygnalizację świetlną, w Gogołowej remont części chodnika, dlatego 
wskazał chodnik w Połomi. Środki finansowe do podziału w wysokości 20 tys. zł /w tym 10 
tys. ze strony Gminy/ nie są duŜe, natomiast potrzeby są bardzo wielkie. 



9 
 

 

Radni włączyli się do dyskusji, głos zabierali: 
- Radny Alojzy Wita zwrócił uwagę, Ŝe przy ul. Wolności chodnik teŜ był realizowany    
  etapami, 
- Radna Maria Trojan podała, Ŝe w kierunku posesji Polok w Połomi w ogóle nie ma   
  chodnika, 
- z sali padały głosy Radnych wskazujące inne miejsca niebezpieczne w Gminie, gdzie  
  równieŜ brak chodników: ul. Wodzisławska, Podgórna, Wolności. 
- Radny Alojzy Wita zapytał, czy w ramach szkód górniczych ten odcinek chodnika nie  
  mógłby  zostać   naprawiony. 
  W-ce Wójt wyjaśnił, Ŝe został zgłoszony wniosek o naprawę chodnika w ramach remontów 
  przez szkody górnicze. Powtórzył, dlaczego odstępuje się od remontu chodnika obok posesji   
  Gąsior. Zwrócił uwagę, Ŝe jeśli nie zostanie wykonany remont chodnika na odcinku  
  wskazanym przez Wójta, w przyszłości trzeba będzie wyłoŜyć znacznie wyŜsze kwoty na  
  wymianę w całości.  
- Radny Andrzej Kaperczak zgłosił wniosek formalny o kontynuowanie remontu chodnika w  
  Gogołowej. 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję i poddał do przegłosowania:  
1/ odcinek wskazany przez Wójta,  
2/ chodnik wskazany przez Radnego Andrzeja Kaperczaka. 
Rada w głosowaniu: 10 -„za”, 2 –„przeciw”, 2 - „wstrzymało się” przyjęła propozycję 
zgłoszoną przez Wójta.. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały, w której  § 1, pkt 1 po 
dokonanej zmianie otrzymał brzmienie: 

1) wykonanie remontu chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi. 
Uchwała Nr X/48/2011 została podjęta  przez   9-ciu Radnych. 
                                                głosów przeciw  2, 
                                                wstrzymało się   3. 
 
 
Przechodząc do następnego projektu uchwały, Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu 
Pani Urszuli Kołeczko i poprosił o omówienie tematu. 
Pani U. Kołeczko poinformowała, Ŝe w celu zmniejszenia kosztów utrzymania oświetlenia 
ulicznego  i poprawy jego wizerunku Gmina podpisała list intencyjny z GZE i podjęła 
przygotowania w kierunku modernizacji oświetlenia we wszystkich sołectwach w ramach 
umowy eksploatacyjnej. Wspólnie z przedstawicielami zakładu wykonano inwentaryzację 
istniejącego oświetlenia. W objazdach nocnych z V-ce Wójtem sprawdzono oświetlenie na 
wszystkich drogach i wskazano miejsca, w których konieczne są dobudowy opraw na 
istniejących sieciach. Pierwsze uzgodnienia z Vattenfallem szły w kierunku przygotowania 
oferty dla Gminy w trzech wariantach. Po wnikliwej analizie dokumentacji i spotkaniach z 
przedstawicielami Firmy,  przygotowana została jedna oferta, najbardziej optymalna. Ta 
wymiana będzie obejmowała 857 opraw, demontaŜ 108 opraw na drogach najbardziej 
oświetlonych: / ul. Wodzisławskiej, Jastrzębskiej, części Wolności i Podgórnej/ i rozbudowę 
sieci oświetlenia ulicznego w zakresie 46 szt. W ofercie zawarte są koszty wymiany opraw, 
dobudowy wnioskowanych przez mieszkańców punktów oraz eksploatacji oświetlenia przez 
4 lata wraz z prognozowanymi kosztami energii elektrycznej. W zakres modernizacji nie 
wchodzi oświetlenie wybudowane po roku 2002, tj. 137 opraw, które mamy na majątku 
własnym . 
Pierwsza złoŜona  oferta opiewała na kwotę 1,5 mln zł, po negocjacjach Vattenfall schodził z 
kosztów.   
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Średnio, miesięczny koszt oświetlenia ulicznego wynosi 32.922 zł, w przypadku podpisania 
umowy  dot. modernizacji przez kolejne cztery lata wzrośnie do kwoty 41.433 zł. 
Oszczędności Gmina uzyska dopiero po czterech latach. Oprawy oświetleniowe zostaną 
zmienione  na energooszczędne z funkcją obniŜenia mocy w porze nocnej, przy czym 
uŜytkownicy dróg nie odczują obniŜenia mocy. 
Przygotowany projekt uchwały wyraŜa wolę przystąpienia do podpisania umowy 
eksploatacyjnej, w ramach której oświetlenie uliczne zostanie zmodernizowane. 
Wójt dodał, Ŝe rozpatrywane były róŜne warianty, przyjęto optymalny. Trzydzieści Gmin 
weszło w porozumienie z Vattenfallem i oświetlenie zmodernizowało z pozytywnym 
wynikiem . U nas nie ma takiego korzystnego wyniku finansowego, bowiem mamy nowszą 
linię. W naszym przypadku koszty wzrosną. Jest to ostatnia szansa na zawarcie umowy, 
bowiem Firma została sprzedana. Jest to więc okazja, chociaŜ mam obawy, czy idziemy w 
dobrym kierunku. 
Radny Mirosław Kozielski zapytał, jak sprawa wygląda w świetle przepisów europejskich, 
np. wycofywane są z obiegu  Ŝarówki. Czy to Wattenfall nie powinien na własny koszt 
zmodernizować oświetlenia?  Firmie, która sprzedała majątek dołoŜymy w ciągu roku 120 
tys. zł, w ciągu czterech lat będzie to 500 tys. zł 
Wyjaśnień udzieliła Pani Urszula Kołeczko informując, iŜ chcąc określić dokładnie wzrost 
kosztów naleŜy przeliczyć składniki. Wchodząc w porozumienie skorzystamy z upustów: 
m.in. w obniŜeniu kosztów eksploatacji, opłacie za dodatkowe 46 punktów.  
Pan Wójt dodał, Ŝe pomimo starań nigdzie nie moŜna było zasięgnąć informacji, czy Firmy są 
zobowiązane do modernizacji oświetlenia, czy teŜ chcą to wymusić na samorządach. 
Ponownie wyraził swoje  wątpliwości w tej sprawie. 
Przewodniczący Komisji Infrastruktury podkreślił, Ŝe takie wątpliwości miała równieŜ  
Komisja Infrastruktury i wyraziła je na spotkaniu z przedstawicielem Vattenfalla. W 
wyjaśnieniu uzyskano odpowiedź, Ŝe lampy nie spełniające wymogów zostaną wyłączone z 
uŜytkowania. 
Radny Mirosław Kozielski nadal wyraŜał wątpliwości, zwrócił uwagę, Ŝe Firmie bardzo się 
śpieszy z podpisaniem umowy. 
Pani U. Kołeczko poinformowała, Ŝe linie oświetlenia ulicznego, oprócz linii przy ul. 
Wodzisławskiej są własnością Vattenfalla. Gmina wybudowała oświetlenie i przekazała je 
nieodpłatnie. Bez modernizacji oświetlenia na energię będą wydawane coraz większe środki 
uzyskując coraz mizerniejszy efekt. Wymiana opraw zostałaby wykonana w całości przed 
tegoroczną zimą. 
Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt 
uchwały. 
Rada w głosowaniu 10 -  „za”                     
                                  2 -  „przeciw”             
                                  2  - „wstrzymało się”    
podjęła  uchwałę Nr X/49/2011. 
 
 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Mszana na lata 2011-2015 omówiła Pani Skarbnik, Małgorzata Gąsior. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, Ŝe w związku ze zmianami w budŜecie Gmina na 2011 r. naleŜy 
dokonać zmiany załączników do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Zmianie uległy planowane dochody, planowane wydatki i planowane przychody Gminy. 
W załączniku Nr 1 dostosowano plan dochodów i wydatków 2011 r. do zmian 
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy i Zarządzeniem Wójta w sprawie zmian w budŜecie  
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na 2011 r. 
Załącznik Nr 2 obrazuje przedsięwzięcia wieloletnie w latach 2011 – 2014. 
 
Zmianie uległo zadanie: Budowa Przedszkola 4-oddziałowego w Mszanie na realizację 
zadania: Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uŜytkowania oraz kompleksowa 
termomodernizacja wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w obiekcie 
wielofunkcyjnym przy ul. 1 Maja w Mszanie. 
 
Plan dochodów na koniec VI/2011  wynosił:                                         18.252.340,48 
i uległ zmianie w związku z: Zarządzeniem Wójta z 14.07.11r. o kwotę     13.873,00 
                                              Zarządzeniem Wójta z 16.08.11r. o kwotę      15.021,00 
                                              Uchwałą Rady Gminy z 29.08.11 r. o kwotę 255.789,05 
Łącznie plan dochodów wynosi:                                                             18.537.023,53 
 
                                
Plan wydatków na koniec VI/2011  wynosił:                                         27.914.512,48 
i uległ zmianie w związku z: Zarządzeniem Wójta z 14.07.11r. o kwotę     13.873,00 
                                              Zarządzeniem Wójta z 16.08.11r. o kwotę      15.021,00 
                                              Uchwałą Rady Gminy z 29.08.11 r. o kwotę 126.670,85 
Łącznie plan wydatków wynosi:                                                             28. 070.077,33 
 
Deficyt budŜetu wynosi: 9.533.053,80 
 
Plan przychodów na koniec VI/2011  wynosił:                                         10.695.922,00 
Uległ zmianie na podstawie uchwały Rady Gminy z 29.08.11 r. o kwotę  (-129.118,20) 
Łącznie plan przychodów wynosi:                                                             10.566.803,80 
 
Plan rozchodów wynosi:                                                                              1.033.750,00 
 
 
Radni nie wnieśli pytań do omówionego projektu uchwały, który Pani Skarbnik odczytała. 
Rada w głosowaniu 10 -  „za”                     
                                  2 -  „przeciw”             
                                  2  - „wstrzymało się”    
podjęła  uchwałę Nr X/50/2011. 
 
Omawiając kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2011 r. 
Pani Skarbnik zapropnowała wykreślić z projektu : Dział 851 – Ochrona zdrowia , 
w kwocie 26.510,00 zł  w związku z brakiem umowy na realizację zadania „Rozszerzenie i 
wzbogacenie działalności Świetlicy Środowiskowej w Połomi”, która nie została jeszcze 
podpisana. 
Radni zgłosili poniŜsze uwagi do projektu: 
- Radny Marian Grzonka, powołując się na wypowiedź Radcy Prawnego na jednej z sesji, iŜ  
  jeśli z uchwale jest coś wykreślone, to powinna być nowa - uwaŜał, Ŝe Radni powinni  
  otrzymać nowy projekt. 
  Pani Skarbnik wyjaśniła, iŜ Radnym został przedłoŜony projekt uchwały, w którym moŜna  
  dokonywać uzasadnionych zmian. Poprawiony projekt  będzie obowiązywał po  
  przegłosowaniu. 
- Radny Andrzej Kaperczak zapytał dlaczego dopiero teraz wprowadza się do budŜetu środki 
  z przeznaczeniem na remont placu zabaw i obiektów sportowych w miejscowości   
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  Gogołowa. Zdaniem Radnego to zaciemnia obraz.  
Pani Skarbnik wyjaśniła, Ŝe umowa o przyznanie pomocy na zadanie, o którym mowa została 
podpisana w 2009 r. Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w 2010 r., natomiast zwrot 
środków otrzymaliśmy dopiero w 2011 roku.  
Wywiązała się dyskusja pomiędzy Panią Skarbnik i Radnym Andrzejem Kaperczakiem, który 
utrzymywał, iŜ naleŜy wprowadzić przewidywalne kwoty, aby budŜet był realny. 
Na poparcie słów Skarbnika, Pani Aleksandra Tkocz poinformowała, Ŝe w ubiegłym roku 
było zlecone wykonanie projektu na szatnię sportową w Połomi. W związku z tym, iŜ nie 
uzyskał akceptacji członków Klubu Sportowego zapadła decyzja o zmianie umowy i zmianie 
zakresu opracowania. Środki przeznaczone na to zadanie przeszły do nadwyŜki budŜetowej. 
Umowa na wykonanie nowego zakresu  obowiązywała do końca października, zadanie nie 
weszło do budŜetu. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji szatni i remizy, kwota weszła w 
środki niewygasające. 
Odpowiadając na uwagę Radnego Andrzeja Kaperczaka, Ŝe środki przepadły, projekt będzie 
na nic – Pani Aleksandra Tkocz wyjaśniła, Ŝe to będzie wchodziło w skład dokumentacji 
przetargowej na wykonanie kompleksowej rewitalizacji Centrum Połomi. 
Radca Prawny ustosunkowując się do wcześniejszej wypowiedzi Radnego Mariana Grzonki 
wyjaśnił, Ŝe przed sesją Radni otrzymują projekt uchwały zawierający propozycję jej treści.  
Jeśli na sesji padają propozycje zmiany, wprowadza się je do projektu, dokonując jego zmian.  
Uchwała  jest skuteczna po przegłosowaniu. 
Radni przegłosowali projekt uchwały. 
Uchwała Nr X/51/2011 została podjęta  przez 11-tu Radnych. 
                                                głosów przeciw  1, 
                                                wstrzymało się   2. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zarządził kolejną przerwę w obradach. 
 
 
Ad. 10 
Po przerwie przystąpiono do realizacji punktu: odpowiedzi na interpelacje. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał odpowiedź Wójta Gminy na interpelację Radnego z 
poprzedniej sesji – załącznik nr 10. 
Następnie Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy, Pan Mirosław Andreczko odczytał 
odpowiedź /łącznie z załącznikami/ na pismo złoŜone równieŜ na sesji w dniu 27 czerwca br. 
przez Radną Marię Trojan /podpisaną przez trzech Radnych i 8-miu Członków Zarządu KS 
„Płomień”/,– załącznik nr 11 -plik.  
Radny Alojzy Wita, podchodząc do Radnej Marii Trojan powiedział, Ŝe na ostatniej sesji 
zwrócił się do niej, by Go przeprosiła / jego nazwisko pojawiło się w wymienionym piśmie/. 
Nie zrobiła Pani tego. Tutaj jest moja oficjalna rezygnacja – dodał podsuwając jej dokument. 
Powinna mnie Pani przeprosić. 
Radna  M. Trojan oświadczyła, Ŝe nie będzie przepraszać. Zwróciła się do Radnego, Ŝe 
powinien wyjaśnić sprawę.  Dodała: ja nie widzę w protokole zapisu, Ŝe Radny nazwał mnie 
„esbekiem”.  
Doszło do utarczki słownej pomiędzy Radnymi, Pan A. Wita nadal oczekiwał przeprosin.  
Jak podał nie musi się tłumaczyć, czuje się niewinny, jest na to papier. 
Pani M. Trojan ustosunkowała się do odczytanego pisma. 
W dalszej wypowiedzi wyjaśniła, Ŝe dwoma rękami podpisze się pod budową „Orlika”, jeśli 
będzie budowany obok szkoły, gdyŜ uczniowie nie mają boiska. Z boiska obok szkoły 
mogłyby  korzystać juŜ przedszkolaki. 
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Następnie Radna poruszyła temat rowu –informując, Ŝe pieniądze były przelane dla rolników, 
Z-ca Wójta na wizji powiedział, Ŝe to będzie „inny budŜet”. 
/Z-ca Wójta wyjaśnił, Ŝe chodzi o rów R-1, w kierunku od Lewiatana w stronę boiska, środki 
na wykonanie pochodzą z dotacji celowej przekazanej dla Spółki Wodnej/. 
Wracając do sprawy  remontu boiska w Gogołowej, Pani Trojan, powołała się na Radnych 
poprzedniej kadencji, „którzy wiedzieli, Ŝe na boisku coś się dzieje”. Przytoczyła 
wypowiedziane zdanie na temat jego rozliczenia: „Chłopy zostawcie to po wyborach”. 
Jak powiedziała, nic nie jest wyssane z palca, moŜna sprawdzić, Ŝe na boisku pracował SKR, 
i straŜacy bezpłatnie.  
Nawiązała do zebrania straŜackiego, na którym Radny A. Wita zarzucił jej, Ŝe głosowała za 
budową przedszkola w Mszanie. Zapytała, gdzie Radni byli, kiedy był wykonywany projekt 
na budowę przedszkola, była kupowana działka?. 
Powiedziała: Pan Wita nas reprezentował w telewizji, uwaŜa się, Ŝe tylko On jest Radnym. 
Pokazuje się wszędzie, miesza we wszystkie sprawy, kontrolował przejazd rolników na 
drodze technologicznej. 
Radny A. Wita odpowiedział: gdyby Pani miała honor, to mnie przeprosi. Jako osoba 
publiczna powinna się Pani przyznać i przeprosić. Jako kobieta w Pani wieku nie powinna się 
tak zachowywać, tak się nie robi. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe pismo zostało przekazane do Nowin 
Wodzisławskich. 
Radny Marian Grzonka zwrócił się do Wójta z pytaniem, czy sprawa rozliczenia boiska 
zostanie przejęta przez kontrolera NIK-u. 
Pan Wójt wyjaśnił, Ŝe kontrola NIK-u w Urzędzie jest kontrolą planowaną, kontroli podlega 
pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy unijnych. 
 
 
Ad. 11 
Realizując kolejny punkt porządku obrad – wolne głosy i wnioski Przewodniczący Rady 
Gminy odczytał pismo Dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach dotyczące  działalności 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie – załącznik nr 12. 
 
Głos zabierali równieŜ Radni: 
- Wiesława Tatarczyk-Sitek ponowiła wniosek o spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich  
  w   temacie ul. Wodzisławskiej - po oddaniu w uŜytkowanie wiaduktu  jaki będzie statut  
  drogi, aby zostały określone jej perspektywy przyszłościowe. Jak podkreśliła, to, iŜ  
  dotychczas nie był opracowany projekt było częściowo za naszym przyzwoleniem, gdyŜ nie  
  było  wiadomo co będzie z Drogą Południową.  
  Wójt poinformował o piśmie Marszałka dot. drogi. Dodał, Ŝe będziemy zabiegać, aby w  
  budŜecie na rok 2012 zostały przyznane środki na wykonanie projektu, a w roku 2013  
  doszło do jego realizacji.  
  Zdaniem Przewodniczącego Rady Gminy naleŜy równieŜ poruszyć sprawę oświetlenia  
  drogi. 
  Radny Roman Tatarczyk poinformował, Ŝe bardzo niebezpieczny jest odcinek drogi na 
  wysokości posesji Pukowiec / posesja nr 79/, gdzie na skutek istniejących muld, przy  
  najmniejszych opadach śniegu samochody wpadają do rowu. Drugi, równie niebezpieczny  
  jest odcinek obok posesji Smołka /posesja nr 102/ do zakrętu. 
  
 - Adam Brudny zwrócił uwagę, aby Firmy wykonujące roboty na drogach we właściwy  
  sposób to oznakowały. Ostatnio, na ul. 1 Maja w okolicach posesji Szczepanik w takich  
  okolicznościach doszło do wypadku drogowego z udziałem dziecka. 
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- Mirosław Winkler w związku z planowanym instalowaniem  hot-spotu w Gogołowej i  
  dostępie do Internetu w świetlicy OSP Gogołowej zaproponował  zrezygnować z jednej  
  moŜliwości. 
  Pan Wójt wyjaśnił, Ŝe ideą hot-spotów jest to, Ŝe moŜna korzystać z Internetu na zewnątrz  
  pomieszczeń. Z dostępu do Internetu w hot-spotach Gmina korzysta darmowo. 
 
- Alojzy Wita zawnioskował o wykonanie chodnika wzdłuŜ ul. Wolności w okolicach Firm:  
  Olmet i Max Ceramika, działek pracowniczych - na drodze wojewódzkiej, gdzie nie jest  
  rozwiązany problem komunikacji. 
  Podał, Ŝe równieŜ brak chodnika przy ul Wodzisławskiej w okolicach skrzyŜowania w  
  kierunku posesji Kulik stwarza zagroŜenie dla pieszych. 
 
Nawiązując do uwag o koniecznych pracach na drogach i chodnikach Pan Wójt podał, Ŝe 
potrzeby te są znane, ale nie da się sprostać wszystkiemu. Zadania będą systematycznie 
realizowane, wskazywanie ich po raz kolejny świadczy o postrzeganiu nas jakoby  bylibyśmy 
nieskuteczni. 
 
Pan Wójt zaprosił Radnych do udziału w doŜynkach gminnych, które odbędą się w niedzielę, 
4 września w Połomi. 
 
W związku z pytaniem Radnego Mariana Grzonki o terminy posiedzeń Rady we wrześniu 
Pan Wójt podał, Ŝe być moŜe zaistnieje potrzeba zwołania sesji nadzwyczajnej w temacie 
rewitalizacji Centrum Połomi. 
 
 
Ad. 12 
O godz. 19.00, prowadzący obrady Pan Tadeusz Wroński, wobec wyczerpania porządku 
obrad - zamknął obrady X sesji Rady Gminy. 
 
 
 
 
 
Protokółowała                                                                         Przewodniczący Rady Gminy 
 
Gertruda Grzonka                                                                             Tadeusz Wroński 
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