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                                             Protokół Nr XI/2011 
 
z sesji Rady Gminy  Mszana odbytej w dniu  26 września 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, 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 w sali znajduje się 
14 Radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad, kierując zapytanie o propozycje jego zmiany. 
Radni nie zgłosili uwag i propozycji, w związku z czym  porządek obrad przedstawia się 
następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2.  Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5.  Sprawozdanie Wójta Gminy i Z-cy Wójta Gminy z działalności w okresie między  

        sesjami. 
6.  Interpelacje. 
7. Sprawozdanie z prac Komisji. 
8. Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy za okres I półrocza 2011 r.  
9. Realizacja rozbudowy  budynku wielofunkcyjnego –przedszkole. 
10. Informacja na temat programów pomocowych pod kątem moŜliwości ich pozyskania. 
11. Wybór ławników sądowych. 
12. Podjęcie uchwał. 

      13. Odpowiedzi na interpelacje. 
  14.  Wolne głosy i wnioski. 
  15. Zakończenie obrad. 
 

Przewodniczący zaproponował wnieść pod obrady dodatkowy projekt uchwały w sprawie: 
wyraŜenia woli zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie pomocy finansowej 
Powiatowi Wodzisławskiemu w 2012 roku dla inwestycji w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 
Z-ca Wójta wyjaśnił, Ŝe 30 września br. upływa termin zgłaszania wniosków na realizację 
dróg powiatowych i lokalnych do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. 
„Schetynówek”. Gmina, w porozumieniu z Powiatem i Gminą Godów zamierza złoŜyć 
dokumentację na realizację chodnika wzdłuŜ ul. Skrzyszowskiej łącznie z kanalizacją 
deszczową. W tym celu niezbędne jest podjęcie uchwały. 
W związku z pytaniem Radnego Mariana Grzonki o koszty przedsięwzięcia,  Wójt 
poinformował, Ŝe całość zadania / bez części juŜ  wykonanej przez Gminę Godów/ wyniesie 
1.800 tys. zł. 
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W przypadku wykonania zadania w ramach  Programu , zostanie ono zrealizowane przy 
udziale środków finansowych w wysokości: 
- 30 % z programu Schetynówek, 
- 70 % w ramach porozumienia Powiatu, Gminy Godów i Gminy Mszana, z czego 50 % 
kosztów ponosi Powiat, pozostałą kwotę proporcjonalnie Gmina Godów i Gmina Mszana. 
Wójt podał, Ŝe bardzo trudno wejść z zadaniem do Programu z uwagi na duŜe 
zainteresowanie przedsięwzięciem. Starosta Wodzisławski zadecydował o  ujęciu  tego 
zadania we wniosku dlatego, Ŝe będzie realizowane na terenie dwóch Gmin. 
Radny Kaperczak zwrócił uwagę na budŜet przyszłoroczny, którego wydatki, w związku z 
realizacją inwestycji będą bardzo wysokie. Czy Gminę będzie stać na dodatkowe wydatki? 
Radny Roman Tatarczyk dodał, Ŝe mieszkańcy bardzo oczekują realizacji chodnika wzdłuŜ 
ul. Skrzyszowskiej. 
Wójt odpowiedział, Ŝe  zadanie to nie jest priorytetem w naszej Gminie, o czym został 
powiadomiony Powiat. Lecz jest szansa na jego realizację ze środków zewnętrznych. 
Odpowiadając na pytanie Radnej Wiesławy Tatarczyk-Sitek Wójt poinformował, Ŝe projekt 
na całość zadania został wykonany przez Powiat. 
Dalszych głosów w dyskusji nie było,  za przyjęciem projektu pod obrady opowiedziało się 
13 Radnych wobec 1 Radnego wstrzymującego się od głosu. 
 
Ad. 4  
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Radnych z pytaniem o uwagi do protokołu z 
poprzedniej sesji, z dnia 29 sierpnia br. 
Radni nie zgłosili uwag do protokołu, za jego przyjęciem opowiedziało się 12 Radnych, 
wobec 2 Radnych wstrzymujących się od głosu. 
 
Ad. 5 
Wójt Gminy przedstawił informację z wydanych zarządzeń i z działalności w okresie między 
sesjami, jak w załączniku nr  3. 
W dalszej kolejności obrad informację z działalności przedstawił Zastępca Wójta, załącznik 
nr 4. 
 
Do przedstawionych informacji Radni zgłosili poniŜsze pytania i uwagi: 
Radny Alojzy Wita w nawiązaniu do informacji o wycince drzew zaproponował, aby drewno 
z wycinki przekazać na opał osobom korzystającym z pomocy OPS. 
 
Radny Marian Grzonka zapytał, czy wspomniane 2 lipy stanowią zagroŜenie. 
Wójt wyjaśnił, iŜ lipy stanowiły punkty odniesienia w planach wojskowych, w związku z 
czym nie moŜna ich było wyciąć. Obecnie, w planach takie punkty nie są brane pod uwagę, 
jeśli będą się  znajdować w pasie autostrady, Firma Alpine powinna je usunąć. 
 
Radny Piotr Kuczera wystąpił z wnioskiem o zamontowanie barierek ochronnych przy ul. 
Centralnej, w rejonie od stodoły do posesji Rduch, w miejscu gdzie znajduje się głęboki rów . 
W-ce Wójt poinformował, Ŝe propozycja  zostanie przedstawiona do Powiatowego Zarządu 
Dróg.  
Odpowiedział równieŜ na pytanie Radnego Alojzego Wity, informując, Ŝe prace na posesji 
Ostrzołek – Kołeczko w miejscu realizowanej kanalizacji zostaną wykonane w przyszłym 
roku, przez Jastrzębski Zakład Wodociągów. 
W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję nad 
sprawozdaniami Wójta i Zastępcy Wójta. 
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Ad. 6 
Interpelacje zgłosili: 
Radny Mirosław Winkler dot. przydroŜnej kapliczki w Gogołowej- załącznik nr 5. 
Dwa pisma złoŜyła  Radna Maria Trojan. W związku z tym, iŜ pisma były bez podpisu, 
Przewodniczący zwrócił się z pytaniem do Radnej, czy pisma zostały zredagowane i napisane 
przez nią.  Po uzyskaniu twierdzącej odpowiedzi, poprosił o ich podpisanie – zał.  nr 6 i 7. 
 
Interpelację ustną do protokołu złoŜył Radny Roman Bura, który w imieniu Mieszkańca, Pana 
Stanisława Kędzierskiego zapytał, ile pism zostało wystosowanych do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach w sprawie stanu nawierzchni ul. Wodzisławskiej. 
Druga sprawa, z którą zwrócił się Pan Kędzierski to planowana budowa stacji paliw w rejonie 
skrzyŜowania ulicy Wodzisławskiej z ulicą Skrzyszowską. 
 
Ad.7 
Przewodniczący stałych Komisji przedstawili wnioski z odbytych posiedzeń: 
- Pani Wiesława Tatarczyk-Sitek z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 19.09.br - 
  / załącznik nr 8 do protokołu/, 
- Pan Andrzej Kaperczak z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego     
odbytego w dniu 14.09 br. - / załącznik nr 9 do protokołu/, 
- Pan Piotr Kuczera z posiedzenia Komisji BudŜetu i finansów z dnia 12.09.br. /załącznik   nr 
10 do protokołu/. 
Pan Alojzy Wita, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, Ŝe Komisja zbierze się 
na posiedzeniu w dniu 27 września 2011 r. 
 
 
Ad. 8 
Przewodniczący udzielił głosu Pani Małgorzacie Gąsior, Skarbnikowi Gminy i poprosił o 
sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy za okres I półrocza 2011 r. / sprawozdanie 
stanowi załącznik nr 11/. 
Pani Skarbnik poinformowała, Ŝe  informacja o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Mszana 
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o 
przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury była analizowana 
przez  Komisję BudŜetu i Finansów w dniu 12 września br. Na posiedzeniu została 
przedstawiona szczegółowo realizacja budŜetu w zakresie planu dochodów oraz planu 
wydatków w rozbiciu na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budŜetowej, jak równieŜ 
przedstawiono wykonanie budŜetu w Szkołach, Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Gminnym 
Ośrodku Sportu. 
Następnie Pani Skarbnik poinformowała, Ŝe zgodnie z uchwałą budŜetową Nr IV/1/2011 z 
dnia 17.01.br. dochody na rok 2011 zaplanowano w wysokości 17.951.597 zł, wydatki w 
wysokości 28.613.769 zł. BudŜet po zmianach wykazany w sprawozdaniach zamyka się: 
- po stronie dochodów kwotą 18.252.340 zł, 
- po stronie wydatków kwotą 27.914.512 zł. 
Wielkości te mają odzwierciedlenie w informacji opisowej przedłoŜonej przez Wójta Gminy 
oraz w uchwałach i zarządzeniach zmieniających budŜet w ciągu I półrocza br. 
Za I półrocze budŜet został zrealizowany: 
- wykonanie dochodów wynosi 10.208.034 zł, tj. 55,9 % planu, 
- wykonanie wydatków wynosi   9.852.823 zł, tj. 35,3 % planu. 
W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 62,3 %, subwencja ogólna 
30,9 % i dotacje celowe 6,8 %. Dochody bieŜące stanowią 100 % dochodów ogółem. 
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W strukturze poniesionych wydatków 94,4 % stanowią wydatki bieŜące, a 0,6 % wydatki 
majątkowe. 
Wynik budŜetu osiągnięty w I półroczu jest dodatni i wynosi 355.211 zł. 
Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiega następująco:  
I/ Projekty związane z prognozami finansowymi z udziałem środków pochodzących z 
budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 
1.Projekt Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana realizowany    
był w latach 2008 i 2010. W projekcie w 2011 roku udział bierze 10 osób z terenu Gminy.    
Realizowany projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników i    
zdobycie umiejętności umoŜliwiających wejście na rynek. W I półroczu przy ogólnej          
kwocie planu 91.460 zł wykorzystano kwotę 27.141 zł. W II półroczu planowana jest dalsza    
realizacja projektu na kwotę 64.318 zł. 
2.Drugi projekt ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej to Kompleksowa rewitalizacja  
centrum Połomi. Przystąpienie do zadania nastąpi w II półroczu, po podpisaniu umowy z   
Urzędem Marszałkowskim. 
II/ W przedsięwzięciach wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych dokonano zmiany 
zadania Budowa Przedszkola w Mszanie na Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu 
uŜytkowania oraz kompleksowa termomodernizacja wraz z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii w obiekcie wielofunkcyjnym przy ul. 1 Maja 81 w Mszanie.  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. 
W materiałach dot. sprawozdania znajduje się równieŜ informacja o przebiegu wykonania 
planu finansowego w Wiejskich Ośrodkach Kultury i Rekreacji w Mszanie i Połomi, jak 
równieŜ sprawozdanie z realizacji zadań statutowych instytucji kultury. 
Podsumowując wykonanie budŜetu, Pani Skarbnik stwierdziła, iŜ poziom wykonania 
dochodów jest dobry i wynosi 55 % planu, strona wydatków wykonana została w 35 % z 
uwagi na to, iŜ większość płatności za wykonane zadania inwestycyjne nastąpi w II półroczu. 
Pani Skarbnik podała, Ŝe Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr 4100/II/101/2011 z 
dnia 13 września wydała pozytywną opinię o przedłoŜonej informacji o przebiegu wykonania 
budŜetu za I półrocze br. /załącznik nr 12/. 
 
W otwartej dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrali Radni: 
- Radny Mirosław Kozielski zapytał o wpływy pochodzące z wyrobisk górniczych. 
Pani Skarbnik poinformowała, Ŝe wyrok Trybunału Konstytucyjnego w powyŜszej sprawie  
jest kontrowersyjny. Trybunał orzekł, Ŝe podziemne wyrobiska górnicze nie podlegają  
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Orzeczenie nie wyklucza opodatkowania  
obiektów i urządzeń zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych. W roku  
bieŜącym  Gmina stara się o środki z tego tytułu za rok 2006. 
W-ce Wójt dodał, Ŝe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest opinią, która nie jest  
wiąŜąca. Obecnie oczekuje się na wyrok Sądu w tym temacie. 
W związku z kolejnymi pytaniami Radnego Pani Skarbnik kontynuowała, Ŝe w przypadku  
niekorzystnego dla Gmin orzeczenia Sądu  naleŜy zwrócić środki, które wpłynęły do budŜetu  
za rok 2003, 2004 i 2005. JSW S.A.  w kierowanych do nas obecnie pismach  podnosi, aby 
wyrok Trybunału został wzięty pod uwagę. 
NaleŜności Spółka wpłaca na podstawie wydanej przez Gminę decyzji administracyjnej, która 
zostaje opracowana na podstawie złoŜonych przez Kopalnie deklaracji podatkowych. 
W deklaracjach zostaje wykazana wartość urządzeń, często Kopalnie wykazują wyrobiska 
górnicze, ale brak w nich informacji, czy są one uzbrojone. 
Na pytanie, jaki  moŜe mieć wpływ brak środków za wyrobiska dla budŜetu Pani Skarbnik 
poinformowała, Ŝe moŜe to być około 2 mln zł w skali roku. 
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Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zamknąć dyskusję na temat wyrobisk 
górniczych. 
Radni nie zgłosili innych pytań do sprawozdania z wykonania budŜetu w okresie I półrocza,  
została ogłoszona przerwa w obradach. 
 
 
Ad. 9 
Po wznowieniu obrad, Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Aleksandrę Tkocz o 
informację dotyczącą realizacji rozbudowy budynku wielofunkcyjnego z przeznaczeniem na 
przedszkole. 
Pani A. Tkocz poinformowała, Ŝe 12 września br.  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 
na realizację zadania „Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uŜytkowania oraz 
kompleksowa termomodernizacja wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w 
obiekcie wielofunkcyjnym przy ulicy 1 Maja 81 w Mszanie. Jest to oferta Firmy IZOBUD 
s.c. Adam Leśniak, Bronisław Leśniak z  siedzibą w śorach ul. Astrów 6A. 
Do  przetargu złoŜono 6 ofert , najniŜsza cena 2.693.700,00 najdroŜsza 3.233.653,06 zł 
/brutto/. Po sprawdzeniu ofert,  zamawiający odrzucił 2 oferty. 
Umowa na wykonanie zadania została podpisana 23.09.2011 r.  
Przekazanie placu budowy nastąpi 30.09.2011r. 
Zgodnie z umową,  całość przedmiotu zamówienia ma być wykonana do dnia 31.07.2012 r. , 
za wyjątkiem zakresu robót dot. zmiany sposobu uŜytkowania części pomieszczeń  na 
potrzeby gabinetu stomatologicznego , który ma być wykonany do dnia 22.12.2011 r. 
Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym i dla całego zadania 
wynosi brutto 2.949.224,90 zł. Ostateczna ilość robót wynikać będzie z obmiaru 
powykonawczego , zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 
W przetargu dopuszczono wystawienie faktur częściowych w terminach: po zakończeniu 
zmiany sposobu uŜytkowania, do 22.12.2011, kolejna do 15.04.2012 i faktura końcowa. 
Zgodnie z harmonogramem rzeczowym w roku obecnym wykonana będzie zmiana sposobu 
uŜytkowania – dla gabinetu stomatologicznego. Rozpoczną się roboty związane z  wymianą  
instalacji, kotłowni i roboty konstrukcyjne. 
Firma zrealizuje zadanie poniŜej kwoty kosztorysu inwestorskiego.  
Firma realizowała zadanie inwestycyjne w śorach, gdzie  uzyskała bardzo dobrą opinię. 
 
W otwartej dyskusji na temat powyŜszego zadania nikt nie zabrał głosu. 
 
Ad. 10 
Informację na temat programów pomocowych przedstawił Z-ca Wójta, Pan BłaŜej Tatarczyk 
- informacja stanowi załącznik nr 13/ 
 
W otwartej dyskusji głos zabrali: 
-  Radny Tadeusz Wroński zapytał o moŜliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na    
rozbudowę budynku wielofunkcyjnego w Mszanie. 
Pan Wójt odpowiedział, Ŝe na dzień dzisiejszy nie ma takich funduszy. 
- Radny Alojzy Wita zapytał o wskaźnik dochodu podatkowego przypadający na 1 
mieszkańca  Gminy, który jest jednym z warunków   uzyskania dotacji w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Z-ca Wójta poinformował, Ŝe aby skorzystać z moŜliwości dofinansowania w ubiegłym roku  
dochód przypadający na jednego mieszkańca Gminy   musiał być niŜszy od kwoty 1200 zł,   
wobec czego Gmina nie weszła z zadaniem realizacji Parku sołeckiego w Mszanie. 
Wójt w uzupełnieniu podał, Ŝe wysokość dochodów wynika z danych statystycznych.  
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Projekty są kierowane głównie dla gmin biednych i mają na celu podniesienie ich szans   
rozwojowych.   
- Radny Mirosław Kozielski zapytał o spłatę poŜyczki z WFOŚ i GW. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, Ŝe do spłaty pozostała kwota 1.121.250,00 zł do roku 2014. 
Spłata następuje w dwóch ratach w ciągu roku, I rata w wysokości 186.875,00 została   
zapłacona w terminie  do 30 czerwcabr., II jest do zapłacenia w terminie do 30 grudnia br.  
Będziemy występować o umorzenie poŜyczki, przeznaczając środki na termomodernizację   
Urzędu. Wniosek w tej sprawie zostanie złoŜony, naleŜy do niego dołączyć  posiadane    
pozwolenie na budowę. Warunkiem uzyskania umorzenia jest przedstawienie faktury za   
wykonanie robót.  Wysokość umorzenia wynosi 100% wydatkowanych kwot. 
Radny dopytywał o kolejne raty poŜyczki, pozostające do spłaty w następnym roku. 
W odpowiedzi Z-ca Wójta wyjaśnił ,Ŝe nastąpi moŜliwość wykorzystania środków na innych  
inwestycjach – moŜna będzie dokonać wymiany instalacji i kotłów co w Szkole w Połomi. 
Nasze działania są ukierunkowane aby poŜyczkę z WFOŚiGW  umorzyć w jak największej   
kwocie. 
 
Wobec braku kolejnych głosów, Przewodniczący przeszedł do realizacji następnego punktu 
obrad. 
 
 
Ad. 11 
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Pani Katarzynie Bylickiej, która poinformowała, 
Ŝe zgodnie z ustawą o sądach powszechnych – wybory ławników powinny odbyć się do dnia 
31 października 2011 r. Zgodnie z pismem Sądu Okręgowego w Gliwicach – Rada Gminy 
winna wybrać: 
- do Sądu Okręgowego  w Gliwicach – 1 kandydata 
- do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl.  – 2 kandydatów. 
30 czerwca 2011 r. upłynął termin składania przez kandydatów na ławników dokumentów.  
Do Rady Gminy Mszana w wyznaczonym terminie wpłynęły dwa wnioski:  
- na ławnika do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. – Pani Ewy Pukowiec 
-do Sądu Okręgowego w Gliwicach – Pana  Władysława Bielasińskiego. 
W dniu 27 czerwca 2011 r. uchwałą Rady Gminy został powołany Zespół ds. zaopiniowania 
kandydatów na ławników. 
Zespół na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia br. opracował Stanowisko w sprawie kandydatów,  
w którym stwierdził, Ŝe zgłoszenia kandydatów zostały złoŜone w terminie oraz spełniają 
wymogi formalne 
W tym samym dniu wystosowane zostało do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 
pismo o udostępnienie informacji o kandydatach na ławników.  
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach pismem z dnia 30.08.2011 r.  poinformowała, 
Ŝe kandydaci na ławników zostali sprawdzeni (notatki o kandydatach w załączeniu do pisma). 
W dniu 14.09.2011 r. ponownie zebrał się Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników. Zespół zapoznał się z pismem Komendy Wojewódzkiej w Katowicach  i 
pozytywnie zaopiniował kandydatury w/w osób na ławników sądowych. 
 
Przewodniczący Zespołu, Pan Piotr Kuczera odczytał Opinię na temat kandydatów na 
ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych /załącznik nr 14 do protokołu/. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał z projektem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 
głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.  Biorąc pod uwagę opinię 
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Komisji Spraw Społecznych dotyczącą projektu uchwały, Przewodniczący odstąpił od 
czytania treści Regulaminu głosowania.  
  Rada w głosowaniu  -  „za”                    - 14 
                                   -  „przeciw”            -  0 
                                   - „wstrzymało się”  -  0 
  podjęła  uchwałę Nr XI/52/2011. 
 
Przystąpiono do wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, w skład której zaproponowano 
Radnych: Mirosława Winkler, Piotra Kuczera i Piotra Sitek. Kandydaci wyrazili zgodę na 
pracę w Komisji.  
W głosowaniu jawnym, Radni stosunkiem głosów 13 „za”, wobec 1 głosu „wstrzymującego 
się” opowiedzieli się za wyborem Komisji Skrutacyjnej, w składzie jak wyŜej. 
 
Komisja ukonstytuowała się /Przewodniczącym wybrano Radnego Mirosława Winkler/ i 
przystąpiła do przeprowadzenia tajnego głosowania. 
Przygotowała stosowne karty do głosowania, rozdała je Radnym i przeprowadziła 
głosowanie. Głosowanie odbyło się poprzez wyczytywanie przez Przewodniczącego Komisji 
Skrutacyjnej , według listy obecności nazwisk Radnych, którzy kolejno podchodzili do urny i 
wrzucali do niej karty do głosowania. 
Następnie Komisja przystąpiła do ustalenia wyników głosowania, Przewodniczący ogłosił 
przerwę w obradach. 
Obrady wznowiono po przeliczeniu głosów i sporządzeniu Protokołów  z przeprowadzonego 
głosowania, które Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał – /Protokoły Komisji 
łącznie z kartami do głosowania stanowią załączniki nr 15 i 16/. 
Ławnikami wybrano: 
Panią Ewę Pukowiec do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl., 
Pana Władysława Bielasińskiego do Sądu Okręgowego w Gliwicach. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyborów ławników 
sądowych. 
  Rada w głosowaniu  -  „za”                    - 14 
                                   -  „przeciw”            -  0 
                                   - „wstrzymało się”  -  0 
  podjęła  uchwałę Nr XI/53/2011. 
 
 
Ad. 12 
Skarbnik Gminy, Pani Małgorzata Gąsior omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 
2011-2015  
Zmianie uległy planowane dochody i planowane wydatki. 
W załączniku Nr 1 dostosowano plan dochodów i wydatków br. do zmian wprowadzonych 
uchwałą Rady Gminy i Zarządzeniem Wójta w sprawie zmian w budŜecie na 2011 r. 
Załącznik Nr 2 obrazuje przedsięwzięcia wieloletnie w latach 2011 – 2014. 
Zmiana nastąpiła w związku: 
- z zabezpieczeniem środków na zadanie Kompleksowa rewitalizacja centrum Połomi, 
- z wycofaniem zadania: wyposaŜenie budynku starej szkoły w Połomi wraz z zagospodaro -    
  waniem obejścia  oraz wyposaŜenia sali i kuchni WOKiR w Połomi / w związku z realizacją  
rewitalizacji Połomi/. 
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W odpowiedzi na pytanie Radnego Mirosława Kozielskiego Pani Skarbnik wyjaśniła, Ŝe w 
Prognozie plan dochodów na następne lata nie został zmieniony.  
Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały . 
Rada w głosowaniu 11 -  „za”                     
                                  0 -  „przeciw”             
                                  3  - „wstrzymało się”    
podjęła  uchwałę Nr XI/54/2011. 
 
 
W dalszej kolejności realizacji porządku obrad Pani Skarbnik omówiła  projekt uchwały w 
sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2011 r.  
Na pytanie Radnego Mariana Grzonki o wydatki rozdziału: Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
wyjaśniła, Ŝe środki te są przeznaczone na realizację projektu programowego realizowanego 
w Świetlicy Środowiskowej w Połomi. Ze Świetlicy korzystają między innymi dzieci z rodzin 
dotkniętych problemem alkoholowym. 
Dalszych pytań nie było, Pani Skarbnik odczytała projekt: 
Rada w głosowaniu 11 -  „za”                     
                                  0 -  „przeciw”             
                                  3  - „wstrzymało się”    
podjęła  uchwałę Nr XI/55/2011. 
 
 
Kolejny projekt uchwały dotyczył wyraŜenia woli zabezpieczenia środków finansowych na 
udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu w 2012 roku dla inwestycji w 
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój. 
Odpowiadając na pytanie Radnego Mariana Grzonki, Wójt podał, Ŝe po przetargu wysokość 
kosztów , którą poniesie Gmina  na realizację zadania budowy chodnika wraz z 
odwodnieniem przy ul. Skrzyszowskiej w ramach Schetynówek moŜe stanowić kwotę około 
100.000 zł.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. 
  Rada w głosowaniu  -  „za”                    - 13 
                                   -  „przeciw”            -  0 
                                   - „wstrzymało się”  -  1 
  podjęła  uchwałę Nr X/46/2011. 
 
 
Projekt uchwały w sprawie pokrycia akcji w celu podwyŜszenia kapitału zakładowego 
Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju omówiła Pani 
Aleksandra Tkocz. 
Poinformowała, Ŝe uchwała dotyczy pokrycia akcji w celu podwyŜszenia kapitału zakładowe- 
go JZWiK S.A. w Jastrzębiu Zdroju poprzez wniesienie wkładu niepienięŜnego w postaci 
składników majątkowych tj. 
- działki 2172/4 w Mszanie przy ulicy Moszczeńskiej o pow. 323 m²  zgodnie z miejscowym  
  planem zagospodarowania przestrzennego – teren łęg – cena za 1 m² 14,55 zł  ogółem :   
4.700,00 zł 
- działki 2746/207 w Mszanie  przy ulicy 1 Maja 81 o pow. 97 m² działki przy UG Mszana-  
  cena za 1 m² 60,82 zł  ogółem 5.900,00 zł 
- 2 przepompowni znajdujących się na tych działkach PM 1 i PM 3 o łącznej wartości   
48.900,00 zł 
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Wycena  składników majątkowych została wykonana w oparciu o operaty szacunkowe 
wykonane przez Rzeczoznawcę Majątkowego. 
W związku z pytaniami radnych Pani Tkocz przedstawiła strukturę majątkową spółki JZWiK 
S.A w Jastrzębiu Zdroju – załącznik nr 17 do protokołu. 
W odpowiedzi na pytanie Radnego Mirosława Kozielskiego, czy Gmina będąc w posiadaniu 
12 % akcji Spółki uzyskuje z tego tytułu zyski, Pani A. Tkocz wyjaśniła, Ŝe Ŝadna spółka 
prawa handlowego nie moŜe przekazywać zysków swoim udziałowcom, z których w dalszym 
ciągu realizuje inwestycję - budowa kanalizacji. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. 
Uchwała Nr XI/57/2011 została podjęta  przez   12 Radnych, 
                                                głosów przeciw      0, 
                                                wstrzymało się       1. 
W głosowaniu nie brał udział Radny Alojzy Wita, który w tym czasie wyszedł z sali obrad. 
 
 
Projekt uchwały w sprawie: ustanowienia logo Gminy Mszana zaopiniowany został 
pozytywnie przez Komisję Spraw Społecznych, która wniosła o jego przyjęcie. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. Zasady uŜywania i wykorzystania 
logo zostały przedstawione w załączniku do uchwały. 
Radni nie wnieśli pytań i uwag do projektu, w związku z czy przystąpiono do głosowania. 
Uchwała Nr XI/58/2011 została podjęta  przez   12 Radnych, 
                                                głosów przeciw      1, 
                                                wstrzymało się       1. 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Przewodniczącego Rady Miasta Ruda Śląska  z 
dnia 7 września br. dotyczące podjętej przez Radę Miasta uchwały w sprawie: apelu do Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze skutkami realizacji „Pakietu Klimatyczno-
Energetyycznego UE 3x20”. 
Przewodniczący omówił z czym wiąŜą się zarówno ekonomiczne jak i społeczne spodziewane 
skutki wprowadzenia Pakietu. 
Po przeprowadzonej dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w tym 
temacie.  
W przeprowadzonym głosowaniu :  11 głosami „za” 
                                                        -  0  głosów „przeciw”, 
                                                         - 3 głosach „wstrzymujących się”  
podjęto  uchwałę Nr XI/59/2011. 
 
Ad. 13 
Odpowiadając na interpelacje głos zabrali: Przewodniczący Rady Gminy, Radny Alojzy Wita 
i Wójt Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy: Odnosząc się do dwóch pism  radnej Trojan odczytanych na 
dzisiejszej sesji  a  dotyczących równieŜ mnie osobiście stwierdzam co następuje: 
- mogę potwierdzić  prawdziwość wszystkich stwierdzeń podanych w odpowiedzi  na   
  interpelacje Radnej Trojan z sesji Rady Gminy w czerwcu, 
- z załączonych do odpowiedzi na interpelacje  dokumentów wynika niezbicie , Ŝe Radna 
  Trojan w swojej interpelacji podaje informacje nieprawdziwe, 
- w kwestii  rozliczenia się z wydatków związanych z remontem boiska w Gogołowej   
  Zarząd Klubu rozliczył się  wobec swojej Komisji Rewizyjnej i jest to odzwierciedlone w  
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rozliczeniach finansowych Klubu za lata 2008 i 2009.  
Zarząd uzyskał absolutorium na Walnym Zgromadzeniu zarówno w roku 2008 jak i 2009. 
-  niepowaŜnym jest stwierdzenie, Ŝe celem Komitetów Wyborczych, z których 

startowaliśmy do Rady Gminy Mszana było odsunięcie władz Gminy w celu ukrycia 
nieprawidłowości   związanych z remontem. Gdyby ówczesne władze Gminy, za 
zgodą  których do tego  remontu doszło miały jakiekolwiek zastrzeŜenia w tej kwestii 
to miały cały rok 2010 do   ewentualnego wyjaśnienia. Remont zakończył się w 
połowie 2009r, 

-  potwierdzam, Ŝe od marca 2008 r. przestałem pełnić funkcję Prezesa Klubu. PoniewaŜ   
Zarząd  Klubu poprosił mnie o jego reprezentowanie wobec  Urzędu Gminy do końca   
2008r.,  juŜ  jako zwykły członek Zarządu podpisywałem się pod rozliczeniem dotacji   
Urzędu Gminy. RównieŜ do końca 2008 pozostałem, jako jedna z dwóch osób 
upowaŜniony  do pobierania pieniędzy z konta, gdy nie mógł ich pobrać Skarbnik, 
któremu  natychmiast je   przekazywałem.  Poza tymi przypadkami nie 
reprezentowałem Klubu na zewnątrz i nie    podpisywałem  się pod oficjalnymi 
dokumentami.  Np. z dołączonych dokumentów  wynika,  Ŝe nie  podpisywałem 
umowy ugody z Kopalnią, umowy uŜyczenia z GOS  i nie uczestniczyłem ani teŜ nie 
podpisywałem protokołów odbioru boiska. 

- do odpowiedzi na interpelacje radnej Trojan dołączyliśmy kopie dokumentów 
dostępnych  w KS Płomień Połomia . 

 
Zdaniem Radnego Alojzego Wity w interpelacji Radna Trojan podawała kwotę 141 tys zł, 
teraz jest to 90 tys. zł , o co właściwie chodzi? 
Zwracając się do Radnej powiedział: a wie Pani co to jest taki skrót SB - ”Super Babka”. 
 
Wójt skierował swoją odpowiedź : 
-  do Radnego Mirosław Winkler, którego poinformował, Ŝe na złoŜoną interpelację 

udzieli   odpowiedzi na następnej sesji, po analizie i sprawdzeniu stanu 
własnościowego kapliczki. 

 
-  do Radnego Romana Bury, informując, Ŝe jest zdziwiony postępowaniem 

mieszkańców, którzy pytają, ile pism zostało wysłanych w konkretnej sprawie. Ilość 
pism nie jest wyznacznikiem podjętych działań. W dzisiejszych czasach wiele 
trudnych spraw wymaga spotkań i rozmów. Ulica Wodzisławska jest traktowana jako 
priorytet ze względów na jej złą  nawierzchnię  oraz bezpieczeństwo pieszych. Dlatego 
robimy wszystko, aby poprawić jej stan i wymóc na Zarządzie Dróg wojewódzkich w 
Katowicach jej naprawę. 

Pisma wystosowano: 
  - 14.03.2011r. -  pismo do ZDW, do którego dołączono płytę CD ze zdjęciami drogi, 
  - 22.04.2011 r. - pismo do ZDW,  Wójt poinformował, Ŝe chciał się spotkać w tym dniu z                              
                             Dyrektorem Panem Z. Taborem, ale musiał zapisać się na spotkanie, 
  - 25.05.2011 r. - pismo wysłane w związku z brakiem odpowiedzi na dwa poprzednie 
                             /odpowiedź została przekazana w piśmie z dnia 17.06.2011 r./, 
  - 30.06.2011 r. - pismo złoŜone do ZDW, wizyta Wójta u Marszałka w sprawie dróg, 
                             /odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego z dnia 10.09.2011 r./, 
  - 04.08.2011 r. - pismo do ZDW dot. bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, 
  - 08.09.2011 r. - pismo do ZDW i Marszałka Województwa dot. uwzględnienia inwestycji  
                             na drogach wojewódzkich w przygotowywanym prowizorium budŜetowym,  
 - 15.09.2011 r. – pismo w sprawie malowania znaków. 
 



11 
 

 

Wójt spotkał się równieŜ dwa razy  osobiście z Dyrektorem ZDW, a ponadto na  dzień  
29.09.br. została  zwołana wizja na drogach wojewódzkich. 
 Jest szansa, Ŝe w przyszłym roku zostanie wykonany projekt na budowę chodnika wzdłuŜ ul.  
Wodzisławskiej, od Hotelu Amadeus do planowanego ronda na zwałowiskach. Czy będą 
środki w   budŜecie  województwa na budowę chodnika jest zaleŜne  od nakładów 
finansowych   przeznaczonych  na  realizację zadań na drogach wojewódzkich. 
 
- do Radnej Marii Trojan ze słowami: ja nie wiem co mam powiedzieć.  Dziwię się, Ŝe 

w  piśmie jest mowa o Pani pracy  dla dobra mieszkańców. Moim zdaniem to co się 
dzieje,  niczemu  nie słuŜy, a na pewno nie  jeśli chodzi o dobro Mszany.  

Sprawa została skierowana do Prokuratury, która się nią zajmuje. Jakie więc działania mamy 
dalej badać? Nie wiemy, czy zostało popełnione wykroczenie, nie mamy wszystkich  
dokumentów, nie chcę być tutaj sędzią. 
Postawiła mnie Pani w bardzo trudnej sytuacji, chociaŜ  Pani równieŜ, jako osoba prywatna 
miała prawo złoŜyć doniesienie do Prokuratury, a wymusiła to Pani na mnie poprzez  
interpelację. 
 Wójt udzielił odpowiedzi na kolejno postawione w piśmie pytania: 
 1/ dokumentacja posiadana przez Urząd została zabezpieczona poprzez zgromadzenie jej w  
     jednej teczce. Do tej pory Prokuratura nie wystąpiła o te dokumenty, 
 2/ dokumentacja w Klubie Sportowym „Płomień” nie została  zabezpieczona, z uwagi na        
     brak kompetencji - LKS jest Stowarzyszeniem. Urząd  ma dostęp tylko do dokumentacji   
     Gminnego Ośrodka Sportu w Połomi oraz do dokumentacji dotyczącej środków  zadań      
      realizowanych w ramach projektów, 
3/ Pani poprzez interpelację narzuciła na mnie obowiązek złoŜenia doniesienia do         
    Prokuratury i to wykonałem,  chociaŜ mogła to Pani zrobić osobiście, 
4/ nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, kto pełnił funkcję Prezesa w Klubie   
    Sportowym „Płomień”. Umowę z Kopalnią podpisał Pan Andrzej Rugor jako W-ce        
    Prezes, 
5/  z dołączonych do pisma wyjaśniającego /podpisanego przez trzech Radnych i Członków  
     Zarządu KS „Płomień”/ w posiadaniu Urzędu była tylko „umowa uŜyczenia”, pozostałych  
     dokumentów Urząd nie posiadał. 
     Radny Tadeusz Wroński dodał, Ŝe dokumenty te są jawne, dostępne w Klubie Sportowym. 
     Zostały dołączone na potwierdzenie zaistniałych faktów. 
     Radna Maria Trojan powołała się na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych z dnia 7       
     lutego br., w którym uczestniczył Dyrektor GOS-u, Pan Henryk Niesporek, gdzie była  
     mowa o boisku. 
6/ Wójt zapytał, dlaczego Pani mówi: „kto wydał polecenie protokolantowi ……… 
    Nie przypominam sobie, aby Radny Wita nazwał Panią „esbekiem”, ja tego nie słyszałem. 
    Pani Maria Trojan odpowiedziała, Ŝe Radny nazwał ją w ten sposób na korytarzu, o czym  
    zaraz po wejściu do sali obrad opowiedziała, a to nie zostało zaprotokołowane. 
    Wójt odpowiedział, Ŝe to co działo się na korytarzu nie mogło znaleźć się w protokole. 
    Radna miała takŜe moŜliwość zgłosić swoją uwagę o braku zapisu na kolejnej sesji w dniu  
    29 sierpnia br. w punkcie dot. przyjęcia protokołu.  
    Przewodniczący Rady Gminy podzielił zdanie Wójta, i powtórzył, Ŝe jeśli wypowiedź nie  
    została ujęta, to w momencie przyjmowania protokołu Radna powinna była to zgłosić. 
7/W związku z tym, Ŝe nie słyszałem takiej wypowiedzi Radnego, nie mogę tego potwierdzić,   
   a tym samym złoŜyć zawiadomienia do Prokuratury o zniewaŜeniu Pani przez Radnego. 
   Pani sama ma moŜliwość wystąpić z doniesieniem. 
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Na wyraŜone Ŝądanie zamieszczenia interpelacji w Wieściach Gminnych Wójt odpowiedział, 
Ŝe nie ma takiego obowiązku.  
Wójt zaapelował, aby nie bawić się w sędziów, do niczego dobrego to nie   doprowadzi, a   
jedynie dowodzi, Ŝe jesteśmy słabą społecznością. Zaproponował zakończyć tę sprawę.  
Radna Maria Trojan oświadczyła, Ŝe nie ona poinformowała media, tylko Panowie    
przekazali pismo Pani Redaktor. 
Zdaniem Radnego Alojzego Wity trzeba być świadomym tego co się robi. Zwracając się do   
Radnej M. Trojan dodał: co mam powiedzieć, szkoda mi Pani.  
  
Radny Andrzej Kaperczak zapytał Radną Marię Trojan jaki cel chce osiągnąć wkręcając w 
sprawę całą Radę. Czego Pani oczekuje od Radnych, czy mają być arbitrem? To nie słuŜy 
wyjaśnieniu sprawy, a tylko nadaje szumu medialnego. Psuje dobre imię Gminy, stwarza złą 
atmosferę. Większość Radnych nie zna sprawy, nie wie o co chodzi. Słuchamy juŜ kolejną 
godzinę, ja nie rozumiem jaka tu jest rola Rady. 
W odpowiedzi Radna powiedziała, Ŝe kaŜdy moŜe przyjść do Rady. Dodała: kto był w 
WOKIRze aby pracodawca zwolnił pracownika, Pan teŜ był. 
Kto pisał o orlikach na Internecie i o KGW……. 
Radny Kaperczak: złoŜyła Pani pismo, na podstawie którego Wójt zawiadomił Prokuraturę, 
naleŜy czekać. 
Radna M. Trojan w dalszej wypowiedzi podała, Ŝe w odpowiedzi na jej interpelację podpisani 
Radni i Członkowie Zarządu Klubu zamiast wyjaśnienia na zarzuty równieŜ  poruszyli kilka 
innych spraw. 
 
Radny Marian Grzonka, zadając pytanie: czy do działek przekazanych do Zakładu 
Wodociągów w Jastrzębiu /zgodnie z podjętą uchwałą/ naleŜy zapewnić dojazd i kto będzie 
drogę utrzymywał zimą? – przechodząc tym do realizacji punktu 14 porządku obrad. 
Pani A. Tkocz odpowiedziała, Ŝe dojazd do działek jest, jeśli będzie potrzeba drogę odśnieŜy 
sobie Zakład. 
 
Radny Piotr Kuczera poinformował, Ŝe w dniu 3.10.br. odbędzie się wspólne posiedzenie 
Komisji BudŜetu i Finansów i Komisji Spraw Społecznych. 
Radny Andrzej Kaperczak podał, Ŝe Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego spotka 
się 17.10.2011 r. 
Radny Alojzy Wita, podał Ŝe Komisja Rewizyjna przeprowadzi kontrolę w UG w dniu 
29.09.br o godz. 10.00.  
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pisma: 
1/ Zarządu Powiatu Wodzisławskiego dot. połączenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w     
Wodzisławiu Śl. i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach w jeden zakład, 
2/ Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śl. z dnia 22.09.2011 r. w sprawie oświadczeń     
majątkowych Radnych, 
3/ Pana Józefa Polok z dnia 12.09.2011 r.  
Wójt poinformował, Ŝe w przedstawianej w piśmie sprawie odbyło się spotkanie i temat    
został juŜ częściowo załatwiony. Nie jest to satysfakcjonujące dla Pana Poloka. 
Radny Andrzej Kaperczak zapytał, czy są jakieś moŜliwości, aby Pan Antoni Rduch we    
własnym zakresie wykonał nawierzchnię drogi. 
W odpowiedzi Wójt podał, Ŝe nie mamy Ŝadnych narzędzi do tego. 
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Ad. 15 
 
O godz. 19.00, prowadzący obrady Pan Tadeusz Wroński, wobec wyczerpania porządku 
obrad - zamknął obrady XI sesji Rady Gminy. 
 
Protokółowała                                                                         Przewodniczący Rady Gminy 
 
Gertruda Grzonka                                                                          mgr Tadeusz Wroński 


