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Protokół Nr XII/2011 
 
z sesji Rady Gminy  Mszana odbytej w dniu  24 października 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu 
Gminy w godz. 14.00  –  18.00. 
 
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, Kierownik  Referatu 
Planowania i Inwestycji/, Przewodniczącego Rady Powiatu, Sołtysa Sołectwa Mszana  – 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 
W związku z obecnością na sesji  Przewodniczącego Rady Powiatu, Pana Eugeniusza Wali, 
Przewodniczący zaproponował rozszerzenie porządku obrad o jego wystąpienie. 
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. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
6.  Sprawozdanie Wójta Gminy i Z-cy Wójta Gminy z działalności w okresie między  

        sesjami. 
7.  Interpelacje. 
8. Sprawozdanie z prac Komisji. 
9. Uchwalenie stawek podatkowych na rok 2012.  
10. Podjęcie uchwał. 
11. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników .  
12. Informacja o przygotowaniu Gminy do akcji zima. 

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

 
Do sali posiedzeń wszedł nieobecny do tej pory Radny Mirosław Kozielski. 
 
Ad. 4  
Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Eugeniusz Wala złoŜył podziękowania wszystkim 
mieszkańcom Gminy, którzy udzielili mu poparcia jako kandydatowi do senatu w wyborach 
w dniu 9 października br. Dodał, Ŝe Gmina Mszana jest jedną z trzech Gmin, poza Gminami 
Godów i Gorzyce, w których wygrał. 
Poinformował o połączeniu Szpitali w Wodzisławiu Śl. i  w Rydułtowach  działających w 
dwóch Zespołach Opieki Zdrowotnej w jeden ZOZ. Szpitale pozostaną, o kontrakt będą 
występować odrębnie. 
Radni zwrócili się z poniŜszymi pytaniami i uwagami do Przewodniczącego Rady Powiatu: 



2 
 

 

Radny Roman Bura wskazał na złą nawierzchnię na ul. Wodzisławskiej i sygnalizację 
świetlną, na skrzyŜowaniu z ul. Sportową. Sygnalizacja, po zmianie funkcjonowania miała 
rozładować natęŜenie ruchu. Okazuje się, Ŝe zmiana spowodowała to, Ŝe na drodze dochodzi 
często do kolizji. 
Radny Marian Grzonka zapytał, czy Powiat myśli nad odciąŜeniem natęŜenia ruchu na ul. 
Wodzisławskiej po uruchomieniu Autostrady. 
Radny Andrzej Kaperczak zwrócił się z prośbą o poparcie w zakresie remontu ul. 
Wodzisławskiej i rozwiązania skrzyŜowania z ul. Wolności i Moszczeńską, na którym 
sygnalizacja świetlna ma funkcjonować tylko w okresie budowy Autostrady. 
Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił uwagę, Ŝe drogi wymienione przez Radnych leŜą w 
gestii Zarządu Województwa, w związku z czym informacje w tych sprawach posiada Wójt. 
Pan Wójt wyjaśnił, Ŝe w trakcie przeprowadzonej wizji ZDW przyznał, Ŝe stan nawierzchni 
ul. Wodzisławskiej jest zły, ale  inne drogi są w jeszcze gorszym stanie. Koszt naprawy 
cząstkowej jest bardzo wysoki, w związku z czym wystąpiono o dodatkowe środki do 
Marszałka Województwa.  
Wójt przeprowadził rozmowy o poparcie w sprawie przydzielenia środków na naprawę ul. 
Wodzisławskiej   z Radną Sejmiku Województwa Śląskiego - Anną Hetman i Posłem 
Krzysztofem  Gadowskim. 
Odnośnie sygnalizacji świetlnej, Zarząd Dróg utrzymuje, iŜ działa poprawnie, zgodnie z 
załoŜeniem. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Radnych z pytaniem o uwagi do protokołu z 
poprzedniej sesji, z dnia 29 września br. 
Radni nie zgłosili uwag do protokołu, opowiedzieli się jednogłośnie za jego przyjęciem. 
 
Ad. 6 
Wójt Gminy przedstawił informację z wydanych zarządzeń i z działalności w okresie między 
sesjami, jak w załączniku nr  3. 
Następnie informację z działalności przedstawił Zastępca Wójta, załącznik nr 4. 
 
Do przedstawionych informacji Radni zgłosili poniŜsze pytania i uwagi: 
- Radny Tadeusz Wroński zapytał, na jakim etapie znajduje się  rewitalizacja centrum Połomi. 
Wójt odpowiedział, Ŝe na posiedzeniu Zarządu Województwa  zadanie powinno zostać 
przyjęte, po czym po podpisaniu stosownej umowy moŜe zostać ogłoszony przetarg na jego 
realizację z terminem wykonania do końca 2013 roku. 
Zostaną takŜe  przeprowadzone rozmowy z Diecezją Katowicką w temacie przekazania 
Gminie budynku starej plebanii. 
 
- Odpowiadając na pytanie Radnej Jolanty Cieślik odnośnie przejezdności ul. Mickiewicza 
Wójt poinformował, Ŝe złoŜone zostało w tej sprawie pismo do InŜyniera Kontraktu.  
Prace na drodze zostaną ukończone w bieŜącym miesiącu, ale z uwagi na obawy związane z 
jej utrzymaniem w okresie zimowym i brak barier zabezpieczających nie jest planowane jej 
przekazanie.  
Ze strony Wójta, nadal będą czynione starania, aby ul. Mickiewicza była oddana do 
uŜytkowania jak najszybciej.  
 
- Radny Piotr Kuczera zapytał, czy jest faktem, Ŝe  sesja jest nagrywana, o czym nikt nie 
poinformował. 



3 
 

 

Radny Marian Grzonka odpowiedział, Ŝe nagrywa wyrywki z posiedzeń.  Jego zdaniem, sesja 
jest ogólnodostępna, więc nie ma tu nic do ukrycia. 
Wywiązała się dyskusja pomiędzy Radnymi, w której głos zabrali: 
-Radny Alojzy Wita twierdząc, Ŝe Radny M. Grzonka prowokuje innych, a potem nagrywa 
ich  wypowiedzi. Przebieg sesji jest zapisany w  protokołach, w związku z czym nie ma   
potrzeby jej nagrywania, 
-Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, Ŝe chociaŜ sesja jest jawna, to Radni powinni 
wiedzieć, Ŝe ich wypowiedzi są rejestrowane, 
- Radna Marii Trojan zauwaŜyła, Ŝe nie powinno się mieć pretensji, Ŝe ktoś nagrywa sesję, 
bowiem poza salą obrad równieŜ są przekazywane róŜne informacje, 
- Radny Mirosław Kozielski podał, Ŝe w Gminie Godów nagrywane są wszystkie sesje, ale u 
nas posiedzenia trwają za długo i trudno byłoby odsłuchiwać materiały z ich przebiegu. 
Dyskusję zaproponował zakończyć Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował, Ŝe w 
kwestii nagrywania przebiegu sesji skontaktuje się z Radcą prawnym. 
Pan Wójt zwrócił uwagę na formę protokołu z sesji, który powinien zawierać tylko sens 
wypowiedzi Radnych i nie zawierać całej wypowiedzi. 
 
- Kontynuując dyskusję nad sprawozdaniami Wójta i Zastępcy, Radny Mirosław Winkler 
zapytał o koszty adaptacji biblioteki w Zespole Szkół w Gogołowej. 
Pani Aleksandra Tkocz poinformowała, Ŝe szacunkowa kwota to około 100 tys. zł, która po 
przetargu powinna być niŜsza.  
Wójt dodał, Ŝe jest zaniepokojony taką wysokością  kosztów adaptacji, ale z doświadczeń 
wiadomo, Ŝe projektanci zawyŜają koszty realizacji zadań, które w wyniku przetargów 
znacznie maleją. 
 
- Radny Piotr Kuczera zapytał na jakim etapie jest sprawa tablic informacyjnych 
realizowanych z Funduszu Sołeckiego. 
W odpowiedzi Wójt podał, Ŝe tablice zostały zamówione, zgłoszono wykonanie robót w 
Starostwie Powiatowym i zostaną wykonane jeszcze w bieŜącym roku. 
 
- Odpowiadając na uwagę Radnego Alojzego Wity dot. rowów wzdłuŜ  ul. Szkolnej Wójt 
poinformował, Ŝe na utrzymanie tylko tej drogi wydatkowano juŜ kwotę w wysokości 53 tys. 
zł. Na terenie Gminy mamy większość dróg o złym stanie technicznym, np.  ul. Akacjową, 
gdzie występuje podobna sytuacja jaka ma miejsce na ul.Szkolnej. Nie  moŜna więc ponosić 
kolejnych  nakładów na ul. Szkolną, gdy na inne drogi wydano tylko około 8 -10 tys. zł. 
 
Pani Aleksandra Tkocz, w odpowiedzi na pytanie Radnego Mariana Grzonki omówiła zasady 
przejmowania dróg: 
- za przysłowiową złotówkę / Gmina ponosi koszty wydzielenia działki, opłaty notarialne, 
itp., mieszkaniec otrzymuje 1zł/1m2 gruntu zajętego pod drogę, 
- na podst. art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną / właściciel nieruchomości wniosek o odszkodowanie powinien był 
złoŜyć w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego 
okresu roszczenie wygasło/, 
- w wyniku podziału gruntu / z mieszkańcem przeprowadza się negocjacje cenowe za grunt 
przyjęty pod drogę na podstawie  wyceny rzeczoznawcy/. 
 
Ad. 6 
W związku z brakiem interpelacji Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji 
punktu 7. 
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Ad. 7 
Wnioski z odbytych posiedzeń Komisji przedstawili: 
- Pan Tadeusz Wroński  ze wspólnego  posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Komisji 
BudŜetu i Finansów z dnia 03.10.br -   / załącznik nr 5 do protokołu/, 
- Pan Andrzej Kaperczak z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego     
odbytego w dniu 17.10 br. - / załącznik nr 6 do protokołu/, 
- Pan Alojzy Wita, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 10.10.br. / 
załącznik nr 7 do protokołu/, 
 
 
Ad. 8 
Przewodniczący udzielił głosu Pani Małgorzacie Gąsior, Skarbnikowi Gminy i poprosił o 
omówienie  propozycji stawek podatkowych. 
Pani Skarbnik poinformowała, Ŝe w dniach od 17.10.2011 r. do 21.10.2011 r. 
przeprowadzone były konsultacje społeczne, których przedmiotem  były projekty  uchwał 
Rady Gminy Mszana, w sprawie:  
- wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Mszana   
oraz zwolnień w tym podatku na 2012 rok, 
- opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Mszana na 2012 rok, 
- wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mszana na 2012 rok, 
- stawek podatku od środków transportu na 2012 rok i zwolnień w tym podatku, 
- określenia wzorów informacji i deklaracji danych do ustalenia podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i podatku leśnego. 
W wyznaczonym okresie , tj. od 17.10.2011 r. do 21.10.2011 r. nie wpłynęły Ŝadne uwagi i 
opinie do projektów od rad działalności poŜytku publicznego i organizacji pozarządowych. 
Za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłane zostały  dwie propozycje w sprawie w/w 
projektów uchwał przez mieszkańca Gminy Mszana, Pana Stanisława Woryna – / załącznik nr 
8 do protokołu/. 
Omawiając  propozycje Pana St. Woryny, Pani Skarbnik wyjaśniła, Ŝe: 
- Gmina Mszana w porównaniu do okolicznych Gmin, stawki podatku od pozostałych 
budynków ma bardzo niskie, 
- wprowadzenie dodatkowej pozycji: budynki gospodarcze wykorzystywane w związku z 
posiadaniem gruntów rolnych do 0,5 ha  - wiązałoby się ze złoŜeniem przez mieszkańców 
nowych deklaracji podatkowych. 
Jeśli chodzi o udzielenie zniŜki w wysokości 5 % naleŜnego podatku, Pani Skarbnik 
zaznaczyła, iŜ wszelkie zwolnienia i zniŜki skutkują niŜszymi wpływami do budŜetu. ZniŜka 
od jednorazowej wpłaty dotyczyłaby wszystkich podatników – osób fizycznych i osób 
prawnych. 
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych podatek wpłaca się w 4 ratach. 
Ustawodawca nie przewiduje ulgi z tytułu dokonania jednorazowej wpłaty podatku. 
Pani Skarbnik odpowiedziała równieŜ na pytanie Radnego Mirosława Kozielskiego dotyczące  
działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenia. 
Innych pytań i uwag Radni nie zgłosili, Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie: 
wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Mszana oraz 
zwolnień w tym podatku na 2012 rok 
Rada w głosowaniu  -  „za”                    - 13 
                                 -  „przeciw”            -  0 
                                - „wstrzymało się”   -  2 
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podjęła  uchwałę Nr XII/60/2011. 
 
Pani Skarbnik poinformowała, Ŝe w dniu 19 października br. została ogłoszona przez GUS  
średnia cena skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. będąca podstawą do 
obliczenia podatku rolnego na 2012 r  - jest to kwota 74,18 zł za q. 
 
 
Następnie Skarbnik Gminy odczytała kolejny projekt uchwały  w sprawie: opłaty od 
posiadania psów na terenie Gminy Mszana na 2012 rok.  
Radni nie zgłosili pytań,  „za” podjęciem uchwały Nr XII/61/2011opowiedziało się 
jednogłośnie 15 Radnych, 
-  „przeciw”            -   0 
- „wstrzymało się”  -  0. 
 
 
Następny projekt uchwały,  dotyczył wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mszana na 
2012 rok. Przyjęta stawka opłaty stanowi kwotę 35,00 zł. 
Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały, pytań nie zgłoszono. 
Rada w głosowaniu 15 -  „za”                     
                                  0 -  „przeciw”             
                                  0  - „wstrzymało się”    
podjęła  uchwałę Nr XII/62/2011. 
 
 
W dalszej kolejności  Pani Skarbnik omówiła  projekt uchwały w sprawie stawek podatku od 
środków transportu na 2012 rok i zwolnień w tym podatku. 
Zaproponowała wykreślić zapis § 2 dotyczący zwolnienia z podatku  samochodów 
wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej, który mógłby spowodować 
uchylenie uchwały. 
Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi na zadane pytania Radnego Mirosława Kozielskiego dot. 
podatku od środków transportu w Gminie Marklowice i zarejestrowanych u nas w przeciągu 
roku samochodów cięŜarowych. 
Dalszych pytań nie było, Pani Skarbnik odczytała projekt: 
Rada w głosowaniu 15 -  „za”                     
                                  0 -  „przeciw”             
                                  0  - „wstrzymało się”    
podjęła  uchwałę Nr XII/63/2011. 
 
 
Omawiając następny projekt uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji 
danych do ustalenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Pani 
Skarbnik wyjaśniła, Ŝe zmiana w porównaniu do obowiązujących wzorów polega na 
doprecyzowaniu tabelek i zlikwidowaniu numeru NIP dla osób fizycznych. 
Radni nie zgłosili pytań do projektu, Skarbnik  Gminy odczytała jego treść. 
Rada w głosowaniu  -  „za”                    - 15 
                                 -  „przeciw”            -  0 
                                 - „wstrzymało się”  -  0 
podjęła  uchwałę Nr XII/64/2011. 
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Ad. 9 
Następne projekty uchwał omówiła Sekretarz Gminy, Pani Joanna Szymańska: 
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mszana z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na 2012 rok. 
Na realizację zadań publicznych objętych  programem w roku 2012 przeznaczono kwotę w 
wysokości 30.000 zł. Działania prowadzone w ramach programu muszą być  wykonywane na 
terenie Gminy i na rzecz mieszkańców Gminy. 
W dyskusji nikt nie zabrał głosu. 
W głosowaniu uchwała Nr XII/65/2011 została podjęta jednogłośnie  przez   15 Radnych, 
                                                                                     -        głosów przeciw      0, 
                                                                                     -        wstrzymało się       0. 
 
 
- projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mszana do projektu systemowego pt. 
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Mszana w ramach Priorytetu IX 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty, Poddziałania (.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Jest to uchwała intencyjna, wymagana do złoŜenia dokumentów do projektu, na realizację 
którego z Programu zostało przyznane dofinansowanie w wys. 79.267,00 zł, w tym: 
- płatność ze środków europejskich – 67. 376,95 zł 
- dotacja celowa z budŜetu krajowego – 11.890,05 zł. 
W zakresie indywidualizacji nauczania w szkołach prowadzone będą zajęcia z dziećmi klas I 
– III : mającymi trudności w nauce, zajęcia logopedyczne, zajęcia z uczniami uzdolnionymi. 
Radni nie wnieśli pytań i uwag do projektu, w związku z czy przystąpiono do głosowania. 
Uchwała Nr XII/66/2011 została podjęta  jednogłośnie przez   15 Radnych, 
                                                                -     głosów przeciw      0, 
                                                                -     wstrzymało się       0. 
 
 
-projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie.  
Wprowadzana zmiana dotyczy nowej siedziby OPS, w Połomi przy ul. Centralnej 93. 
W przeprowadzonym głosowaniu :  15 głosami „za” 
                                                        -  0  głosów „przeciw”, 
                                                         - 0 głosach „wstrzymujących się”  
podjęto  uchwałę Nr XII/67/2011. 
 
 
- projekt uchwały w sprawie  przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gliwicach wraz z odpowiedzią na skargę. 
Skargę złoŜył Prokurator Rejonowy w Wodzisławiu Śl. na Uchwałę Rady Gminy Mszana z 
dnia 25.10.2010 r. Nr XLIV/47/2010 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie Gminy Mszana oraz zwolnień w tym podatku na 2011 rok. 
Prokurator zarzucił naruszenie prawa poprzez ustanowienie: 
- w § 2 zwolnienia z podatku od nieruchomości lub ich części zajętych na potrzeby gminnych 
jednostek organizacyjnych, 
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- w § 3 zwolnienia z podatku gruntów zajętych pod drogi nie będące w posiadaniu 
przedsiębiorcy, inne niŜ wymienione w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych. 
Do reprezentowania Rady Gminy Mszana przed Sądem Administracyjnym upowaŜniony 
został Wójt. 
W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu. 
W przeprowadzonym głosowaniu :  15 głosami „za” 
                                                        -  0  głosów „przeciw”, 
                                                         - 0 głosach „wstrzymujących się”  
podjęto  uchwałę Nr XII/68/2011. 
 
 
Ad. 10 
Informację w sprawie złoŜonych oświadczeń majątkowych przedstawili: 
a/ Przewodniczący Rady Gminy Mszana w sprawie złoŜonych oświadczeń przez Radnych 
Rady Gminy Mszana – załącznik nr 9, 
b/ Wójt Gminy – załącznik nr 10 – dotyczącą oświadczeń złoŜonych przez zobowiązanych do 
tego pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych. 
 
 
Ad. 11 
Z-ca Wójta poinformował, Ŝe na utrzymanie zimowe dróg gminnych  w sezonie zimowym 
2011/2012” wybrano: 
-dla Sołectwa Mszana  ofertę złoŜoną przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w  Wodzisławiu 
Śl. ul. Marklowicka 23 F.  Oferta spełniała wszystkie warunki określone w postępowaniu i 
uzyskała najwyŜszą liczbę  punktów, tj. 93,03 
Pozostała waŜna oferta złoŜona przez Zakład kształtowania i Utrzymania Terenów  
Zielonych „Rajgras” z Rybnika ul. Grzybowa 14 uzyskała 88,30 pkt. 
 
- dla Sołectwa Połomia  ofertę złoŜoną przez Firmę „Strada” Maciej Ździebło z  Jastrzębia 
Zdroju ul. Gagarina 132 C.  
Oferta spełniała wszystkie warunki określone w postępowaniu i uzyskała najwyŜszą liczbę  
punktów, tj. 99,00. 
Pozostała waŜna oferta złoŜona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Antoni Rduch 
z Połomi ul. Centralna 91 uzyskała 78,31 pkt. 
 
- dla Sołectwa Gogołowa wybrano ofertę złoŜoną przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych  
Mszana z/s w Gogołowej ul. Wiejska 30. Oferta spełniała wszystkie warunki określone w   
postępowaniu i uzyskała najwyŜszą liczbę punktów, tj. 100,00. 
Wójt poinformował, Ŝe w bieŜącym roku, po raz pierwszy wszystkie traktory odśnieŜające 
drogi zostaną wyposaŜone w systemy monitorowania pojazdów - GPS-y. 
  
Radna Wiesława Tatarczyk-Sitek zawnioskowała zasygnalizować do ZDW sprawę  
odśnieŜania poboczy ul. Wodzisławskiej, po których  z uwagi na brak chodnika wzdłuŜ 
drogi poruszają się piesi. Radny Roman Tatarczyk proponował drogi posypywać Ŝwirkiem, 
bowiem piasek nie spełnia wymogów na stromych podjazdach. W-ce Wójt zwrócił uwagę, 
Ŝe materiał do posypywania dróg był ujęty w specyfikacji przetargowej, w związku z czym 
obecnie nie jest moŜliwa taka zamiana w sezonie 2011/2012. 
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Ad. 12 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe w związku ze złoŜoną interpelacją przez 
Radną Marię Trojan z dnia 24.06.2011 r. odbyły się przesłuchania osób, które działały w 
Klubie „Płomień” w Połomi i miały związek z remontem boiska w Gogołowej.  
Z uwagi na kolejne pismo Radnej z dnia 19.09.br., którego adresatami byli Radni  i 
Przewodniczący Rady Gminy Mszana  odczytał przygotowaną odpowiedź , załącznik nr 11. 
W przeprowadzonym głosowaniu, Radni 11  głosami „za”, wobec 4 głosów 
„wstrzymujących się” zaakceptowali treść odpowiedzi. 
 
 
Ad. 13 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał  pismo złoŜone przez Pana Adama Kuś, zam. w 
Mszanie ul. Sosnowa 2B – załącznik nr 12. 
W załączonej do pisma prośbie skierowanej do Wójta Gminy, podpisanej przez 255 
mieszkańców zwrócono się o zbudowanie w Mszanie skateparku. 
Omawiając pismo Pan Wójt wyjaśnił, Ŝe będą budowane skateparki w Połomi i Gogołowej.  
W związku z tym, Ŝe  w Mszanie mamy dzieci  uprawiające sporty ekstremalne /jeŜdŜą na 
desce/, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom,  sprawa zostanie rozwaŜona przy okazji  
rozbudowy parku sołeckiego - jeśli tylko będą moŜliwości finansowe.  
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał odpowiedź przesłaną Panu Stanisławowi 
Kędzierskiemu na pismo z dnia 27.09.2011r.  
Radna Wiesława Tatarczyk-Sitek zawnioskowała o wystosowanie pisma do Spółki 
budującej stację paliw w rejonie skrzyŜowania ul. Wodzisławskiej z ul. Skrzyszowską w 
Mszanie w sprawie ustawienia ekranów ochronnych. 
 
Sekretarz Gminy, Pani Joanna Szymańska odczytała pismo Pana Stanisława Woryny 
przekazane pocztą elektroniczną, a dotyczące publikacji załączników do protokołów oraz 
podawania w zawiadomieniu o sesji czego dotyczą projekty uchwał – załącznik nr 13. 
Pani Sekretarz przyznała, Ŝe uwaga Mieszkańca jest słuszna, dokumenty będą uzupełnione. 
 
Radny Mirosław Winkler zadał pytanie  o ilość podłączonych budynków w Połomi i 
Gogołowej do kanalizacji sanitarnej. 
W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, Ŝe w Połomi na planowane 368 budynków 
przyłączonych do kanalizacji zostało 109, w Gogołowej na 195 podłączonych zostało 77 
budynków. Do końca roku liczba przyłączeń kanalizacyjnych moŜe wzrosnąć o dalsze 70. 
Pani Aleksandra Tkocz udzieliła wyjaśnień na pytanie Radnego Piotra Kuczery dotyczące 
podłączenia do kanalizacji sanitarnej budynków przy ul. Granice. 
 
Na pytanie Radnego Alojzego Wita, skierowane do Radnej Marii Trojan, czy jej syn 
Krzysztof Trojan był członkiem Komisji Rewizyjnej w Klubie Sportowym „Płomień” 
Połomia Radna odpowiedziała: nie wiem. 
Na kolejne pytanie, czy Pani była na liście Wildsteina o numerze IPN BU 0193/5185 (Pan 
Wita podał, Ŝe o to pyta duŜo mieszkańców) - Radna Maria Trojan wyraziła zdziwienie -  nie 
rozumie o co Radny pyta. 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę Radnemu A. Wicie, iŜ Pani Maria Trojan 
złoŜyła oświadczenie lustracyjne. 
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Radny Piotr Sitek zwrócił się z wnioskiem o pomalowanie pasów na ul. Centralnej, w 
związku z czym W-ce Wójt odpowiedział, Ŝe zostanie wystosowane w tej sprawie pismo do 
Powiatowego Zarządu Dróg. 
 
W związku z pytaniem  Radnego Piotra Kuczery o czyszczenie rowu melioracyjnego na ul. 
Wolności od posesji Ogierman w kierunku Autostrady A-1 - wykonawcą miała być Spółka 
Wodna w Kokoszycach i Firma Alpine odpowiedzi udzielił W-ce Wójt. Poinformował, Ŝe w 
ramach przekazanych przez Gminę środków w wys. 20.000 zł Spółka wyczyści rowy, które 
do tej pory nie zostały wykonane. 
Z uwagi na kolejne pytania, dot. między innymi składek mieszkańców na rzecz Spółki, 
Radny Mirosław Winkler zaproponował zaprosić Prezesa Spółki na posiedzenie Komisji. 
 
Odpowiadając na uwagę Radnego Alojzego Wity, o kruszeniu się kostki na chodniku 
wzdłuŜ ul. Wolności, W-ce Wójt odpowiedział, Ŝe część kostki została juŜ wymieniona, na 
chwilę obecną gwarancja na wykonane zadanie juŜ wygasła. W związku z uwagą o opylenie 
samosiejek na chodniku w okolicy posesji Ostrzołek, W-ce Wójt poinformował, Ŝe chodnik 
został opylony na całej długości.  
Na wniosek Radnego o ustawienie lustra na Folwarku, obok posesji Cwanek, W-ce Wójt 
wyjaśnił, Ŝe naleŜy zwrócić się do Starostwa Powiatowego o uzyskanie na to zgody. 
 
Przewodniczący Komisji poinformowali o proponowanych terminach posiedzeń: 
- Komisja Infrastruktury i Rozwoju gospodarczego – 14 listopada, 
- Komisja Spraw Społecznych – 21 listopada, 
- Komisja Rewizyjna – 7 listopada. 
Termin posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów będzie podany po opracowaniu 
prowizorium budŜetowego 
 
 
Ad. 14 

O godz. 18.00, prowadzący obrady Pan Tadeusz Wroński, wobec wyczerpania porządku 
obrad - zamknął obrady XII sesji Rady Gminy. 
 
 
 
 
Protokółowała                                                                         Przewodniczący Rady Gminy 
 
Gertruda Grzonka                                                                          mgr Tadeusz Wroński 


