Sprawozdanie z działalności
Rady Gminy Pawłowice
w latach 2014 – 2018

Październik 2018

Szanowni Radni, Panie Wójcie, drodzy Goście, Panie i Panowie

Odbywamy dziś ostatnią sesję w siódmej kadencji Rady Gminy Pawłowice, wybranej
w dniu 16 listopada 2014 r. Były to wybory według nowych zasad, gdyż mieszkańcy
wybrali radnych w piętnastu jednomandatowych okręgach.
Wybrano radnych:
w Pawłowicach 3 radnych :
- Krosny Alojzy
- Aureliusz Pisarek
- Marek Sciskoł
w Osiedlu Pawłowice – 5 radnych
- Drobek Piotr
- Dusza Zbigniew
- Pietrek Bogusława
- Szymura Aleksander
- Tyszko Andrzej
w Pielgrzymowicach – 2 radnych
- Cepiel Jerzy
- Serówka Barbara
w Warszowicach – 2 radnych
- Herman Damian
- Andrzej Szaweł
w Golasowicach – 1 radny
- Tekla Krzysztof
w Krzyżowicach i Pniówku – 1 radny
- Matera Helena
w Jarząbkowicach – 1 radny
- Klimosz Genowefa

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady została zwołana przez Komisarza Wyborczego
w Bielsku – Białej Elżbietę Libera – Niesporek na dzień 1 grudnia 2014 r. Obrady do
czasu wyboru Przewodniczącego na kadencję 2014 – 2018 prowadził najstarszy wiekiem
radny Alojzy Krosny. Radni na pierwszej sesji złożyli ślubowanie i tym samym rozpoczęła
się prawomocna działalność Rady Gminy Pawłowice. Radni wybrani w czasie trwania
kadencji ślubowanie złożyli na pierwszej sesji następującej po wyborach uzupełniających.
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Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i obowiązującymi regulaminami,
na

pierwszej

sesji

wybrano:

Przewodniczącego

Rady

–

w

mojej

osobie

oraz

Wiceprzewodniczącego Rady radnego Aureliusza Pisarka.
Powołano również składy Komisji stałych:
1)

Komisji Rewizyjnej: Jerzy Cepiel, Piotr Drobek, Genowefa Klimosz, Bogusława
Pietrek, Andrzej Tyszko – Przewodniczącym został radny Andrzej Tyszko;

2)

Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego: Jerzy Cepiel, Genowefa Klimosz,
Alojzy Krosny, Bogusława Pietrek, Barbara Serówka, Andrzej Szaweł i Krzysztof
Tekla. Na funkcję Przewodniczącego Komisja wybrała radną Barbarę Serówkę;

3) Komisji Działalności Społecznej: Piotr Drobek, Zbigniew Dusza, Damian Herman,
Helena Matera, Aleksander Szymura, Andrzej Tyszko.
Funkcję Przewodniczącego tej Komisji powierzono radnemu Zbigniewowi Duszy.

W czasie kadencji Komisarz Wyborczy w Bielsku – Białej wygasił mandaty dwóch
radnych z sołectwa Pielgrzymowice, w związku z czym zostały przeprowadzone wybory
uzupełniające :
- 19 marca 2017 r. w okręgu nr 9, w miejsce radnego Jerzego Cepiela, wybrano radnego
Kamila Wawrzyczka,
- 18 czerwca 2017 r. w okręgu wyborczym nr 10 w miejsce radnej Barbary Serówki
wybrano radnego Henryka Opackiego.

W związku z tymi zmianami:
- w Komisji Rewizyjnej w miejsce Jerzego Cepiela wybrano Helenę Materę
- w Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego funkcję Przewodniczącego Komisji za
Barbarę Serówkę objął Alojzy Krosny.
Nowo wybrani radni zasiedli w komisjach:
- Kamil Wawrzyczek – w Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego,
- Henryk Opacki – w Komisji Działalności Społecznej.

Radni, poza wyżej wymienionymi komisjami stałymi, pracowali
- w komisji mieszkaniowej,
- w komisjach stypendialnych,
- w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego,
- w Radzie Oświatowej,
- w komisjach oceniających oferty na realizację zadań wynikających z ustawy
o pożytku publicznym i wolontariacie,
- w kapitule nagrody „Za zasługi dla gminy Pawłowice”.
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Radny

Krzysztof

Tekla

uczestniczył,

jako

delegat

gminy,

w

Zgromadzeniach

Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.
W tym miejscu członkom tych komisji i zespołów składam podziękowania za włożony trud
i zaangażowanie w pracę.

Prezydium Rady, regularnie w każdy pierwszy wtorek miesiąca spotykało się,
by wypracować

tok

działań

Rady

na

kolejny

miesiąc,

zgodnie

z

przyjętym

harmonogramem pracy. Analizowało projekty uchwał, rozpatrywało tematy ważne
dla funkcjonowania gminy, wypracowało wiele inicjatyw gospodarczych i społecznych.
Tematy, które wymagały opinii Komisji były kierowane pod ich obrady, sprawy
wymagające akceptacji Rady były przedstawiane na sesji w formie projektów uchwał.

Radni pełnili dyżury w ustalonym czasie i miejscach, spotykali się z mieszkańcami,
przyjmowali wnioski, propozycje, uwagi, problemy.
Rada pracowała kolegialnie, rozpatrując sprawy na posiedzeniach komisji i podejmując
decyzje na sesjach w drodze uchwał.
I tak w ciągu kadencji:

-

Komisja Rewizyjna odbyła 62 posiedzenia,

-

Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego odbyła 88 posiedzeń,

-

Komisja Działalności Społecznej odbyła 89 posiedzeń.

Wśród tych posiedzeń kilka odbyło się bezpośrednio przed sesjami, w celu opiniowania
spraw, które zostały skierowane do poprawy lub uzupełnienia, lub też wynikły w czasie
między posiedzeniami komisji a sesją. Były to posiedzenia nie objęte dietami.

Przewodniczący Komisji, na każdej sesji składali informacje o pracach w okresie
międzysesyjnym.

Materiały

na

posiedzenia

Komisji

i

sesje,

radni

otrzymywali

w

formie

elektronicznej na laptopy, a sołtysi na adresy e-mail, co znacznie usprawniło przepływ
informacji oraz dostęp do dokumentów. Także system esemesowy znacznie usprawnił
wysyłanie ważnych informacji dla radnych i sołtysów.

Rada odbyła, łącznie z dzisiejszą, 42 sesje, na których frekwencja radnych
wyniosła 94 %. We wszystkich sesjach uczestniczyli: Helena Matera, Marek Sciskoł,
Andrzej Szaweł.
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W obradach każdorazowo uczestniczyli sołtysi, skarbnik i sekretarz gminy, kierownicy
referatów, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, Komendant Komisariatu
Policji lub jego zastępca oraz zainteresowani tematyką obrad mieszkańcy.
Rzadko obecni byli radni powiatowi.
Na sesje zapraszani byli laureaci konkursów i stypendyści, a także przedstawiciele
instytucji związanych z przedstawianymi tematami na sesjach.
W tym miejscu podkreślę niezawodną obecność na sesjach pana Grzegorza Witoszy.

Trochę statystyki z poprzednich kadencji dla porównania :
- w kadencji 1990 – 1994 podjęto 198 uchwał
- w kadencji 1994 – 1998 podjęto

305 uchwał

- w kadencji 1998 – 2002 podjęto 466 uchwał
- w kadencji 2002 – 2006 podjęto 503 uchwały – najwięcej
- w kadencji 2006 – 2010 podjęto 424 uchwały
- w kadencji 2010 – 2014 podjęto 490 uchwał
i w obecnie kończącej się kadencji podjęto 413 uchwał

Wszystkie uchwały podjęte przez Radę były publikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Obradując na komisjach i sesjach rozpatrywano sprawy kierowane pod obrady Rady
przez Wójta, wynikające z bieżącego funkcjonowania gminy, z prac rad sołeckich,
z

potrzeb

mieszkańców,

istotne

dla

dobra

wszechstronnego

rozwoju

sołectw,

a także sprawy o zasięgu ponadlokalnym. Rada rozpatrywała kierowane do niej pisma,
skargi i wnioski, podejmowała apele i stanowiska, mające na celu poprawę życia
mieszkańców.

Nowością w tej kadencji było uchwalenie dla sołectw funduszu sołeckiego,
co poprzedziła zmiana Osiedla Pawłowice w Sołectwo Osiedle Pawłowice. W miejsce
przewodniczącego i Rady Osiedlowej Samorządu Mieszkańców wybrano sołtysa i radę
sołecką. Sołectwu Osiedle Pawłowice nadano nowy statut, a następnie wybrano w drodze
konkursu znak sołectwa, zwany potocznie herbem. Znak ten umieszczono wśród
7 pozostałych znaków sołectw na budynku Urzędu Gminy.

Corocznie uchwalano stawki podatków i opłat lokalnych, które kształtowały
wysokość budżetu, a tym samym pozwalały na optymalny rozdział i inwestowanie
środków finansowych.
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Łącznie z budżetem uchwalano Wieloletnią Prognozę Finansową, która obejmowała
wydatki na zadania inwestycyjne w poszczególnych latach. W miarę potrzeb Prognoza
była dostosowywana do możliwości finansowych oraz realizacyjnych. Na bazie zadań
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej występowano o środki z funduszy
unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych, które miały wielkie znaczenie dla realizacji
inwestycji oraz przedsięwzięć społecznych.

Zrównoważony rozwój gminy jest doceniany, wyróżniany i nagradzany. Dowodem
na to są uzyskiwane wyniki w konkursach i rankingach krajowych oraz regionalnych,
a nade wszystko pozytywny odbiór mieszkańców tego, co i jak robimy.

Należy wspomnieć, że mimo trudnej sytuacji

finansowej, jaką

zastaliśmy

na początku kadencji, w celu spłaty zadłużenia i tym samym utrzymania płynności
finansowej, gmina wyemitowała obligacje komunalne oraz zaciągnęła kredyt. Dzięki
operatywności Wójta i służb finansowych Urzędu Gminy zostawiamy Gminę w dobrej
kondycji finansowej.

Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, ład i funkcjonalność
infrastruktury, Rada Gminy wydzielała z budżetu gminy środki finansowe na realizację
zadań należących do Powiatu i do Województwa z przeznaczaniem na poprawę
utrzymania dróg, chodników i poboczy powiatowych i wojewódzkich, na dofinansowanie
działalności

Policji,

straży

pożarnych,

Wojewódzkiego

Szpitala

Specjalistycznego

w Jastrzębiu Zdroju.

Nie bez znaczenia dla Rady są również sprawy młodzieży. By być bliżej potrzeb
i oczekiwań młodych mieszkańców naszej gminy, w czerwcu bieżącego roku powołaliśmy
Młodzieżową Radę Gminy Pawłowice, a wybory jej składu odbyły się 24 września.
Ci młodzi ludzie

tworzą zalążek samorządności i demokracji wśród młodzieży,

przygotowując się do dorosłego życia i odpowiedzialności za losy naszej gminy.

Komisja

Gospodarki

i

Mienia

Komunalnego przynajmniej raz w roku

analizowała stan dróg, chodników, oświetlenia i zieleni w gminie wnioskując o remonty
i naprawy – kilkakrotnie odbywała wizje w terenie, by na miejscu zbadać stan faktyczny.
Analizowała potrzeby w zakresie infrastruktury sanitarnej i wodociągowej, kanalizacji
deszczowej, zajmowała się stanem mienia gminnego. Omawiała stan budżetu w ciągu
roku, ze szczególnym uwzględnieniem stanu zadłużenia i jego spłaty.
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Opiniowano wnioski o nabycie lub zamianę gruntów dla potrzeb gminy, także
wnioski

o

zbycie

gruntów

zbędnych

a

mogących

poprawić

terenów

zmieniano

zagospodarowanie

nieruchomości mieszkańcom.
Dla

prawidłowego

zagospodarowania

miejscowe

plany

zagospodarowania przestrzennego, wydzielono tereny dla rozwoju strefy produkcyjnej,
analizowano

obowiązujące

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gminy.
W ramach działań ekologicznych, opiniowano i dostosowywano do bieżących
potrzeb i możliwości finansowych,

programy dopłat do inwestycji służących ochronie

powietrza.
Komisje spotykały się również z przedstawicielami górnictwa, by wspólnie
wypracowywać

kierunki

eksploatacji

górniczej

z

jak

najmniejszym

uszczerbkiem

dla terenów i zabudowań w gminie.

Komisja Działalności Społecznej na posiedzeniach tematycznych analizowała
stan oświaty w gminie, w tym również funkcjonowanie przedszkoli i żłobka, opiniowała
programy w

zakresie profilaktyki

zdrowotnej finansowanej, wyznaczając wielkość

środków na ich finansowanie z budżetu gminy, programy przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii, analizowała działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka
Sportu, Gminnej Biblioteki Publicznej. Komisja zajmowała się również sprawami z zakresu
opieki społecznej, bezrobocia i polityki zatrudnienia.
Nie bez znaczenia była sprawa ciągłej poprawy bezpieczeństwa publicznego
mieszkańców,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

bezpieczeństwa

uczniów

oraz

przeciwdziałania patologiom społecznym.
Wiele jeszcze innych spraw, istotnych dla gminy w zakresie działalności społecznej
było rozpatrywanych i opiniowanych przez Komisję.

Na bazie przeprowadzonych dyskusji i analiz na posiedzeniach, odbytych wizji
w terenie rodziły się wnioski i pomysły, które kierowano do realizacji bądź zastosowania.
Wiele z nich ma odzwierciedlenie w postaci nowych lub wyremontowanych dróg, ciągów
pieszo – rowerowych, chodników, wyremontowanych budynków oświatowych i służby
zdrowia.
Komisja Rewizyjna na swych posiedzeniach badała realizację budżetu gminy,
realizację uchwał podjętych przez Radę, kontrolowała sposób realizacji zadań przez
jednostki organizacyjne oraz sposób wykorzystania środków, jakimi dysponowały.
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Corocznie, po zakończeniu procedury kontrolnej Komisja rewizyjna sporządzała protokół
końcowy z przeprowadzonych kontroli i składała do Rady Gminy wniosek o udzielenie
Wójtowi absolutorium.

Składam

serdeczne

podziękowania

Wójtowi.

pracownikom

Urzędu

Gminy

i jednostek organizacyjnych, sołtysom i radom sołeckim, za dobrą współpracę przez okres
ostatnich 4 lat, za pomoc w załatwianiu i wyjaśnianiu wielu problemów, z jakimi
przychodzili radni, za czas poświęcony na posiedzeniach komisji i sesjach.
Dziękuję za współpracę radnym powiatowym i Komendantowi Komisariatu Policji.

Radnym, którzy nie startują w wyborach, składam serdeczne podziękowania
za 4 – letnią współpracę, a Radnym - kandydatom życzę, by wyborcy obdarzyli Was
swym zaufaniem na kolejne 5 lat oraz życzę

podejmowania samych trafnych decyzji

dla dobra i rozwoju gminy Pawłowice.

Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, zdrowia i pomyślności.

Przewodniczący Rady Gminy Pawłowice
Aleksander Szymura

Pawłowice, 16 października 2018 r.
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