RG.0002.14/11/2019
Protokół – projekt
z XI sesji Rady Gminy Pawłowice
z dnia 22 października 2019 r.
Ad. 1
XI sesja odbyła się zwyczajowo w sali narad w Urzędzie Gminy Pawłowice, obrady rozpoczęto
o godz. 15.00. Na początku Przewodniczący poinformował, że sesja Rady Gminy Pawłowice jest
transmitowana oraz nagrywana. Administratorem danych osobowych utrwalanych na
nagraniach jest Wójt Gminy Pawłowice.
Dane osobowe przetwarzane są w celu transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk sesji na podstawie art. 20 ustęp 1 b ustawy o samorządzie
gminnym oraz art. 18 ustęp 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dodał,
że więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych można znaleźć
na stronie BIP Gminy Pawłowice.
Następnie przywitał przybyłego na sesję posła elekta Grzegorza Gażę, radnych, Wójta i jego
Zastępcę, kierowników referatów i jednostek organizacyjnych, sołtysów, radnego Powiatowego,
i mieszkańców. Po tym zwrócił się do radnych o potwierdzenie na tabletach swojej obecności –
obecnych było 14 radnych (nieobecny radny Kamil Wawrzyczek). Lista obecności radnych
stanowi zał. nr 1 do protokołu, lista gości stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Ad. 2
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił porządek, jaki radni otrzymali wraz
z zawiadomieniem o sesji, oraz jaki był podany do publicznej wiadomości j.n.
Porządek obrad
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Pawłowice z 10 września 2019 r.
4. Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie
międzysesyjnym.
6. Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Pawłowice na lata 2019-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Pawłowice
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Szpitala Powiatowego
w Pszczynie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za usługi na cmentarzu
komunalnym w Pawłowicach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych
w Golasowicach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych
w Pielgrzymowicach.
16. Podjęcie uchwały sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjów.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w
Pawłowicach
w czteroletnie
Liceum
Ogólnokształcące
w Zespole
Szkół
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach
19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Pawłowicach w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana
Pawła II w Pawłowicach.
20. Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
21. Zakończenie obrad.

Po tym udzielił głosu Posłowi elektowi Grzegorzowi Gaży, który w swym wystąpieniu
podziękował mieszkańcom gminy Pawłowice za udzielone poparcie w wyborach, największe
w Powiecie Pszczyńskim. Poinformował, że biuro poselskie będzie utworzone w Pszczynie, być
może i w Pawłowicach. Zapewniał o swojej działalności na rzecz mieszkańców i regionu.
Ad. 3
Protokół z X sesji, która odbyła się w dniu 10 września 2019 r., był wyłożony do wglądu
w biurze Rady i na sali obrad przed sesją. Nikt z radnych nie wniósł uwag ani poprawek do
protokołu. Protokół z X sesji został przyjęty przez radnych jednogłośnie - 14 głosami za.
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne: ZA (14)
Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Irena Grabowska, Janusz
Harazin, Damian Herman, Helena Matera,
Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Krzysztof
Woryna, Tomasz Żuchowski;
NIEOBECNI (1) Kamil Wawrzyczek.
Ad. 4
Wiceprzewodnicząca Rady Irena Grabowska przedstawiła wykaz pism, jakie
do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Wykaz stanowi zał. nr 3 do protokołu.

wpłynęły

Ad. 5
W tym punkcie Wójt Franciszek Dziendziel poinformował o wydarzeniach i spotkaniach, jakie
miały miejsce w okresie międzysesyjnym oraz o pracach realizowanych w Urzędzie Gminy.
Następnie przedstawił sprawozdania międzysesyjne Referatów:
 Księgowości i Budżetu,
 Podatków i Opłat,
 Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 Inwestycji
 Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia,
 Infrastruktury Komunalnej,
 Organizacyjnego,
 Informatyki,
 Spraw Obywatelskich,
 Promocji i Integracji Europejskiej,
 Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,
 Gminnego Zespołu Komunalny
 Gminnego Zespołu Oświaty.
Zastępca Wójta Gminy Joanna Śmieja przedstawiła sprawozdania międzysesyjne jednostek:
 Gminnego Ośrodka Sportu,
 Ośrodka Pomocy Społecznej,
 Gminnego Ośrodka Kultury
 Gminnej Biblioteki Publicznej.
Sprawozdania międzysesyjne stanowią załącznik nr 4 do protokołu.
Działania prowadzone przez Komisariat Policji w okresie od 10 września 2019 r. do 22
października 2019 r. z uwagi na nieobecność przedstawiciela Komisariatu przedstawiła również
Zastępca Wójta Joanna Śmieja.
Ad. 6
W tym punkcie:
- Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego – Henryk Opacki oraz
Przewodniczący Komisji:
- Rewizyjnej – Krzysztof Woryna
- Działalności Społecznej - Zbigniew Dusza
przedstawili tematykę posiedzeń odbytych w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji H. Opacki poinformował, że Komisja
w okresie międzysesyjnym nie odbyła żadnego posiedzenia.
Ad. 7
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Andrzej Szaweł, zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy
o samorządzie gminnym przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych radnych
w zakresie określonym w/w przepisami prawa. Informacja stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Następnie Wójt Gminy Pawłowice Franciszek Dziendziel przedstawił analogiczną informację
w odniesieniu do osób, na które obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego nakłada wyżej
cytowana ustawa. Informacja stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Ad. 8
Skarbnik Gminy Agnieszka Kempny poinformowała, że proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę
Finansową na lata 2019-2023 Gminy Pawłowice w celu zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć i
tak:
W załączniku nr 1 „ Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2019-2023 wraz
z prognozą długu” :
·wprowadza się wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmian
w budżecie przygotowanej na sesję październikową oraz wprowadzonych zarządzeń Wójta
Gminy Pawłowice,
·zmniejsza się przychody z tytułu z pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach o kwotę
407 810,00 zł i odpowiednio rozchody z tytułu spłaty tej pożyczki,
· zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 407 810,00 zł.
W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:
- w wydatkach majątkowych:
zadanie – „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez doposażenie i przebudowę pracowni
zawodowych w Gminie Pawłowice” ze środków unijnych - zmniejsza się łączne nakłady
finansowe, limit zobowiązań z Urzędem Marszałkowskim ,
- w wydatkach bieżących:
zadanie- „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy wśród mieszkańców gminy
Pawłowice”- zwiększa się nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 49 500,00 zł,
co wynika z otrzymanej darowizny z Fundacji JSW, limit wydatków w roku 2019 i w roku
2020;
- w wydatkach majątkowych:
zadanie – „Przebudowa oczyszczalni sanitarnej mechaniczno - biologicznej Pniówek Krzyżowice” ” – zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz ustala się limit
wydatków, by realizacja zadań nie była zagrożona i by GZWiK mógł podpisać stosowne umowy
na realizację zadań określonych w przetargach.
Zastępca Przewodniczącego komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego Henryk Opacki
przedstawił opinie Komisji:
-Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego – 9 głosów za,
- Komisja Działalności Społecznej – 4 za.
Uchwała nr XI/92/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Pawłowice na lata 2019 - 2023 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za.
Uchwała stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Wynik głosowania: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne: ZA (14)
Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Irena Grabowska, Janusz
Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej Szaweł,
Karolina Szymaniec-Mlicka, Krzysztof Woryna, Tomasz Żuchowski
NIEOBECNI (1) Kamil Wawrzyczek
Ad. 9
Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie omówiła również Agnieszka Kempny informując
o proponowanych zmianach:
1. Zwiększenie dochodów i wydatków:
- wpływy z otrzymanych darowizn z Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej łącznie 85.500 zł.
i tak: kwota 21.500 zł
na program profilaktyczny - badanie boreliozy, kwota 7.000 zł
na realizację obchodów Święta Niepodległości, kwota 49.000 zł na rozbudowę placu zabaw
Pawłowice osiedle i kwota 8.000 zł na organizację Dnia Edukacji Narodowej.

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – na kwotę 596.478,00 zł w tym:
-529.548,00 zł na dofinansowanie kosztów podwyżki nauczycieli za okres IX-XII 2019 r.
- 66.930,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych z przedmiotów przyrodniczych dla SP
Warszowice .
Następnie poinformowała, że w projekcie uchwały wprowadza się 30 000 zł. jako dotację dla
Starostwa Powiatowego w Pszczynie z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Szpitala
Powiatowego.
Radny H. Opacki przedstawił opinie Komisji w sprawie projektu uchwały:
- pozytywna opinia Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego – 9 głosów za,
- pozytywna opinia Komisji Działalności Społecznej – 4 za.
Uchwała nr XI/93/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy
Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2019 została
podjęta jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Irena Grabowska,
Janusz Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej
Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Krzysztof Woryna, Tomasz Żuchowski
NIEOBECNI (1) Kamil Wawrzyczek
Ad. 10
Kierownik Ref. Spraw Obywatelskich Małgorzata Sklanny poinformowała, że projekt uchwały
dotyczy udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu gminy dla Powiatu Pszczyńskiego.
Proponowana kwota dotacji to 30 000 zł. z przeznaczenie na zakup sprzętu medycznego /
defibrylatora dla Szpitala Powiatowego.
Przewodniczący Rady wspomniał, iż temat był omawiany i opiniowany przez Komisje na
posiedzeniu przed sesją.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki przedstawił opinie Komisji:
- Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego – 8 głosów za,
- Komisji Działalności Społecznej – 6 za.
Uchwała Nr XI/94/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Szpitala
Powiatowego w Pszczynie została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała
stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne: ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Irena
Grabowska, Janusz Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława
Pietrek, Andrzej Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Krzysztof Woryna, Tomasz Żuchowski
NIEOBECNI (1) Kamil Wawrzyczek
Ad. 11
Kierownik Ref. Podatków i Opłat Karina Staroń poinformowała, że zgodnie z art. 5 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek
podatku od nieruchomości. Wysokość stawek nie może jednak przekroczyć maksymalnych
stawek ustalonych dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania. Górne granice stawek
kwotowych określa Minister Finansów w drodze obwieszczenia. Stawki obowiązujące w danym
roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu
odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego
półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
przedmiotowy wskaźnik wyniósł 1,8 .
Dalej poinformowała, że na posiedzeniu Komisji 8 i 15 października stawki podatku zostały
przedstawione Komisjom. Po tym wstępie przedstawiła proponowane stawki dla
poszczególnych przedmiotów opodatkowania informując, że na posiedzeniu 15 października
przedstawione stawki uzyskały pozytywne opinie Komisji.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki H. Opacki
przedstawił opinie Komisji
w sprawie projektu uchwały i tak:
- Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego: 6 głosów pozytywnych, 2 negatywne, 1 głos
wstrzymujący;
- Komisja Działalności Społecznej : 2 za, 2 wstrzymało się od głosu.
W otwartej dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny Krzysztof Woryna stwierdzając,
że stawki podatków od gruntów i budynków związanych
z prowadzeniem działalności
gospodarczej podnoszone są do górnej, maksymalnej wysokości ustalonej przez ustawę
o podatkach i opłatach lokalnych. Dodał, że na stronie internetowej Gminy Pawłowice
w zakładce „Pytanie do Wójta” przeczytał zapytanie mieszkańca naszej Gminy, dlaczego
w Żorach powstają wielkie firmy, budują się hale, a u nas nie, pytał również czy Gmina robi
coś, aby przyciągnąć inwestorów na wzór Żor. Tu radny Woryna przytoczył odpowiedź Wójta,
że prowadzone są działania, głównie przez uczestnictwo w Katowickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej, co radny Woryna uznał za dobrą odpowiedź i dodał, by zrobić coś jeszcze dla
przyciągnięcia inwestorów i ulżenia nieco firmom już funkcjonującym na terenie Gminy
Pawłowice. Następie radny Woryna stwierdził, że lepiej jest podnosić podatki rok rocznie, niż
nie podnosić ich w ogóle, a później nagle podnieść gwałtownie i to do maksymalnej kwoty.
Zaproponował, by ponownie pochylić nad tą uchwałą. Dalej dodał, że mieszkańcy oczekują
wyasfaltowanych, nie połatanych ulic, równych chodników czy zadbanych zieleńców, ale należy
zauważyć skąd na to pochodzą pieniądze - przy znacznym finansowaniu z podatków
przedsiębiorców, którzy dają miejsca pracy, płacą podatki dochodowe jak i właśnie
od nieruchomości. Tu podał, że plan wpływu na rok 2020 z podatków od nieruchomości,
tj. od gruntów i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez podatków
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przy uchwale w obecnej formie to 91,84 %
wpływu z tego tytułu, reszta to wpływy od osób prywatnych. W obecnych czasach
przedsiębiorca obciążany jest już w znaczny sposób. Zaproponował
znalezienie innej
propozycji stawek, przychylnej dla przedsiębiorców.
Radny Dariusz Czakon – zabrał głos w sprawie stawki podatku od gruntów pozostałych,
do których włączono grunty zajęte pod drogi i nastąpił wzrost podatku o 30 %, jest to dla
niego nie do zaakceptowania.
Radny Damian Herman – zawnioskował, aby choć dla małych i średnich przedsiębiorstw być
bardziej przyjaznym i pomóc. W sprawie dróg i gruntów dodał, by podnieść maksymalnie
podatek o 10 % rocznie - jeśli nie musimy ustalać więcej.
Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości została poddana pod
głosowanie: za przyjęciem uchwały głosowało 2 radnych, przeciw 5 radnych , 7
radnych wstrzymało się od głosu – w związku z takim wynikiem głosowania uchwały
nie przyjęto.
Wynik głosowania imiennego:
ZA (2) Zbigniew Dusza, Henryk Opacki
PRZECIW (5) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Piotr Fojcik, Damian Herman, Krzysztof
Woryna
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7) Irena Grabowska, Janusz Harazin, Helena Matera, Bogusława Pietrek,
Andrzej Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Tomasz Żuchowski
NIEOBECNI (1) Kamil Wawrzyczek
Projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do protokołu.
W tym miejscu Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała wraca do prac w komisjach.
Ad. 12
Następnie K. Staroń poinformowała, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych określenie wysokości stawek podatku od środków
transportowych należy do kompetencji Rady Gminy. Roczne maksymalne stawki podatku od
środków transportowych ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca
2019 r. Poinformowała, że przedstawione na komisji 8 października proponowany projekt
uchwały
zaopiniowano
pozytywnie,
dodatkowo
temat
omawiano
na
posiedzeniu
15 października. W stosunku do projektu uchwały przedstawionego na Komisjach nie zaszły
żadne zmiany.
Przedstawiono opinie Komisji:
- Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego – 8 głosów za, 1 przeciw.
- Komisji Działalności Społecznej – 4 za.

Uchwała Nr XI/95/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała
stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego:
ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Irena Grabowska,
Janusz Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej
Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Krzysztof Woryna, Tomasz Żuchowski
NIEOBECNI (1) Kamil Wawrzyczek
Ad. 13
Dyrektor Gminnego Zespołu Komunalnego Wojciech Wiatrok poinformował, że zgodnie
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz
art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia
20 grudnia
1996
r.
o gospodarce
komunalnej
w kompetencjach rady gminy leży stanowienie wysokości cen i opłat za usługi komunalne.
Dotychczas obowiązująca uchwała, wg której pobierane były stawki za usługi na cmentarzu
komunalnym w Pawłowicach, ustalona została w 2012r. stąd potrzeba zaktualizowania stawek
opłat.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego Henryk Opacki
przedstawił opinie o projekcie uchwały:
- pozytywna opinia Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego – 9 głosów za,
- pozytywna opinia Komisji Działalności Społecznej – 6 za.
Uchwała nr XI/96/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek za usługi
na cmentarzu komunalnym w Pawłowicach została podjęta jednogłośnie –
14 głosami za. Uchwała stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Irena Grabowska,
Janusz Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej
Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Krzysztof Woryna, Tomasz Żuchowski
NIEOBECNI (1) Kamil Wawrzyczek
Ad. 14
Temat zamiany gruntu w Golasowicach przedstawił Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej,
Geodezji i Mienia Tyberiusz Zawadzki. Poinformował, że celem zamiany jest trwałe
uregulowanie korzystania z nieruchomości zabudowanej tłocznią kanalizacji sanitarnej przy
ul. Kraszewskiego w Golasowicach. Tocznia zlokalizowana jest na nieruchomości osoby
prywatnej. Obecnie z właścicielem nieruchomości GZWiK posiada czynną umowę dzierżawy,
która obowiązuje do końca bieżącego roku. W wyniku zamiany:
Gmina przekazałaby na rzecz osoby fizycznej teren o powierzchni 154 m2 a osoba fizyczna
przekazałaby na rzecz Gminy Pawłowice działkę o powierzchni 164 m2 – pod istniejącą tłocznią
kanalizacji sanitarnej.
Po wyjaśnieniach zwrócił się również do radnych o dokonanie poprawki w projekcie uchwały
dot. numeracji zamienianych działek: było 504/157 a ma być 504/57.
Następnie Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego
poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisję jednogłośnie 9 za
pozytywnie.
Uchwała nr XI/97/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
położonych w Golasowicach została podjęta jednogłośnie - 14 głosami za. Uchwała
stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne: ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Irena
Grabowska, Janusz Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława
Pietrek, Andrzej Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Krzysztof Woryna, Tomasz Żuchowski
NIEOBECNI (1) Kamil Wawrzyczek

Ad. 15
Kolejny projekt uchwały przedstawiony przez Tyberiusza Zawadzkiego dotyczył zamiany
gruntów w Pielgrzymowicach. Przypomniał, że w dniu 10.09.2019r. została podjęta uchwała
w sprawie wyrażenia na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Pawłowice a osobą fizyczną.
Radę Gminy Pawłowice wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości gruntowych
Wśród zamienianych działek gminnych figuruje działka o pow. 60 m2, która według ewidencji
gruntów figuruje jako wody płynące, a wody płynące nie mogą stanowić obrotu
cywilnoprawnego. Proponuję się zamianę nieruchomości z pominięciem przedmiotowej działki.
Radny H. Opacki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego
poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisję pozytywnie jednogłośnie 9 głosami za.
Uchwała nr XI/98/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
położonych w Pielgrzymowicach została podjęta jednogłośnie – 14 głosami za.
Uchwała stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne: ZA (14)
Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Irena Grabowska, Janusz
Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej Szaweł,
Karolina Szymaniec-Mlicka, Krzysztof Woryna, Tomasz Żuchowski
NIEOBECNI (1) Kamil Wawrzyczek
Ad. 16
Zastępca Wójta Joanna Śmieja poinformowała, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja
ławników wybranych na lata 2016 - 2019. Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o ustroju
sądów powszechnych, Rada Gminy Pawłowice wybierze dziś nowych ławników na kadencję
rozpoczynającą się 01 stycznia 2020 r. Termin zgłaszania kandydatów upłynął 30 czerwca
2019 r. Poinformowała, że Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach zgłosił, iż z Gminy Pawłowice
winno być wybranych:
- 3 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach,
- 8 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju, w tym 4 ławników do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
Do 30 czerwca:
- do Sądu Okręgowego w Gliwicach zgłoszony został 1 kandydat: Pani Grażyna Maria
Podchorodecka,
- do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu - Zdroju zgłoszonych zostało 5 kandydatów, w tym 1 do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: Urszula Bogusława Batycka, Sylwia Janecka,
Krzysztof Mleczek, Iwona Barbara Zielińska oraz do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy –
Waldemar Słaboń.
Dalej przypomniała, że zgodnie z art. 162 § 9 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
Rada Gminy wystąpiła do Komendanta Wojewódzkiego Policji o informację o kandydatach na
ławników. Z przesłanymi informacjami zapoznał się powołany
w czerwcu Zespół
do oceny kandydatów na ławników.
W tym miejscu Zastępca Wójta poprosiła Przewodniczącą Zespołu Karolinę Szymaniec – Mlicką
o przedstawienie opinii o kandydatach. Radna Karolina Szymaniec – Mlicka odczytała opinię
Zespołu – opinia stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Dalej Zastępca Wójta poinformowała, że wybory ławników będą przeprowadzone zgodnie
z regulaminem, przyjętym uchwałą nr
XII/107/2015 Rady Gminy Pawłowice z dnia
27 października 2015 r., po czym odczytała treść regulaminu.
Następnie Przewodniczący Rady zaproponował, by w skład komisji skrutacyjnej, która
przeprowadzi głosowanie tajne
powołać: Karolinę Szymaniec – Mlicką, Helenę Materę
i Tomasza Żuchowskiego. Nie zgłoszono innych kandydatur. W/w osoby i wyraziły zgodę na
pracę w komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna rozdała przygotowane karty do głosowania,
odrębnie dla Sądu Rejonowego w Jastrzębiu – Zdroju i dla Sądu Okręgowego w Gliwicach,
zawierające alfabetycznie wpisane nazwiska kandydatów na ławników, po czym
przeprowadzono głosowanie tajne.
Z przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporządziła i odczytała protokół.
Ławnikami wybrani zostali: do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu - Zdroju: Urszula Bogusława
Batycka, Sylwia Janecka, Krzysztof Mleczek, Iwona Barbara Zielińska i do orzekania w

sprawach z zakresu prawa pracy – Waldemar Słaboń. Do Sądu Okręgowego w Gliwicach
wybrano Grażynę Marię Podchorodecką.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi zał. nr 16 do niniejszego protokołu.
Po tych czynnościach Zastępca Wójta J. Śmieja odczytała projekt uchwały zatwierdzającej
dokonany wybór ławników.
Uchwała nr XI/99/2019 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023
została podjęta przez radnych 14 głosami za – jednogłośnie. Uchwala stanowi zał. nr
17 do protokołu
Wyniki imienne : ZA (14)
Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Irena Grabowska, Janusz
Harazin, Damian Herman, Helena Matera,
Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Krzysztof
Woryna, Tomasz Żuchowski. NIEOBECNI (1) Kamil Wawrzyczek.
Ad. 17
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Jan Figura poinformował, że w wyniku reformy ustroju
szkolnego, zapoczątkowanej 1 września 2017 roku, rok szkolny 2018/2019 był ostatnim
rokiem funkcjonowania gimnazjów, ponieważ ulegają one likwidacji poprzez wygaszenie.
Obowiązkiem organu prowadzącego dotychczasowe gimnazjum jest stwierdzenie w drodze
uchwały do 30 listopada 2019 roku zakończenie jego działalności.
Przewodniczący Komisji Działalności Społecznej poinformował, że projekt uchwały jednogłośnie
6 głosami za uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała nr XI/100/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
gimnazjów została podjęta przez radnych jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała
stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne: ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Irena
Grabowska, Janusz Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława
Pietrek, Andrzej Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Krzysztof Woryna, Tomasz Żuchowski
NIEOBECNI (1) Kamil Wawrzyczek
Ad. 18
Następnie Dyrektor J. Figura poinformował, że z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe
trzyletnie liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Pawłowicach staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym w Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit.
a ustawy Prawo oświatowe. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący
dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.,
w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
zgodnie z art. 146 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe. Dodał, że uchwała
ta stanowi akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego w rozumieniu przepisów
ustawy - Prawo oświatowe. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I czteroletniego
liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadzone
zostało na rok szkolny 2019/2020.
W latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, prowadzi
się klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów
dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas.
Przewodniczący Komisji Działalności Społecznej Z. Dusza poinformował o pozytywnej opinii
dot. projektu uchwały – jednogłośnie 6 głosami za.
Uchwała nr XI/102/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Pawłowicach
w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II w Pawłowicach została podjęta jednogłośnie – 14 głosami za.
Uchwała stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Irena Grabowska,
Janusz Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej
Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Krzysztof Woryna, Tomasz Żuchowski
NIEOBECNI (1) Kamil Wawrzyczek

Ad. 19
Kolejny projekt uchwały przedstawiony przez P. Figurę dotyczył przekształcenia technikum.
Poinformował, że z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie Technikum w Zespole
Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach staje się pięcioletnim Technikum
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach, o którym mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo oświatowe. Organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego prowadzący dotychczasowe czteroletnie Technikum, w terminie do 30 listopada
2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w pięcioletnie Technikum zgodnie
z art. 152 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe.
Uchwała ta stanowi akt założycielski pięcioletniego Technikum w rozumieniu przepisów ustawy
- Prawo oświatowe. Dodał, iż pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I pięcioletniego
technikum dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadzone zostało na rok
szkolny 2019/2020. W latach szkolnych 2019/2020-2021/2023 w pięcioletnim technikum,
prowadzi
się
klasy
dotychczasowego
czteroletniego
technikum
dla
absolwentów
dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas.
Opinia Komisji Działalności Społecznej – jednogłośnie pozytywna 6 głosami za.
Uchwała nr XI/102/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Pawłowicach w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II w Pawłowicach została podjęta jednogłośnie 14 głosami za.
Uchwała stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Irena Grabowska,
Janusz Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej
Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Krzysztof Woryna, Tomasz Żuchowski
NIEOBECNI (1) Kamil Wawrzyczek
Ad. 20
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady podziękował za przybycie na sesję a następnie
zaprosił radnych na Karczmę Górniczą, która planowana jest na 14 grudnia.
Nie zgłoszono innych spraw.

O godz. 17.20 Przewodniczący zamknął obrady XI sesji Rady Gminy Pawłowice.

