Protokół - projekt
z XIII sesji Rady Gminy Pawłowice
z dnia 17 grudnia 2019 r.
Ad. 1
XIII 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 ust. 1 b ustawy o samorządzie
gminnym oraz art. 18 ust. 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 radnych, Wójta i jego Zastępcę, kierowników referatów i jednostek
organizacyjnych, sołtysów, radnego Powiatowego, Zastępcę Komendanta Komisariatu
Policji oraz mieszkańców. Po tym zwrócił się do radnych o potwierdzenie na tabletach
swojej obecności – obecni byli wszyscy radni. 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 XII sesji Rady Gminy Pawłowice z 26 listopada 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy
Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych
wydatków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pawłowice na lata 2020 – 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego
Ośrodka Sportu w Pawłowicach na 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie statutu Gminnego
Ośrodka Sportu w Pawłowicach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2020 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu
kurierskiego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie w roku
2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyprodukowania dowodów
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rejestracyjnych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. oraz
pokrycie kosztów opłaty ewidencyjnej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci
dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych publicznych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat.
20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
w gminie Pawłowice na rok szkolny 2019/2020.
21. Podjęcie uchwał w sprawie planów pracy Komisji :
- Rewizyjnej,
- Skarg, Wniosków i Petycji,
- Gospodarki i Mienia Komunalnego,
- Działalności Społecznej.
22. Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
23. Zakończenie sesji.
Ad. 3
Protokół z XII sesji, która odbyła się w dniu 22 października 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 XII sesji został przyjęty przez radnych jednogłośnie –
15 głosami za.
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki głosowania imienne:
ZA (15) 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, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof
Woryna, Tomasz Żuchowski
Ad. 4
Wiceprzewodnicząca Rady Irena Grabowska przedstawiła wykaz pism, jakie wpłynęły
do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, po czym poinformowała, ze z treścią pism
można zapoznać się w biurze Rady, część została przesłana radnym na tablety. Wykaz
stanowi zał. nr 3 do protokołu.
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, tu szerzej omówił stan spłaty pożyczek zaciągniętych przez
Gminę,
 Podatków i Opłat,
 Infrastruktury Komunalnej,
 Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia,
 Inwestycji,
 Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
 Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,
 Gminnego Zespołu Komunalnego,
 Gminnego Zespołu Oświaty.
Zastępca Wójta Gminy Joanna Śmieja przedstawiła sprawozdania międzysesyjne:



Referatu Organizacyjnego
Informatyki

2

 Spraw Obywatelskich
 Gminnego Ośrodka Sportu,
 Ośrodka Pomocy Społecznej,
 Gminnego Ośrodka Kultury
 Gminnej Biblioteki Publicznej.
Sprawozdania międzysesyjne stanowią załącznik nr 4 do protokołu.
Po tym Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Sebastian Popielarz poinformował
o zdarzeniach, jakie zostały odnotowane przez Komisariat w ostatnim okresie.
Następnie podziękował Radzie za współpracę w 2019 roku oraz udzielone wsparcie
finansowe.
Ad. 6
W tym punkcie:
- Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego Kamil Wawrzyczek 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
Skarbnik Gminy Agnieszka Kempny przedstawiła projekt zmian w budżecie gminy
na 2019 rok. Poinformowała o zwiększeniu dochodów i wydatków w związku z:
1) przyznaniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin:
- dochody - kwota 414.935,00 zł
- wydatki - kwota 414.935,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
2) pismem Ministerstwa Finansów w sprawie podziału rezerwy subwencji ogólnej dla gmin
z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gmin
- dochody - kwota 129.171,00 zł
- wydatki - kwota 129.171,00 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
Poinformowała, że zmiany zostały przedstawione komisjom Rady.
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego Kamil Wawrzyczek przedstawił
opinie Komisji w sprawie uchwały dot. zmian w budżecie:
- Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego – 7 głosów za, 1 głos wstrzymujący,
- Komisja Działalności Społecznej – 6 głosów za.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
Uchwała nr XIII/113/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady
Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2019
została przyjęta 15 głosami za – jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. nr 5
do protokołu.
Wynik głosowania imiennego:
ZA: (15) 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, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof
Woryna, Tomasz Żuchowski.
Ad. 8
Następnie Skarbnik poinformowała, że zgodnie z informacją Referatu Inwestycji zadania
inwestycyjne pn. „Rozbudowa przedszkola publicznego w Warszowicach i przebudowa
przedszkola publicznego nr 1 w Pawłowicach” oraz zadanie „Rozbudowa ZSP Golasowice”
nie zostaną zrealizowane do końca 2019 r. W związku z tym wnioskuje się o uznanie
zaplanowanych w 2019 r. wydatków na powyższe przedsięwzięcia jako wydatki
niewygasające.
Dodała, że treść projektu uchwały przedstawiona była na posiedzeniu Komisji Gospodarki
i Mienia Komunalnego i Komisji Działalności Społecznej. Opinie Komisji przedstawił
K. Wawrzyczek:
- Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego – 9 głosów za,
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- Komisja Działalności Społecznej – 6 głosów za.
Nie zgłoszono pytań ani głosów do dyskusji.
Uchwała nr XIII/114/2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu
finansowego tych wydatków została podjęta 15 głosami za - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego
ZA: (15) 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, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof
Woryna, Tomasz Żuchowski
Ad. 9
Do tematu budżetu na 2020 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2024
wprowadził zebranych Wójt Franciszek Dziendziel.
Na wstępie poinformował, że jako Wójt Gminy zobowiązany jest do opracowania
projektu uchwały budżetowej zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych
i przedstawienia go Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem
zaopiniowania. Budżet gminy Pawłowice na rok 2020 opracowany został na podstawie
uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XXXI/299/2017 z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, a przy opracowaniu projektu
budżetu wykorzystano informację przekazaną przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów
określającą roczne kwoty subwencji ogólnej w tym:
- części oświatowej subwencji,
- określenie planowanych dochodów gminy z tytułu udziałów z podatku dochodowego
od osób fizycznych.
Wzięto również pod uwagę wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości,
podatku od środków transportowych, dla których stawki Rada uchwaliła w październiku
i listopadzie. Wzięto również pod uwagę środki na realizację zadań zleconych, planowane
pożyczki i planowane pozyskanie środków unijnych.
Na dochody majątkowe planujemy 4 611 000 zł.
Na dochody bieżące 115 777 599 zł.
W wydatkach bieżących planujemy kwotę 126 615 786 zł.
Niedobór w kwocie 6 227 000 zł. zostanie pokryty m. innymi z pożyczek z WFOŚ
na redukcję niskiej emisji i wymianę kotłów, również z nadwyżki z lat ubiegłych
i rachunku bieżącego.
Następnie na slajdach przedstawił źródła dochodów do budżetu gminy i omówił każde
z nich – zał. nr 7.
W dalszej części omówił, jakie planuje się realizować inwestycje, będą to głównie zadania
wodociągowo – kanalizacyjne oraz kubaturowe. Wójt omówił inwestycje, które
przewiduje się zrealizować w poszczególnych działach.
Poinformował również, że Gmina złożyła wiele wniosków o zewnętrzne środki finansowe –
wymienił planowane zadania, które przewiduje się zrealizować w ramach tych środków.
W dalszej części Skarbnik A. Kempny przedstawiła sytuację finansową gminy zgodnie
z zał. nr 1, 2 i 3 do uchwały oraz przedstawiła opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach w sprawie projektu uchwały dot. WPF na lata 2020 – 2024 oraz uchwałę
RIO w sprawie możliwości spłaty deficytu określonego w uchwale budżetowej
–
kserokopie opinii stanowią zał. nr 8 i 8.1.
Następnie Przewodniczący Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego poinformował,
że Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 7 głosami za, przy 1 głosie przeciw
i 1 głosie wstrzymującym, natomiast Komisja Działalności Społecznej – 4 głosami za przy
2 głosach wstrzymujących.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny Grzegorz Cyrulik, stwierdzając,
że jego wątpliwość wzbudzają: zaplanowana w WPF kwota 3 mln zł. z przeznaczeniem
na budowę dróg w obrębie KSSE w Pawłowicach oraz rozłożenie remontu ul. Zapłocie
i ul. Górka na 3 lata.
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Przewodniczący zarządził głosowanie.
Uchwała nr XIII/115/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2020–2024 została podjęta przez radnych
12 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących. Uchwała
stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (12) Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Irena Grabowska, Damian Herman, Helena Matera,
Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Kamil
Wawrzyczek, Krzysztof Woryna, Tomasz Żuchowski
PRZECIW (1) Grzegorz Cyrulik
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Dariusz Czakon, Janusz Harazin
Ad. 10
Następnie Rada rozpatrywała projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Pawłowice
na 2020 rok. Skarbnik Gminy A. Kempny przedstawiła zarys uchwały budżetowej, która
obejmuje 9 załączników i omówiła każdy z nich.
Następnie odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej
opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok – kserokopia stanowi zał. nr 10
do protokołu.
Przedstawiła również autopoprawkę Wójta do projektu budżetu, na wniosek zgłoszony
przez Przewodniczącego Rady i przyjęty przez Komisje w dniu 3 grudnia br.
Autopoprawka dotyczyła:
- zmniejszenia wydatków bieżących w Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w grupie
wydatków bieżących – dotacje – kwota 100.000,00 zł.
- zwiększenia wydatków bieżących w Dz. 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85121 –
Lecznictwo ambulatoryjne w grupie wydatków bieżących – wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – kwota 100.000,00 zł.
Autopoprawka została przyjęta 11 głosami za, przy 3 przeciw i 1 głosie wstrzymującym.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (11) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Damian Herman,
Helena Matera, Bogusława Pietrek, Andrzej Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Krzysztof
Woryna, Tomasz Żuchowski
PRZECIW (3) Janusz Harazin, Henryk Opacki, Kamil Wawrzyczek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Irena Grabowska
Opinie Komisji przedstawił radny K. Wawrzyczek:
- Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego – 9 głosów za pozytywnym zaopiniowaniem
budżetu,
- Komisja Działalności Społecznej – 5 głosów za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu,
1 głos wstrzymujący.
Nikt z radnych nie wniósł uwag ani pytań do projektu uchwały.
Uchwała nr XIII/116/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice
na 2020 rok została przyjęta 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym.
Uchwała stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Wyniki głosowania imienne:
ZA: (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Irena
Grabowska, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej
Szaweł,
Karolina
Szymaniec-Mlicka,
Kamil
Wawrzyczek,
Krzysztof
Woryna,
Tomasz Żuchowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ: (1) Janusz Harazin.

Ad. 11
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Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu Tomasz Porwisz poinformował, że dnia 18 grudnia
2018 r została podjęta uchwała Nr III/14/2018 dotycząca stawek dotacji przedmiotowej,
która obowiązuje do dnia 31.12.2019 r. W związku z tym po przeprowadzeniu
szczegółowej kalkulacji kosztów i przychodów za okres od listopada 2018 do października
2019 roku Gminny Ośrodek Sportu wnioskuje o ustalenie stawek dotacji do 1m2
powierzchni obiektów na 2020 rok na poziomie:
1) Kryta pływalnia „Wodny Raj” – 151,00 zł do 1 m2,
2) Hala sportowa – 168,00 zł
3) Centrum Multidyscyplinarne (lodowisko) – 188,00 zł
4) Boiska wielofunkcyjne przy ul. Sportowej 14 – 68,00 zł
Dodał, że skalkulowane stawki dotacji przedmiotowej gwarantują realizację zadań
statutowych jakie zostały powierzone Ośrodkowi.
Nikt nie wniósł uwag ani pytań do projektu uchwały.
Odczytano opinie Komisji:
- Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego – jednogłośnie pozytywna opinia (9 za)
- Komisja Działalności Społecznej – jednogłośnie pozytywna opinia ( 6 za).
Uchwała nr XIII/117/2019 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej
dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach na 2020 r. została podjęta
jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (15) 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, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof
Woryna, Tomasz Żuchowski.
Ad. 12
Kolejny temat przedstawiony przez Dyrektora T. Porwisza dotyczył statutu Gminnego
Ośrodka Sportu. Poinformował, że w związku z planowaną zmianą treści statutu, należy
uchylić statut dotychczas obowiązujący wraz z jego zmianami.
Projekt uchwały
uchylającej statut Gminnego Ośrodka Sportu został zaopiniowany pozytywnie
jednogłośnie poprzez obie Komisje Rady.
Uchwała nr XIII/118/2019 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie statutu
Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach została przyjęta przez radnych
jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (15) 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, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof
Woryna, Tomasz Żuchowski
Ad. 13
Kolejny punkt dotyczył uchwalenia nowego statutu dla Gminnego Ośrodka Sportu
w Pawłowicach. Dyrektor T. Porwisz poinformował, że zmiana statutu Gminnego Ośrodka
Sportu wynika z konieczności dostosowania zapisów do aktualnych warunków
funkcjonowania Ośrodka. Zaktualizowano zapisy dotyczące mienia i gospodarki
finansowej oraz cele i zadania Ośrodka. Zmiana statutu podyktowana jest również
ujednoliceniem treści statutu kilkukrotnie zmienianego od momentu jego nadania.
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego K. Wawrzyczek podał wyniki
opiniowania projektu uchwały:
- Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego – 8 głosów za pozytywnym zaopiniowaniem,
- Komisja Działalności Społecznej – 6 głosów za pozytywnym zaopiniowaniem .
Uchwała nr XIII/119/2019 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Sportu
w Pawłowicach została przyjęta jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała stanowi zał.
nr 14 do protokołu.
Wyniki imienne:
ZA (15) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Irena
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Grabowska, Janusz Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława
Pietrek, Andrzej Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof
Woryna, Tomasz Żuchowski
Ad. 14
Kierownik Ref. Spraw Obywatelskich Małgorzata Sklanny przedstawiła kolejny projekt
uchwały informując, że w celu prowadzenia działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii
na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Rada Gminy uchwala Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Zgodnie
z treścią powyższych ustaw, samorządy gmin posiadają kompetencje do podejmowania
działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.
Gmina z racji dysponowania odpowiednią wiedzą o problemach swoich mieszkańców oraz
o swoich możliwościach, może przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze, skierowane
do społeczności lokalnej, ponieważ nadmierne nadużywanie alkoholu i narkotyków
stanowi poważny problem, nie tylko dla pojedynczych jednostek ale i dla ogółu
społeczeństwa. Zadaniem gminy jest podejmowanie takich przedsięwzięć, które będą
przestrzegać przed zgubnymi skutkami nadużywania alkoholu
i narkotyków oraz
przyczynią się do ich minimalizacji.
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Działalności Społecznej i uzyskał
jednogłośnie pozytywna opinię. Nikt nie wniósł pytań ani uwag do Programu.
Uchwała nr XIII/120/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2020 rok została przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie
przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym. Uchwała stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (13) Grzegorz Cyrulik, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Irena Grabowska, Janusz
Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej
Szaweł,
Karolina
Szymaniec-Mlicka,
Kamil
Wawrzyczek,
Tomasz
Żuchowski
PRZECIW (1) Krzysztof Woryna
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Dariusz Czakon
Ad. 15
Następnie M. Sklanny poinformowała, że Punkt kurierski Wydziału Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Pszczynie funkcjonuje w gminie Pawłowice od 2003 roku. Na podstawie
porozumień zawieranych co roku ze Starostą Pszczyńskim mieszkańcy załatwiają
wszystkie sprawy należące do zakresu działania tego wydziału, bez konieczności wyjazdu
do Pszczyny. Punkt kurierski przyjmuje rocznie ponad 4000 spraw. W związku
z powyższym proponuje się udzielić Powiatowi dotację na rok 2020 na poziomie roku
bieżącego w wysokości 31.500,00 zł na pokrycie kosztów dalszego funkcjonowania.
Radny K. Wawrzyczek przedstawił pozytywne opinie Komisji:
- Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego – 9 za,
- Komisja Działalności Społecznej – 6 za.
Uchwała nr XIII/121/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu
kurierskiego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie w roku
2020 została podjęta jednogłośnie – 15 głosami za. Uchwała stanowi zał. nr 16
do protokołu.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (15) 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, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof
Woryna, Tomasz Żuchowski.
Ad. 16
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W tym punkcie M. Sklanny przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu. Przypomniała, że Rada Gminy Pawłowice uchwałą
nr VIII/63/2019 w dniu 4 czerwca 2019 r nadała nazwę „ul. Cieszyńska” drodze
na terenie gminy Pawłowice. W celu całkowitego zwolnienia mieszkańców z opłat
za wymianę dowodów rejestracyjnych konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę Gminy
Pawłowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyprodukowania w/w dokumentów przez Polską
Wytwórnię Papierów Wartościowych S. A. oraz pokrycie kosztów opłaty ewidencyjnej.
Projekt uchwały uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię obu Komisji Rady.
Uchwała nr XIII/122/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyprodukowania
dowodów rejestracyjnych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych
S.A. oraz pokrycie kosztów opłaty ewidencyjnej została podjęta jednogłośnie
15 głosami za. Uchwała stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (15) 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, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof
Woryna, Tomasz Żuchowski
Ad. 17
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na funkcjonowanie izby
wytrzeźwień w Bielsku – Białej przedstawiła również M. Sklanny. Poinformowała, że na
podstawie art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona
innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej
lub pomoc rzeczowa. Z uwagi na fakt, że na terenie Gminy Pawłowice nie funkcjonuje
Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, gmina przekazuje dotację celową
na działalność takiego ośrodka w Bielsku -Białej, gdyż mieszkańcy naszej gminy również
korzystają z tej placówki.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię:
- Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego – 9 głosów za,
- Komisji Działalności Społecznej – 6 głosów za.
Uchwała nr XIII/123/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci
dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej została
przyjęta jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (15) 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, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof
Woryna, Tomasz Żuchowski.
Ad. 18
Kierownik Ref. Infrastruktury Komunalnej Krystyna Batko przedstawiła projekt uchwały
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Wyjaśniła,
że zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji
administracyjnej. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę, o czym stanowi art. 40
ust. 3 ustawy o drogach publicznych. Na podstawie delegacji, zamieszczonej
w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego, w drodze uchwały ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka
samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego.
Obecnie obowiązujące stawki za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy
Pawłowice zostały określone w Uchwale Nr XII/151/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia
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15 lutego 2008 roku ze zmianą przedmiotowej Uchwały w dniu 15 września 2009 r.
Od tej pory stawki opłat za zajęcie pasa drogowego nie podlegały zmianom.
Dodała, że z dniem 25 października 2019 r. weszły w życie zmiany niektórych
postanowień ustawy o drogach publicznych, które objęły m.in. obniżenie maksymalnych
stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej. W związku z tym proponowana uchwała ma na celu dostosowanie do
bieżących przepisów prawnych oraz istniejącego orzecznictwa. Mając na uwadze
powyższe podjęcie Uchwały jest celowe i zasadne. Dodała, że w nowej uchwale uchyla się
również uchwałę nr XXV/295/2009 z dnia 15 września 2009 r.
Przedstawiony projekt uchwały był przedmiotem obrad obu Komisji Rady i uzyskał
jednogłośne pozytywne opinie.
Uchwała nr XIII/124/2019 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych publicznych została przyjęta 15 głosami za. Uchwała
stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (15) 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, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof
Woryna, Tomasz Żuchowski
Ad. 19
W tym punkcie obrad Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia
Tyberiusz Zawadzki przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie gruntu w Pawłowicach Osiedlu. Poinformował, że uzyskanie zgody
Rady Gminy Pawłowice na zawarcie umowy najmu bez przetargu wymagane jest biorąc
pod
uwagę
art. 37 ust
4 ustawy
z dnia
21 sierpnia
1997r.
o gospodarce
nieruchomościami. Dodał, że w związku z zainteresowaniem osoby fizycznej
wydzierżawieniem części działki 385/54, położonej w Pawłowicach przy ul. Wojska
Polskiego, która będzie zabudowana dwoma budynkami proponuje się rozważyć zawarcie
umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat. Projekt uchwały był
opiniowany przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego i uzyskał jednogłośnie
( 9 za) pozytywną opinię.
Uchwała nr XIII/125/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat została podjęta
jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (15): 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, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof
Woryna, Tomasz Żuchowski.
Ad. 20
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Jan Figura przedstawił projekt uchwały dotyczącej
ustalenia średniej ceny paliwa w gminie Pawłowice. Poinformował, że art. 1 ustawy z dnia
16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych
ustaw, który wszedł w życie 3 grudnia 2019 r. reguluje zasady zwrotu rodzicom kosztów
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół. Określa też wzór na obliczenie kosztów
jednorazowego przewozu. Jedną ze składowych wzoru jest średnia cena jednostki paliwa
w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Ustawa zobowiązuje radę gminy do
określenia w drodze uchwały, średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok
szkolny, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
W związku z powyższym
podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Działalności Społecznej.
Uchwała nr XIII/126/2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
w gminie Pawłowice na rok szkolny 2019/2020 została podjęta przez radnych
jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. nr 21 do protokołu.
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Wyniki głosowania imienne:
ZA (15) 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, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof
Woryna, Tomasz Żuchowski.
Ad. 21
Przystąpiono do uchwalania planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2020 rok.
1) Plan pracy Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Krzysztof Woryna –
Uchwała nr XIII/127/2010 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na
2020 rok została przyjęta 10 głosami za, przy 4 głosach przeciw i 1 głosie
wstrzymującym. Uchwała stanowi zał. nr 22 do protokołu.
Wyniki imienne:
ZA (10) Grzegorz Cyrulik, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Irena Grabowska, Janusz
Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej
Szaweł;
PRZECIW (4) Dariusz Czakon, Karolina Szymaniec-Mlicka, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof
Woryna
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)Tomasz Żuchowski;
2) Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił jej Przewodniczący
Henryk Opacki – Uchwała nr XIII/128/2019 w sprawie planu pracy Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok została przyjęta 13 głosami za,
przy 2 głosach wstrzymujących. Uchwała stanowi zał. nr 23 do protokołu.
Wyniki imienne:
ZA (13) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Irena
Grabowska, Janusz Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława
Pietrek, Andrzej Szaweł, Kamil Wawrzyczek, Tomasz Żuchowski;
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Karolina Szymaniec-Mlicka, Krzysztof Woryna;
3) Plan pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego przedstawił jej
Przewodniczący Kamil Wawrzyczek – Uchwała nr XIII/129/2019 w sprawie
planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego na 2020 rok
została przyjęta 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących. Uchwała
stanowi zał. nr 24 do protokołu.
Wyniki imienne:
ZA (13) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Irena
Grabowska, Janusz Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława
Pietrek, Andrzej Szaweł, Kamil Wawrzyczek, Tomasz Żuchowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Karolina Szymaniec-Mlicka, Krzysztof Woryna
4) Plan pracy Komisji Działalności Społecznej przedstawił jej Przewodniczący
Zbigniew Dusza – Uchwała nr XIII/130/2019 w sprawie planu pracy
Komisji Działalności Społecznej na 2020 rok została podjęta 13 głosami
za, przy 2 głosach wstrzymujących. Uchwała stanowi zał. nr 22 do protokołu.
Wyniki imienne:
ZA (13) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Irena
Grabowska, Janusz Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława
Pietrek, Andrzej Szaweł, Kamil Wawrzyczek, Tomasz Żuchowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Karolina Szymaniec-Mlicka, Krzysztof Woryna.
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Ad. 22
Informacje Wójta i Przewodniczącego:
Wójt F. Dziendziel:
1) podziękował wszystkim, którzy pracowali nad przygotowaniem projektu budżetu
na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024.
Podziękował też radnym za zrozumienie potrzeb mieszkańców.
2) Odniósł się do pytania radnego G. Cyrulika w sprawie planowanych w WPF
środków na drogę dojazdową do KSSE – poinformował, że Regionalna Izba
Obrachunkowa nie zakwestionowała tego planowanego wydatku. Wyjaśnił, że
inwestor zwróci pośrednio te środki do budżetu gminy, zaś część gminna
ul. Mickiewicza może być współfinansowana z budżetu gminy.
3) Poinformował, że sołtysi otrzymają wykaz zadań, które będą realizowane
w każdym sołectwie.
4) Poinformował, że środki unijne przewidziane na budowę Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) w Pawłowicach w kwocie 1 450 000 zł.
nie zostaną przekazane, w związku z tym że została zakwestionowana budowa
PSZOK-u przez mieszkańców. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wydał
w terminie decyzji umożliwiającej dysponowanie gruntem do wniosku o unijne
środki finansowe. W związku z tym zachodzić będzie konieczność przesunięć w
budżecie i przeznaczenia własnych środków finansowych gminy na wykonanie
tego zadania.
Przewodniczący Rady A. Szaweł przekazał wszystkim obecnym na sesji oraz
mieszkańcom życzenia świąteczno – noworoczne.
Ad. 23
Na tym zakończono XIII sesję Rady Gminy Pawłowice.
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