Protokół - projekt
z XIV sesji Rady Gminy Pawłowice
z dnia 04 lutego 2020 r.
Ad. 1
XIV 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, 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 XIII sesji Rady Gminy Pawłowice z 17 grudnia 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 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Pawłowice na lata 2020 – 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Pszczyńskiemu ( letnie utrzymanie dróg powiatowych).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu
Pszczyńskiego na podstawie porozumienia ( letnie utrzymanie dróg powiatowych).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na
terenie Gminy Pawłowice dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
11. Podjęcie
uchwały
w
sprawie
regulaminu
utrzymania
czystości
i porządku na terenie gminy Pawłowice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy
Pawłowice na 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i
dzierżawy zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
w Pniówku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drogom publicznym w Golasowicach i
Pawłowicach.
17. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach dotyczących
odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, w związku

ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz tzw. renty
planistycznej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Pawłowice.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/242/2017 Rady Gminy
Pawłowice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości
stawek za usługi świadczone przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
z siedzibą w Krzyżowicach.
22. Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
23. Zakończenie sesji.
Ad. 3
Protokół z XIII sesji, która odbyła się w dniu 17 grudnia 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.
Ad. 4
Wiceprzewodnicząca Rady Irena Grabowska przedstawiła wykaz pism, jakie wpłynęły
do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, po czym poinformowała, że 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,
• Inwestycji,
• Infrastruktury Komunalnej,
• Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia,
• Gminnego Zespołu Oświaty,
• Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
• Gminnego Zespołu Komunalnego,
• Wodociagów Pawłowice.
Zastępca Wójta Gminy Joanna Śmieja przedstawiła sprawozdania międzysesyjne:
• Referatu Organizacyjnego
• Referatu Spraw Obywatelskich
• Referatu Promocji i Integracji Europejskiej
• Referatu Informatyki
• Gminnego Ośrodka Sportu,
• Ośrodka Pomocy Społecznej,
• Gminnego Ośrodka Kultury
• Gminnej Biblioteki Publicznej.
Sprawozdania międzysesyjne stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 6
W tym punkcie Przewodniczący Komisji:
- Gospodarki Mienia Komunalnego Kamil Wawrzyczek
- Rewizyjnej – Krzysztof Woryna
- Działalności Społecznej - Zbigniew Dusza
- Skarg, Wniosków i Petycji - Henryk Opacki
przedstawili tematykę posiedzeń odbytych w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił sie do Rady, aby na wspólnym posiedzeniu
Komisji ustalić termin posiedzenia dot. kontroli w GOS.
Ad. 7
Skarbnik Gminy Agnieszka Kempny poinformowała, że proponuje się zmienić Wieloletnią
Prognozę Finansową na lata 2020-2024 Gminy Pawłowice w celu zaktualizowania danych
w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz wielkości zawartych w załączniku nr 1
poprzez:
- W załączniku nr 1 „ Wieloletnia Pognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 20202024 wraz z prognozą długu” :
1) wprowadzić wartości liczbowe wynikające z wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy
Pawłowice w sprawie zmian w budżecie.
- W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienić:
- w poz.1.1 w wydatkach majątkowych:
zadanie – „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą
infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice” – zwiększyć łączne
nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2021 o kwotę
500 000,00 zł.
- w poz.1.3 w wydatkach bieżących:
zadanie – „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie
Pawłowice” - zwiększyć łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit
wydatków w roku 2021 o kwotę 8 000,00 zł.
- w wydatkach majątkowych:
zadanie – „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym
systemem
kanalizacyjnym
w sołectwach
Pielgrzymowice,
Pniówek,
Warszowice” ” – zmniejszyć łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit
wydatków w roku 2021 o kwotę 500 000,00 zł.
Przewodniczacy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego Kamil Wawrzyczek przedstawił
opinie Komisji w sprawie projektu uchwały:
- Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego - opinia pozytywna: 7 głosów za, 2 głosy
wstrzymujące,
Komisja Działalności Społecznej - opinia pozytywna: 5 głosów za, 1 głos wstrzymujacy.
Uchwała nr XIV/131/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finnasowej Gminy Pawłowice na lata 2020 - 2024 została przyjęta przez radnych
jednogłośnie 15 głosami za i stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Ad. 8
Kierownik Ref. Infrastruktury Komunalnej Krystyna Batko poinformowała że wzorem lat
ubiegłych, w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu i estetykę dróg powiatowych
przebiegających przez teren Gminy Pawłowice, wnioskuje się o udzielenie pomocy
finansowej w kwocie 50.000,00 zł. Powiatowi Pszczyńskiemu na realizację letniego
utrzymania dróg w zakresie koszenia poboczy dróg powiatowych.
Przewodniczący Komisji K. Wawrzyczek przedstawił opinie Komisji w sprawie projketu
uchwały:
- Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego - opinia pozytywna: 9 głosów za,
- Komisja Działalaności Społecznej - opinia pozytywna: 6 głosów za.

Uchwała nr XIV/132/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Pszczyńskiemu została przyjęta przez radnych jednogłośnie - 15 głosami za.
Uchwała stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Ad. 9
Nastepnie K. Batko poinformowała, że Gmina Pawłowice wzorem lat ubiegłych wnioskuje,
aby przejąć do realizacji zadanie pod nazwą „Letnie utrzymanie dróg powiatowych
na terenie Gminy Pawłowice w zakresie koszenia poboczy”, na które została udzielona
pomoc finansowa w kwocie 50.000,00 zł. Koszt całości zadania wyniesie 100.000,00 zł.
Prowadzenie zadania przez Gminę spowoduje ujednolicenie warunków i terminów koszenia
wszystkich dróg na terenie Gminy, a także poprawi nadzór nad prowadzonymi pracami
Projekt uchwąły był opinowany przez Komisje, opinie przedstawił radny K. Wawrzyczek:
- Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego - opinia pozytywna: 9 głosów za,
- Komisja Działalaności Społecznej - opinia pozytywna: 6 głosów za.
Uchwała nr XIV/133/2020 w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości
Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia - została podjęta przez
radnych jedngośnie - 15 głosami za. Uchwała stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Ad. 10
W tym punkcie obrad K. Batko poinformowała, że zgodnie z art. 20 f pkt 1 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zarządca drogi jest obowiązany uwzględniać
uchwały rady gminy, w których dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazane zostaną
wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych. O ostatecznej
lokalizacji takiego przystanku decyduje zarządca drogi, uwzględniając charakter drogi oraz
warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wyjaśniła, że utworzenie nowych przystanków
podyktowane jest tym, że planowane jest wydłużenie linii komunikacyjnej nr L-4 poprzez
ul. Partyzantów i ul. Ks. F. Kuboszka w Krzyżowicach. Wskazane w uchwale lokalizacje
znajdują się w niewielkiej odległości od zabudowań i pozwolą optymalnie zaspokoić
potrzeby komunikacyjne mieszkańców. Dodała, że podjęcie uchwały nie rodzi skutków
finansowych po stronie budżetu gminy
Opinie Komisji:
- Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego - opinia pozytywna: 9 głosów za,
- Komisja Działalaności Społecznej - opinia pozytywna: 5 głosów za.
Uchwała nr XIV/134/2020 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków
komunikacyjnych na terenie Gminy Pawłowice dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców zostala podjęta jednogłośnie - 15 głosami za. Uchwała stanowi zał. nr 8
do protokołu.
Ad. 11
Kierownik Ref. Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wojciech Bazgier poinformował, że zgodnie
z art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do kompetencji rady gminy
należy uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
stanowiącego akt prawa miejscowego. Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Pawłowice będącego ząłącznikiem do niniejszej uchwały ma na
celu doprecyzowanie zasad utrzymania czystości na terenie gminy, w tym między innymi
określenie wymogów dotyczących kompostowania bioodpadów, zmianę sposobu zbierania
bioodpadów z systemu workowego na pojemnikowy, zmiany częstotliwości zbiórki
zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów oraz popiołu. Dodał, że przedstawiany
projekt uchwały obejmuje wprowadzone korekty, które zostały zaakceptowane przez
Komisje.
Przewodniczący Komisji K. Wawrzyczek przedstawił opinie w sprawie projektu uchwały:
- Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego - opinia pozytywna: 9 głosów za,
- Komisja Działalaności Społecznej - opinia pozytywna: 6 głosów za.

Uchwała nr XIV/135/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Pawłowice została podjęta jednogłosnie - 15 głosami
za. Uchwala stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Ad. 12
Następnie W . Bazgier przedstawił projekt uchwały określającej sposób i zakres świadczeia
usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów, omówił załączniki do uchwały
dot. rodzajów odpadów komunalnych i częstotliwość ich odbierania od właścicieli
nieruchomości a także dot. regulaminu korzystania z PSZOK w Pawłowicach. Wysłuchano
informacji o opiniach Komisji dot. projektu uchwały:
- Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego - opinia pozytywna: 8 głosów za, 1 głos
wstrzymujacy,
- Komisja Działalaności Społecznej - opinia pozytywna: 5 głosów za, 1 glos
wstrzymujący.
Uchwała nr XIV/136/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchmości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
została podjęta 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących. Uchwała stanowi
zał. nr 10 do protokołu.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (13) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Irena
Grabowska, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej
Szaweł, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof Woryna, Tomasz Żuchowski.
WSTRZYMUJĄCYCH (2): Janusz Harazin, Karolina Szymaniec-Mlicka.
Ad. 12
W tym punkcie brad W. Bazgier wyjaśnil, że w związku z zamiarem udzielenia dotacji dla
osób wymieniających stare węglowe źródła ciepła istnieje konieczność przyjęcia Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy. Program Ograniczenia Niskiej Emisji określa
ilość źródeł ciepła podlegających wymianie łącznie z zamierzonym zabudowaniem nowych
źródłami ciepła. Przyjęcie uchwałą Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie gminy
Pawłowice konieczne jest, aby przedłożyć go w celu pozyskania środków z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Jednocześnie projekt Programu zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko został przesłany do Regionalnego Dyrektor Ochrony
Środowiska w Katowicach i Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Katowicach o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu. Wymienione organy stwierdziły brak
potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W związku
z powyższym projekt Programu może być uchwalony.
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Mienia Komunlanego K. Wawrzyczek przedstawił
opinie Komisji w sprawie projektu uchwały:
- Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego - opinia pozytywna: 8 głosów za,
- Komisja Działalaności Społecznej - opinia pozytywna: 6 głosów za.
Uchwała nr XIV/137/2020 w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla
Gminy Pawłowice na 2020 rok została przyjęta jednogłosnie - 15 głosami za.
Uchwała stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Ad.14
Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzenej, Geodezji i Mienia Tyberiusz Zawadzki
poinformował,
że
zgodnie
z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit
a ustawy
z dnia
8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym, wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości na
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz zawieranie umów, w przypadku gdy po umowie

zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem
jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda rady gminy. Dodał, że obowiązujące
umowy dzierżawy nieruchomości wykazane w załączniku numer 1, łącznie 18
umów, oraz umowy najmu lokali wykazane w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały łącznie 12 umów, wygasają w 2020 r. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej
uchwały jest konieczne dla umożliwienia Wójtowi Gminy zawarcia kolejnych umów w trybie
bezprzetargowym.
Radny K. Wawrzyczek poinformował, że projetk uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji:
- Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego - 9 głosów za,
- Komisja Działalaności Społecznej - 5 głosów za.
Uchwała nr XIV/138/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów najmu i dzierżawy zawartych na czas oznaczony do 3 lat została podjęta
jednogłośnie - 15 głosami za.
Uchwała stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Ad. 15
W tym punkcie obrad T. Zawadzki poinformował, że przedmiotem kolejnej uchwały jest
wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Pniówku. Wyjaśnił, iż
w związku ze zrealizowaną w 2019 roku inwestycją pn. „Przebudowa ul. Dąbkowej
w Pniówku” konieczne jest uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.poprzez nabycia
od osoby fizycznej na rzecz Gminy Pawłowice terenu o pow. 670 m2 – działki 1389/37 (róg
ul. Kanarkowej i ul. Dąbkowej). Dodał, że w wyniku inwestycji gminnej na przedmiotowej
działce zostały zabudowane lampy oświetlenia ulicznego oraz pobocze drogi. Wyjaśnił
również, że według operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę
majątkowego wartość w/w działki wynosi 12.134 zł. Dalej poinformował, że zgodnie
z uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr XIII/166/2008 z dnia 14.03.2008 r. w sprawie zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Wójt
nie może bez zgody Rady Gminy Pawłowice nabywać nieruchomości, których cena dla
pojedynczej nieruchomości przekracza kwotę 10.000 zł.
Po tych wyjaśnieniach K. Wawrzyczek przedstawił opinie Komisji Gospodarki i Mienia
Komunalnego w sprawie projektu uchwały - opinia pozytywna: 9 głosów za.
Uchwała nr XIV/139/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonej w Pniówku została podjęta przez radnych jednogłośnie - 15 głosów za.
Uchwała stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Ad. 16
Ostatni projekt uchwały przedstwiony przez T. Zawadzkiego dotyczył nadania nazw
drogom. Wyjaśnił, że gminne drogi publiczne wymienione w projekcie uchwały
nie posiadają nazwy i
proponuje się: przedłużyć nazwę drogi ul. Kwiatowa
w Jarząbkowicach na teren Golasowic - 175 m. Gmina prowadzi obecnie inwestycję
związaną projektowaniem, a w dalszej kolejności z przebudową ul. Kwiatowej
w Jarząbkowicach – do granicy z Golasowicami – co spowoduje powstanie jednolitego ciągu
komunikacyjnego. Ponadto proponuje się, aby drodze w Pawłowicach o długości ok.
380 metrów przebiegającej od ul. Zjednoczenia do ul. Pszczyńskiej przez park, wzdłuż
zabudowań Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela, nadać nazwę „Biskupa
Pawłowskiego”. Nazwa ta została zaproponowana przez Parafię. Wyjaśnił, że Stanisław
Pawłowski urodził sie ok. 1545 r. w Pawłowicach, był biskupem ołomunieckim.
Radny K. Wawrzyczek przedstawił opinię Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego
w sprawie projektu uchwały - pozytywna: 9 głosów za.
Uchwała nr XIV/140/2020 w sprawie nadania nazwy drogom publicznym
w Golasowicach i Pawłowicach została podjęta przez radnych jednogłośnie 15 głosów za. Uchwała stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Ad. 17

W kolejnym punkcie obrad T. Zawadzki przedstawił zebranym Informację określoną w art.
37 ust. 8 o zgłaszanych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 i wydanych
decyzjach, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu przestrzennym
i zagospodarowaniu przestrzennym dot. wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości
nieruchomości oraz naliczenia opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w związku ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego. Informacja
stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Ad. 18
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Jan Figura poinformował, że zgodnie z art. 70a
ustawy Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkoły i przedszkola ustala corocznie
wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli, plan dofinansowania oraz maksymalną kwotę dofinansowania opłat
za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe. W ramach planu dofinansowania wskazane
są specjalności i formy kształcenia wnioskowane przez dyrektorów. Maksymalną kwotę
dofinansowania opłat na kształcenie proponuję ustalić na poziomie 3 000,00 zł za rok dla
nauczyciela. Dodał, że projekr uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe
i Radę Oświatową..
Po tych wyjaśnieniach K. Wawrzyczek przedstawił opinie:
- Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego - opinia pozytywna: 8 głosów za, 1 głos
wstrzymujący,
- Komisja Działalności Społecznej - opinia pozytywna : 6 głosów za.
Uchwała nr XIV/141/2020 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę
Pawłowice została podjęta przez radnych 14 głosami za, przy 1 głosie
wstrzymującym. Uchwała stanowi zał. nr 16 do protokołu.
Wyniki
głosowania
imiennego:
ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Irena Grabowska,
Janusz Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek,
Karolina Szymaniec-Mlicka, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof Woryna, Tomasz Żuchowski
Wstrzymujący (1) : Andrzej Szaweł.
Ad. 19
Nastepnie J. Figura poinformował, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe organ prowadzący
szkoły na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym oraz art. 206 ust. 1-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe był zobowiązany podjąć uchwałę w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, która obowiązywała do 31.08.2019 r. Z dniem
1 września 2019 r. plan sieci publicznych szkół został określony uchwałą nr VIII/68/2019
Rady Gminy Pawłowice z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Pawłowice i określenia granic
ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, która obowiązuje do nadal.
W związku z powyższym przedstawił projekt uchwały uchylającej uchwałę dot. projektu
dostoswaniaplanu sieci szkół i gimanzjów z 2017 r. , która uzyskała jednogłośnie (6 za)
pozytywną opinię Komisji Działalności Społecznej
Uchwała nr XIV/142/2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/242/2017 Rady
Gminy Pawlowice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została przyjęta
jednogłośnie - 15 głosami za. Uchwała stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Ad. 20
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyna Kaczmarczyk poinformowała, że z dniem
4 października 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie art. 97 ust. 1a osoby bezdomne skierowane do schroniska dla osób
bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dokonują
opłaty za pobyt w schronisku.
Ustawodawca powierzył radzie gminy kompetencje
do stanowienia w drodze uchwały o szczegółowych zasadach ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej. Określenie odpłatności według przedstawionych zasad pozwala
ustalić wysokość odpłatności z uwzględnieniem możliwości finansowych osób
zobowiązanych do jej wnoszenia. Biorąc powyższe pod uwagę zachodzi konieczność
dostosowania obecnie obowiązujących uchwał do zapisów określonych w ustawie o pomocy
społecznej.
Zaproponowała uchylenie uchwały nr XXXVIII/379/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia
29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych oraz uchwały nr IV/32/2019 Rady Gminy Pawłowice
z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz przyjąć nową uchwałę w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, która
określać będzie zasady odpłatności w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach.
Dodała, iż mając na uwadze regulacje prawne zawarte w ustawie o pomocy społecznej
podjęcie uchwały jest uzasadnione. W zaiązku z tym, że zmiany dotyczą istotnych spraw,
proponuje się przyjęcie nowych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia w brzmieniu jak w uchwale.
Przewodniczący Komnisji Działalności Społecznej Z. Dusza poinformował o jednogłośnym
( 6 za) pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Uchwała nr XIV/143/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia została podjeta jednogłosnie
15 głosami za. Uchwała stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Ad. 21
Dyrektor Wodociągów Pawłowice Tomasz Herok poinformował, że w związku
z rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1.885.2019 wydanym przez Wojewodę
Śląskiego w Katowicach z dnia 23.12.2019 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
Nr XII/110/2019 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek za usługi świadczone przez Wodociągi Pawłowice, pozostaje w obrocie
prawnym uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek za usługi świadczone przez Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji z siedzibą w Krzyżowicach. Dodał, że Wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym
stwierdził, że w żadnym przepisie powszechnie obowiązującego prawa nie ma podstawy
prawnej, aby rada gminy ustalała stawki za usługi świadczone przez zakład budżetowy
Wodociągi Pawłowice. W związku z powyższym konieczne jest uchylenie uchwały Rady
Gminy Pawłowice Nr V/35/2015 z dnia 24.02.2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek
za usługi świadczone przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą
w Krzyżowicach jako aktu prawnego naruszającego prawo w sposób istotny.
Radny K. Wawrzyczek poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Komisje:
- Gospodarki i Mienia Komunalnego - 9 za
- Działalności Społecznej - 6 za.
Uchwała nr XIV/144/2020 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia
wysokości stawek za usługi świadczone przez Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji z siedzibą w Krzyżowicach zostałą podjęta jednogłośnie - 15 głosami
za. Uchwała stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Ad. 22
Przewodniczący zaprosił radnych na uroczystość wręczenia nagród w konkursie "Firma
z tradycjami" w dniu 7 lutego.

Ad. 23
Po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku Przewodniczący zamknął obrady XIV
sesji.

