Protokół
z XVI sesji Rady Gminy Pawłowice
z dnia 8 maja 2020 r.
Ad. 1
XVI sesja odbyła się w formie on - line, 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, którzy uczestniczyli w sesji on – line. Przywitał również
uczestniczących
w sesji wirtualnie: sołtysów, kierowników referatów i jednostek organizacyjnych,
radnych powiatowych, Komendanta Komisariatu Policji oraz mieszkańców, którzy nie
mogą być obecni na sali obrad, ale również mogą obserwować obrady poprzez
transmisję.
Po tym zwrócił się do radnych o potwierdzenie obecności na tabletach, co radni uczynili.
Nieobecny był radny Piotr Fojcik – usprawiedliwiony. Lista obecności stanowi zał. nr 1
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 XV sesji Rady Gminy Pawłowice z dnia 03 marca 2020 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 zmiany uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Gminy
Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stawki ekwiwalentu za 1 godzinę udziału w działaniu
ratowniczym dla członków OSP z terenu gminy Pawłowice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej PSP w Jastrzębiu –
Zdroju.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy
Pawłowice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia z zakresu właściwości Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Katowicach realizacji zadania inwestycyjnego ( dot. przebudowy
skrzyżowania DW 938 z drogą gminną ul. Boczną w Jarząbkowicach)
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15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Pawłowice.
16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
17. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pawłowice w 2020 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych
uczniów
i młodzieży
z gminy
Pawłowice
dla
programu
stypendialnego Motywacja.
19. Podjęcie uchwały w sprawie Programu pomocy stypendialnej dla uczniów
Motywacja.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionej młodzieży z gminy Pawłowice dla programu stypendialnego Warto się
uczyć.
21. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Stypendialnego Warto się uczyć.
22. Podjęcie uchwały w sprawie konkursu dla najlepszych absolwentów klas
programowo najwyższych poszczególnych typów szkół prowadzonych przez
gminę Pawłowice.
23. Podjęcie uchwały w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów-sportowców
klas poszczególnych typów szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice.
24. Projekt uchwały
w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów ze szkół
prowadzonych przez gminę Pawłowice.
25. Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
26. Zakończenie sesji.
Radny Grzegorz Cyrulik zgłosił wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad dwóch
projektów uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Pawłowice na lata 2020 – 2024.
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Gminy
Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2020
i przekazanie ich do ponownego rozpatrzenia przez komisje.
Radna K. Szymaniec – Mlicka stwierdziła, że jeszcze raz radni powinni się przyjrzeć tym
uchwałom, gdyż pojawiają się w nich pewne nieścisłości
jako przykład podała
zagospodarowanie terenu przy SP Pielgrzymowice jest kontynuacją zadania
jednorocznego o analogicznej nazwie, ale i w WPF nie ma uwzględnionych całości
kosztów, tj. poniesionych w 2019 roku – co powinno być uporządkowane. Dalej
powiedziała, że WPF jest narzędziem planowania strategicznego, to co planujemy
powinno być spójne i realne, a w dokumentach mamy trzy zadania, które odnoszą się do
tego samego oczekiwania mieszkańców, jakim jest opieka przedszkolna – powinno się
uporządkować dokumenty, nie wiemy jaka będzie sytuacja finansowa w przyszłych
latach.
Radna I. Grabowska – nie jest za zmianą porządku obrad, w projektach uchwał
zawarte są zadania z ubiegłego roku np. rozbudowa szkoły w Golasowicach,
w Krzyżowicach, nie ejst zasadne wstrzymanie tych zadań.
Wójt F. Dziendziel – projekty uchwały były opiniowane przez komisje, wszystkie pytania
były wyjaśnione, zdjęcie ich z porządku obrad spowoduje zatrzymanie zadań: remont
budynku Domu Kultury na Osiedlu czy Szkoły Podstawowej w Warszowicach.
Przekazał głos głównej księgowej, by wyjaśniła jakie będą konsekwencje nieuchwalenia
w/w uchwał.
Następnie główna księgowa B. Tkocz wyjaśniała radnym, jak był opracowany projekt
WPF w listopadzie ubiegłego roku, jak dokonują się ruchy w ponoszonych nakładach na
zadania od czasu projektu budżetu do czasu zatwierdzenia sprawozdania. Zwróciła
uwagę
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na zobowiązania finansowe w związku z zaciągniętą pożyczką w przypadku niepodjęcia
uchwały.
Wójt dodał, że skomplikuje się również sprawę żłobka, który oczekuje na dotację,
rozbudowę ZSP w Krzyżowicach, ZSP Golasowice, gdzie chcemy roboty prowadzić.
Ponadto jest związanie z ofertami przetargowymi np. remont ul. Zapłocie, na który
mieszkańcy czekają, by już roboty rozpocząć. Zwrócił się o wycofanie zgłoszonego
wniosku i uwzględnienie wniosków mieszkańców, rad soleckich.
Radny D. Herman zwrócił uwagę, że jeśli są nieścisłości czy kontrowersje to lepiej
zaczekać
i je omówić.
Przewodniczący Rady A. Szaweł – zwrócił się do radnych stwierdzając, że wnioski można
było zgłosić wcześniej i zwołane zostałoby posiedzenie komisji przed sesją.
Radny K. Wawrzyczek – na posiedzeniu komisji były dyskutowane „nowe” inwestycje,
obiekcje przywoływały projekty na nowe zadania i były wątpliwości, czy są one zasadne.
Dodał,
że wprowadzenie zadań do WPF nie świadczy, że muszą one być realizowane.
W dalszej wypowiedzi Wójt odniósł się do uwag, jakie były zgłaszane na posiedzeniu
Komisji
i uzasadniał potrzebę realizacji zadań związanych z budynkami przedszkoli, ponadto jest
do podpisania umowa na wywóz śmieci, zaapelował, by uchwały procedować, gdyż
będzie to miało wpływ na dalsze działania, zaproponował również, że księgowa sporządzi
autopoprawkę
do projektów.
Po wysłuchaniu wszystkich głosów w dyskusji, radny G. Cyrulik – podtrzymał swój
wniosek
i zaproponował zwołanie posiedzenia komisji na przyszły wtorek a na piątek sesję.
Przystąpiono do głosowania: za wycofaniem pkt. 7 i 8 z porządku obrad głosowało
8 radnych, 6 radnych było przeciw. Wniosek został przyjęty, punkty 7 i 8 wycofano
z porządku obrad.
Wyniki imienne:
ZA (8) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Janusz Harazin, Damian Herman, Bogusława
Pietrek, Karolina Szymaniec-Mlicka, Krzysztof Woryna, Tomasz Żuchowski
PRZECIW (6)
Zbigniew Dusza, Irena Grabowska, Helena Matera, Henryk Opacki, Andrzej Szaweł,
Kamil Wawrzyczek
NIEOBECNI (1) Piotr Fojcik
Ad. 3
Projekt protokołu z XV sesji, która odbyła się w dniu 03 marca 2020 r. był wyłożony
do wglądu w biurze Rady, przesłany radnym n tablety, umieszczony w BIP.
Nikt z radnych nie wniósł uwag ani poprawek do protokołu. Protokół z XV sesji został
przyjęty przez radnych jednogłośnie – 14 głosami za.
Wyniki imienne:
ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Irena Grabowska, Janusz
Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej
Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof Woryna, Tomasz
Żuchowski
NIEOBECNI (1) Piotr Fojcik
Po tym punkcie, na wniosek Wójta, Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę
w obradach.
Ad. 4
Po przerwie 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 2 do protokołu.
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Ad. 5
W tym punkcie Wójt przedstawił informacje o działalności Urzędu Gminy i jednostek
organizacyjnych w okresie międzysesyjnym. Informacja Wójta dotyczyła:
- pandemii koronawirusa i podejmowanych działań, w tym szycia i rozdysponowywania
maseczek,
- przebiegu realizacji zadań planowanych na 2020 rok
- bezproblemowego przebiegu zbiórki odpadów i gabarytów,
- zmian w kursowaniu autobusów komunikacji lokalnej w związku z zamkniętymi
szkołami i odstąpieniem od pobierania opłat od mieszkańców za przejazdy,
- zmniejszenia kursów MZK,
- zamknięcia szkół i przedszkoli, GOK,
- częściowego dostępu do bibliotek, do obiektów GOS,
- prac remontowych na obiektach przedszkoli w Pawłowicach i Warszowicach,
- trwających prac związanych z wymianą lamp oświetlenia ulicznego, czynione są
starania o środki na II etap zadania,
- trwających przygotowań do instalacji urządzeń fotowoltaicznych na SP 2, ZSO,
DKO,GOK,
- przygotowań do odnowienia elewacji na DKO,
- funkcjonowania od 1 maja stacji pogotowia ratunkowego ,
- zmiany w GZWiK zasad pracy pracowników pracujących przy wodzie na SUW,
- współpracy z policją, która prowadzi kontrole osób przebywających na kwarantannie,
- działań w kierunku pomocy przedsiębiorstwom, w tym JSW, tu przygotowane są
2 uchwały na obecną sesję. W tym miejscu Wójt dodał, że problemy finansowe
przedsiębiorstw przekładają się na problemy gminy,
- dofinansowania działalności GOK i GOS, które nie maja obecnie dochodów
z biletowania,
- zakończonej kompleksowej kontroli RIO.
Informacje o działalności referatów i jednostek organizacyjnych radni otrzymali jako
materiał na tablety i stanowią one zał. nr 3 do protokołu.
Ad. 6
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili informacje o pracach komisji w okresie
międzysesyjnym:
- Przewodniczący Rady Andrzej Szaweł – poinformował o tym, że na posiedzeniu
wspólnym Komisji omawiano sprawy będące przedmiotem obecnej sesji,
- Zbigniew Dusza – przedstawił tematykę posiedzenia Komisji Działalności Społecznej,
- Krzysztof Woryna – przedstawił tematykę posiedzeń Komisji Rewizyjnej –
tu przedstawił uwagi komisji dotyczące działalności Gminnego Zespołu Komunalnego
tj. sprawowania większego nadzoru nad pracownikami oraz dokładniejszego planowania
wydatków, a w zakresie kontroli przeprowadzonej w GOS pozytywnej oceny tej
jednostki;
- Henryk Opacki – przedstawił tematykę posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Pkt. 7,8 – skreślony.
Przystępując do podejmowania uchwał Przewodniczący Rady A. Szaweł poinformował,
że wszystkie projekty uchwał były omawiane na posiedzeniu Komisji w dniu 28 kwietnia,
radni mają je udostępnione na tabletach, mieszkańcy mają je widoczne na BIP-ie, do
każdego projektu uchwały jest dołączone uzasadnienie. Po tej informacji przystąpiono
do podejmowania uchwał, tytuły uchwał oraz wyniki opiniowania przez Komisje
przedstawiał Przewodniczący. Radni głosowali na tabletach.
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie
przedłużenia terminów płatności rat podatku od
nieruchomości.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki i Mienia
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Komunalnego – jednogłośnie 9 głosami za, oraz pozytywnie przez Komisję Działalności
Społecznej – jednogłośnie 6 głosami za.
Uchwała nr XVI/157/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat
podatku od nieruchomości została podjęta 14 głosami za – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Wyniki imienne: ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Irena
Grabowska, Janusz Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława
Pietrek, Andrzej Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof
Woryna, Tomasz Żuchowski.
NIEOBECNI (1) Piotr Fojcik.
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup
przedsiębiorców,
których
płynność
finansowa
uległa
pogorszeniu
w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki i Mienia
Komunalnego – jednogłośnie 9 głosami za, oraz pozytywnie przez Komisję Działalności
Społecznej – jednogłośnie 6 głosami za.
Uchwała nr XVI/158/2020 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku
z ponoszeniem
negatywnych
konsekwencji
ekonomicznych
z powodu COVID-19 została przyjęta 14 głosami za – jednogłośnie. Uchwała
stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Wyniki imienne: ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Irena
Grabowska, Janusz Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława
Pietrek, Andrzej Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof
Woryna, Tomasz Żuchowski
NIEOBECNI (1) Piotr Fojcik
Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie stawki ekwiwalentu za 1 godzinę udziału w działaniu
ratowniczym dla członków OSP z terenu gminy Pawłowice. Projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki
i Mienia Komunalnego –
jednogłośnie 9 głosami za oraz pozytywnie przez Komisję Działalności Społecznej –
jednogłośnie 6 głosami za.
Uchwała nr XVI/159/2020 w sprawie stawki ekwiwalentu za 1 godzinę udziału
w działaniu ratowniczym dla członków OSP z terenu gminy Pawłowice została
podjęta 14 głosami za – jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Wyniki imienne:
ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Irena Grabowska, Janusz
Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej
Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof Woryna, Tomasz
Żuchowski
NIEOBECNI (1) Piotr Fojcik
Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej PSP w Jastrzębiu –Zdroju.
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisje pozytywnie przez Komisję
Gospodarki i Mienia Komunalnego – 7 głosów za, 2 głosy przeciw, oraz Komisję
Działalności Społecznej 5 głosów za, 1 głos przeciw.
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Uchwała nr XVI/160/2020 w sprawie przekazania środków finansowych na
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej PSP w
Jastrzębiu –Zdroju została przyjęta 14 głosami za – jednogłośnie. Uchwała
stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Wyniki imienne:
ZA (12) Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Irena Grabowska, Janusz Harazin, Damian
Herman, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka,
Kamil Wawrzyczek, Krzysztof Woryna, Tomasz Żuchowski
PRZECIW (2) Grzegorz Cyrulik, Helena Matera
NIEOBECNI (1) Piotr Fojcik
Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Pawłowice.
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisje pozytywnie przez Komisję
Gospodarki i Mienia Komunalnego – 5 głosów za, 2 głosy przeciw,
2 głosy
wstrzymujące, oraz przez
Komisję Działalności Społecznej 4 głosy za, 2 głosy
wstrzymujące.
Uchwała nr XVI/w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie
gminy Pawłowice została przyjęta 12 głosami za, przy 2 głosach przeciw. Uchwała
stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Wyniki imienne:
ZA (12) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Irena Grabowska, Janusz
Harazin, Damian Herman, Bogusława Pietrek, Andrzej Szaweł, Karolina SzymaniecMlicka, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof Woryna, Tomasz Żuchowski
PRZECIW (2) Helena Matera, Henryk Opacki
NIEOBECNI (1) Piotr Fojcik
Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia z zakresu właściwości Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Katowicach realizacji zadania inwestycyjnego ( dot. przebudowy skrzyżowania DW
938 z drogą gminną ul. Boczną w Jarząbkowicach)
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki i Mienia
Komunalnego – jednogłośnie 9 głosami za, oraz pozytywnie przez Komisję Działalności
Społecznej – jednogłośnie 6 głosami za.
Uchwała nr XVI/162/2020 w sprawie przejęcia z zakresu właściwości Zarządu Dróg
Wojewódzkich
w Katowicach realizację zadania inwestycyjnego związanego
z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 938 z drogą gminną została podjęta
14 głosami za – jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Wyniki imienne:
ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Irena Grabowska, Janusz
Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej
Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof Woryna, Tomasz
Żuchowski
NIEOBECNI (1) Piotr Fojcik
Ad. 15
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Pawłowice. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję
Gospodarki i Mienia Komunalnego – jednogłośnie 9 głosami za oraz pozytywnie przez
Komisję Działalności Społecznej – jednogłośnie 6 głosami za.
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Uchwała nr XVI/163/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Pawłowice została podjęta 14 głosami za –
jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Wyniki imienne:
ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Irena Grabowska, Janusz
Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej
Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof Woryna, Tomasz
Żuchowski
NIEOBECNI (1) Piotr Fojcik
Ad. 16
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki i Mienia
Komunalnego – jednogłośnie 9 głosami za, oraz pozytywnie przez Komisję Działalności
Społecznej – jednogłośnie 6 głosami za.
Uchwała nr XVI/164/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów została podjęte 14 głosami
za – jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Wyniki imienne:
ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Irena Grabowska, Janusz
Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej
Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof Woryna, Tomasz
Żuchowski
NIEOBECNI (1) Piotr Fojcik
Ad. 17
Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pawłowice w 2020 roku.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki i Mienia
Komunalnego – jednogłośnie 9 głosami za, oraz przez Komisję Działalności Społecznej –
jednogłośnie 6 głosami za.
Uchwała nr XVI/165/2020 w sprawie programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Pawłowice w 2020 roku została podjęta 14 głosami za – jednogłośnie. Uchwała
stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Wyniki imienne:
ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Irena Grabowska, Janusz
Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej
Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof Woryna, Tomasz
Żuchowski
NIEOBECNI (1) Piotr Fojcik
Ad. 18
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów i młodzieży z gminy Pawłowice dla programu stypendialnego
Motywacja.
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Działalności Społecznej i uzyskał
pozytywną opinię 6 głosami za – jednogłośnie.
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Uchwała nr XVI/166/2020/2020 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży z gminy Pawłowice dla
programu stypendialnego Motywacja została przyjęta 14 głosami za –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Wyniki imienne:
ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Irena Grabowska, Janusz
Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej
Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof Woryna, Tomasz
Żuchowski
NIEOBECNI (1) Piotr Fojcik
Ad. 19
Podjęcie uchwały w sprawie Programu pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja.
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Działalności Społecznej i uzyskał
pozytywną opinię 6 głosami za – jednogłośnie.
Uchwała nr XVI/167/2020 w sprawie Programu pomocy stypendialnej dla
uczniów Motywacja została przyjęta 14 głosami za – jednogłośnie. Uchwała
stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Wyniki imienne:
ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Irena Grabowska, Janusz
Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej
Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof Woryna, Tomasz
Żuchowski
NIEOBECNI (1) Piotr Fojcik
Ad. 20
Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionej młodzieży z gminy Pawłowice dla programu stypendialnego Warto się uczyć.
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Działalności Społecznej i uzyskał
pozytywną opinię 6 głosami za – jednogłośnie.
Uchwała nr XVI/168/2020 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży z gminy Pawłowice dla programu
stypendialnego Warto się uczyć została podjęta 14 głosami za – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Wyniki imienne:
ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Irena Grabowska, Janusz
Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej
Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof Woryna, Tomasz
Żuchowski
NIEOBECNI (1) Piotr Fojcik
Ad. 21
Podjęcie uchwały w sprawie Programu Stypendialnego Warto się uczyć.
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Działalności Społecznej i uzyskał
pozytywną opinię 6 głosami za – jednogłośnie.
Uchwała nr XVI/169/2020 w sprawie Programu Stypendialnego Warto się
uczyć została podjęta 14 głosami za – jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. nr 16
do protokołu.
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Wyniki imienne:
ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Irena Grabowska, Janusz
Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej
Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof Woryna, Tomasz
Żuchowski
NIEOBECNI (1) Piotr Fojcik
Ad. 22
Podjęcie uchwały w sprawie konkursu dla najlepszych absolwentów klas programowo
najwyższych poszczególnych typów szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice.
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Działalności Społecznej i uzyskał
pozytywną opinię 6 głosami za – jednogłośnie.
Uchwała nr XVI/170/2020 w sprawie konkursu dla najlepszych absolwentów
klas programowo najwyższych poszczególnych typów szkół prowadzonych
przez gminę Pawłowice została przyjęta 14 głosami za – jednogłośnie. Uchwała
stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Wyniki imienne:
ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Irena Grabowska, Janusz
Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej
Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof Woryna, Tomasz
Żuchowski
NIEOBECNI (1) Piotr Fojcik
Ad. 23
Podjęcie uchwały w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów-sportowców
klas poszczególnych typów szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice.
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Działalności Społecznej i uzyskał
pozytywną opinię 6 głosami za – jednogłośnie.
Uchwała nr XVI/171 w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów-sportowców
klas poszczególnych typów szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice
została podjęta 14 głosami za – jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. nr 18
do protokołu.
Wyniki imienne:
ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Irena Grabowska, Janusz
Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej
Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof Woryna, Tomasz
Żuchowski
NIEOBECNI (1) Piotr Fojcik
Ad. 24
Projekt uchwały w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych
przez gminę Pawłowice.
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Działalności Społecznej i uzyskał
pozytywną opinię 6 głosami za – jednogłośnie.
Uchwała nr XVI/172/2020 w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów
ze szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice została podjęta 14 głosami za –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Wyniki imienne: ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Irena
Grabowska, Janusz Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława
Pietrek, Andrzej Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof
Woryna, Tomasz Żuchowski NIEOBECNI (1) Piotr Fojcik
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Ad. 25
Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Mienia
Komunalnego, by ustalił termin posiedzenia Komisji.
Ad. 26
Po zrealizowaniu porządku Przewodniczący podziękował radnym za udział w obradach,
życząc wszystkim zdrowia i zamknął XVI sesję.

Przewodniczący obrad
Protokolant
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