Protokół z XIX sesji Rady Gmin
Ad. 1

w dniu 25 sierpnia 2020 r.

włowi

XIX sesja odbyła się w formie on - line, obrady rozpoczęto o godz,
15,00.
Na początku Przewodniczący Rady Damian Herman poinformował, że sesja Rady Gminy Pawłowice
jest transmitowana oraz nagrywana. Administratorem danych osobowych
utrwalanych
na nagraniach jest Wójt Gminy Pawłowice. Poinformował, że sesja odbywa się w formie zdalnej.
Administratorem danych osobowych utrwalanych na nagraniach jest Wójt Gminy Pawłowice,
a dane osobowe przetwarzane są w celu transmisji | utrwalania za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk sesji na podstawie art. 20 ust.l 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 wszystkich radnych, którzy uczestniczyli w sesji zdalnie ze swoich domów,
wójta i Zastępcę Wójta, osoby uczestniczące w sesji wirtualnie oraz mieszkańców obserwujących
transmisję obrad.
Ad. 2

Przewodniczący zwrócił się do radnych o potwierdzenie obecności na tabletach, po czym stwierdził,
że w obradach on - line uczestniczy 15 radnych. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.
Następnie Przewodnidczący odczytał porządek obrad, jaki radni otrzymali wraz z zawiadomieniem
o sesji oraz był podany do publicznej wiadomości.
Q zmianę w porządku obrad zawnioskował Wójt, poprzez przyjęcie dodatkowych dwóch projektów
uchwał dot:
1) uchylenia uchwały nr XVI/166/2020 Rady Gminy Pawłowice z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie
przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży z gminy
Pawłowice dla programu stypendialnego Motywacja — jako pkt 10
2) uchylenia uchwały nr XVI/167/2020 2020 Rady Gminy Pawłowice z dnia8 maja 2020 r
w sprawie Programu pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja — jako pkt 11.
Dotychczasowe pkty 10 i 11 otrzymałyby nr 12,13
wniosek o zmianę w porządku obrad poddano pod głosowanie jawne:

Za: 14, Przeciw: O, Wstrzymujący: 1,

Za (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Janusz Harazin, Damian
Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej Szaweł, Karolina SzymaniecMlicka, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof Woryna, Tomasz Żuchowski
Wstrzymujcy (1) Irena Grabowska
Po tej zmianie realizowano następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności,

nu

2.
3.
4.

7.

Przedstawienie porządku obrad.
Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
Informacja o działalności Urzędu Gminy | jednostek organizacyjnych w okresie
międzysesyjnym.
Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy:
aj debata nad raportem
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pawłowice
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowice za 2019 rok oraz
informacji o stanie mienia komunalnego,

8.

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pawłowice
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rak.
Absolutorium za 2019 rak:
a) przedstawienie informacji Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli,
b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji

Rewizyjnej,

9.

d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowice.
Podjęcie uchwały w sprawie powałania Skarbnika Gminy Pawłowice.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/166/2020 Rady Gminy
Pawłowice z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży z gminy Pawłowice
dla programu stypendialnego Motywacja.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/167/2020 2020 Rady
Gminy Pawłowice z dnia8 maja 2020 r w sprawie Programu pomocy
stypendialnej dla uczniów Motywacja.
12, Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
13, Zakończenie obrad.

Ad. 3

Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Cyrulik przedstawił wykaz pism, jakie wpłynęły do Rady
Gminy w okresie międzysesyjnym informując, że pisma zostały umieszczone radnym na tabletach.
Wykaz pism stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Ad. 4

W tym punkcie obrad Wójt Franciszek Dziendziel poinformował, że wykaz realizowanych zadań
przez Urząd Gminy i jednostki radni otrzymali na tablety. Informacje — zał. nr 3 do protokołu.
Następnie omówił działania, jakie podejmował w okresie międzysesyjnym. Informacja dotyczyła:
- skutków pandemii | koronawirusa,
- działalności placówek przedszkolnych i żłobka w okresie wakacji,
- narady z dyrektorami szkół i przedszkoli w sprawie organizacji zajęć w nowym roku szkolnym
| stosowania zaleceń sanitarnych,

- prac inwestycyjnych i remontowych na budynkach i drogach gminnych,
- działań związanych z usuwaniem szkód powodzi,
- planowanej budowy linii kolejowej na trasie Jastrzębie - Pawłowice — Żory - Katowice, oraz
planowanego przebiegu linii CPK,

- podpisanej umowy na dysponowanie gruntem pod budowę PSZOK.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada na pewno będzie rozmawiała jeszcze o Centralnym Porcie
Komunikacyjnym ( CPK).

Ad. 5

Informację o pracach Komisji Rady w okresie międzysesyjnym przedstawili:
- Kamil Wawrzyczek — Przewodniczący Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego poinformował, że
przedmiotem obrad Komisji były tematy dzisiejszej sesji i wymienił je,

- Zbigniew Dusza — Przewodniczący Komisji Działalności Społecznej - poinformował, że Komisja
omawiała tematy wspólnie z Komisją Gospodarki,

- Krzysztof Woryna — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - poinformował, że Komisja odbyła jedna
posiedzenie, na którym dokończono kontrolę Wodociągów Pawłowice | sporządzono wniosek
o absolutorium
- Henryk Opacki — poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie odbyła żadnego
posiedzenia.

Ad. 6

Przystąpiono da omawiania Raportu o stanie gminy za 2019 rok.

wójt F. Dziendziel poinformował, że obowiązek sporządzenia Raportu o stanie gminy za 2019 r.
został nałożony przez ustawę o samorządzie gminnym, został opracowany i przedłożony Radzie
Gminy w czerwcu br. Dla mieszkańców została opracowana broszurka obejmująca wydarzenia

opisane w Raporcie, a na sesji został przedstawiony Raport w formie prezentacji - zał. nr 4
do protokołu.

Wójt poinformował, że w Raporcie znajdują się sprawy obejmujące sfery: inwestycje, kultura,

oświata, stypendia, dotacje, Z raportem wszyscy mogli się zapoznać, jest umieszczony również
w BIP. Po obejrzeniu prezentacji Wójt poinformował, że w każdym sołectwie na zebraniu wiejskim

zostają przedstawione mieszkańcom osiągnięcia i zrealizowane zadania. Raport zawiera również

informacje o dochodach, jakie wpłynęły do budżetu gminy tj. dochody własne, dotacje, środki
pochodzące z fundacji JSW, z pożyczek. Dodał, że na stan | wygląd gminy wpływa praca nie tylka

wójta i urzędu gminy, jednostek organizacyjnych, również sołtysów, Rady Gminy, zakładów

i spółek. Gmina jest dobrze postrzegana przez osoby | instytucje z zewnątrz, przez kontrole.
Następnie dodał, że Rada Gminy na swych posiedzeniach podjęła 104 uchwały, sesje były
poprzedzone posiedzeniami komisji, na których opiniowano tematy, pracowały Komisja Skarg,
wniosków i Petycji oraz Komisja Rewizyjna, wspólne działania miały wpływ na stan gminy, Dalej
wójt dodał, że istotną sprawą są osiągnięte dochody, gdzie w ogólnopolskich rankingach Gmina

jest na 57 miejscu w skali kraju. Po tych informacjach podziękował za współpracę wszystkim,
którzy przyczyniają się do rozwoju naszej gminy.
6a)

Przewodniczący Rady D. Herman otworzyt debate nad Raportem.
Radny Janusz Harazin - przypomniat sprawe sprzed roku na temat Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w. Pawłowicach, temat miał być ujęty w Raporcie, a jest tylko wzmianka o uchwaleniu planu dla
strefy, Chce, by mieszkańcy wiedzieli na czym sprawa stanęła. Dodał, że był to największy konflikt

społeczny w Pawłowicach. Większość zgłoszonych przez mieszkańców i radę sołecką poprawek do

tego planu została odrzucona, uwzględniono tylko ich część przy obwodnicy a przy ul, Nowej
uwagi nie zostały uwzględnione, Konflikt się uciszył, ale temat nie został rozwiązany
kompromisem. Radny spytał jaki Wójt ma obecnie pogląd na tę sprawę?

wójt odpowiedział, że Rada zajęła stanowisko w sprawie, nie ma sygnałów ze strony KSSE. Gminę
interesowała głównie sprawa budowy PSZOK i na ten cel pozyskaliśmy niezbędny grunt.

W którymś momencie działań KSSE warto zaprosić przedstawicieli Strefy, ale głównie jest to

sprawa potencjalnych inwestorów. Z uwagi na epidemię i zapowiadane ograniczenia miejsc pracy,
w tym w górnictwie - pogląd i kształt oczekiwań co do tworzenia miejsc pracy się zmieni,

Na dziś sytuacja nie zmienia się.
Nie zgłoszano innych głosów do debaty.

6b) Przystąpiono go głosowania na tabletach w sprawie udzielenia wotum dla Wójta Gminy
Pawłowice ża 2019 rok.
Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 6 radnych, 7 radnych było przeciw udzieleniu wotum
zaufania, 2 radnych wstrzymało się od głosu - wotum zaufania nie udzielono.
Uchwała nr XIX/189/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy
Pawłowice stanowi zał. nr 5 do protokołu,

Wyniki imienne: ZA:

(6) Zbigniew Dusza,

Irena Grabowska, Helena Matera, Henryk Opacki,

Andrzej Szaweł, Kamil Wawrzyczek
PRZECIW(7) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Piotr Fojcik, Janusz Harazin, Karolina SzymaniecMlicka, Krzysztof Woryna, Tomasz Żuchowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)Damian Herman, BogusławaPietrek.
Ad. 7

7a) Przewodniczący udzielił głosu Wójtowi | przystąpiono do realizacji punktu dot. sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego radni otrzymali w wersji
elektronicznej, materiał stanowi zał. nr 6 do protokołu. Wójt poinformował, że sprawozdanie
zostało sporządzone zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym | ustawą o finansach publicznych.
Sprawozdanie zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz do Rady
Gminy Pawłowice, Sprawozdanie zostało wysłane do RIO | uzyskało pozytywną opinię,

Następnie omówił stan dochodów uzyskanych w 2019 roku oraz wielkość poniesionych wydatków,
odniósł się da kwot przypadających na 1 mieszkańca. Porównał te kwoty do lat poprzednich.
Przedstawił wielkość wydatków poniesionych na inwestycje w 2019 roku.

7b) Zastępca Wójta J. Śmieja odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
o przedłożonym przez Wójta Gminy Pawłowice sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 2019 rok kserokopia opinii stanowi zał. nr 7 do protokołu.
7c) Przewodniczący otworzył dyskusje nad sprawozdaniem — w dyskusji nikt nie zabrał głosu.

7d) Przystąpiono do głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

gminy za 2019 rok.

Uchwała nr XIX/190/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Pawłowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok została
przyjęta 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym i stanowi zał. nr 8 do protokołu,
wyniki imienne:

ZĄ [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, Kamil Wawrzyczek, Tomasz Żuchowski.

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Krzysztof Woryna

Ad. 8

Kolejny temat dotyczył absolutorium za 2019 rok

8a) Na początku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Woryna przedstawił informację
o pracach Komisji pod kątem realizacji budżetu gminy i przeprowadzonych kontrolach
w jednostkach — zał. nr 9 do protokału.
8b)j Przewodniczący Rady D. Herman odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowice, jaki został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach — wniosek stanowi zał. nr 10 do protokału,

Be] Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej odczytał
K. Woryna — opinia stanowi zał. nr ŁA do protokołu.

Ad) W otwartej dyskusji — nikt z radnych nie zabrał głosu.
8e) Przewodniczący Rady przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie udzielenia Wójtowi

absolutorium.

Uchwała nr XIX/191/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Pawłowice za rok 2019 została podjęta — jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała stanowi
zał. nr 12 do protokołu.
Wyniki imienne:
ZA (15)

Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Plotr Fojcik, Irena Grabowska, Janusz Harazin,
Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej Szaweł, Karolina
Szymaniec-Mlicka,
Kamil
Wawrzyczek,
Krzysztof
Waryna,
Tomasz
Zuchowski
Po tym głosowaniu Wójt F. Dziendziel podziękował za udzielone absolutorium.
Następnie poinformował o osobach, które przeszły w ostatnim okresie na emeryturę tj. główna
księgowa Urzędu Bogumiła Tkocz i kierownik Ref. Infrastruktury Komunalnej Krystyna Batko.
Szczególne podziękowania złożył skarbnikowi Gminy Agnieszce kempny, która również w lipcu

przeszła na emeryturę,

Pani A. Kempny złożyła również podziękowania za

43 - letnią współpracę w Urzędzie, w tym

30 - lętnią na stanowisku Skarbnika Gminy.
Podziękowania Pani Agnieszce kKempny złożył również Przewodniczący Rady D. Herman, oraz
radni: K. Waryna, 1. Grabowska, H. Opacki, A. Szaweł.
Ad. 9

Kalejny punkt porządku obrad dotyczył powołania Skarbnika Gminy.
wójt przedstawił kandydatkę na to stanowisko - Barbarę Szulińską, która wywodzi się spośród
pracowników Gminy, po czym przedstawił jej wykształcenie i przebieg pracy zawodowej -

informacje te radni otrzymali na tablety.
Radna K. Szymaniec - Mlicka spytała kiedy i na jakich uczelniach studiowała kandydatka — na co

B, Szulińska odpowiedziała informując, że studiowała

2., na Akademii Ekonomicznej

na Uniwersytecie Śląskim w latach 2005 -

oraz ponownie na Uniwersytecie Sląskim Zarządzanie i

Administrację, po przejściu do pracy w OPS odbyła szereg szkoleń. W księgowości w OPS
pracowała 3 lat , w tym 1 rok jako główna księgowa.
Radna I. Grabowska dodała, że P. Szulińska 12 lat była dyrektorem GZO i tam pracowała z dużym
budżetem oświaty.
Po tych wyjaśnieniach
skarbnika gminy.

przystąpiono

da

głosowania

projektu

uchwały

w sprawie

powołania

Uchwała nr XIX/192/2020 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pawłowice została
podjęta 14 glosami za, przy 1 głosie wstrzymującym.
protokołu.

Uchwala stanowi zał. nr 13 do

ZA: 14, PRZECIW: O, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1,:
wyniki imienne:
ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Zbigniew Dusza, Fiotr Fojcik, Irena Grabowska, Janusz Harazin, Damian

Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogustawa Pietrek, Andrzej Szawet, Karolina SzymaniecMlicka, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof Woryna, Tomasz Żuchowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)Dariusz Czakon
Ad. 10

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Jan Figura poinformował, że Wojewoda Śląski wniósł skargę
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Rady Gminy Pawłowice
nr KVI/167/2020 z dnia 5 maja 2020 r w sprawie Programu pomocy stypendialnej dla uczniów
Motywacja. Następnie omówił, czego dotyczą stwierdzone przez Wojewodę nieprawidłowości.(...)

W związku z tymi nieprawidłowościami należy zaskarżoną uchwałę uchylić.

W. pierwszej kolejności poddano pod głosowanie uchylenie uchwały nr XVI/166/2020 r w sprawie
Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży z gminy Pawłowice
dla programu stypendialnego Motywacja.
Uchwała nr XIX/193/2020 w sprawie uchylenie uchwały nr XVI/166/2020 w sprawie
Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży z gminy
Pawłowice dla programu stypendialnego Motywacja została przyjęta 13 głosami za, przy
2 głosach wstrzymujących. Uchwała stanowi zał. nr 14 do protokołu,

ZA; 13, PRZECIW; 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2,
Wyniki imienne:

ZA (13) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Janusz Harazin, Damian Herman,
Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka,
Karnil Wawrzyczek, Krzysztof Woryna, Tomasz Żuchowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)Piotr Fojcik, Irena Grabowska
Ad. 11

Następnie Dyrektor J. Figura przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały
nr XVI/167/2020 Rady Gminy Pawłowice z dnia 8 maja 2020 r w sprawie Programu pomocy
stypendialnej dla uczniów Motywacja, zaskarżonej przez Wojewodę, o czym mówił w pkt 10.,
Uchwała nr XIX/194/2020 w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/167/2020 Rady Gminy
Pawłowice z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie Programu pomocy stypendialnej dla
uczniów Motywacja zostałą przyjęta przez radnych 12 głosami za, przy 3 głosach
wstrzymujących. Uchwała stanowi zał. nr 15 do protokołu.
ZA:12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3,
wyniki imienne:

ZA (12) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Janusz Harazin, Damian Herman,
Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Karolina Szymaniec-Mlicka, Kamil Wawrzyczek,

Krzysztof Woryna, Tomasz Żuchowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ: (3)Piotr Fojcik, Irena Grabowska, Andrzej Szaweł
Ad. 12

wójt — zabrał głos w sprawach organizacyjnych Rady proponując, by posiedzenie Komisji odbyło
się 8 września a sesja Rady 15 września 2020, główny temat to Wieloletnia Prognoza Finansowa
i zmiany w budżecie na 2020 rok, stypendium Motywacja i inne.

Ad. 13

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył XIX sesję Rady Gminy Pawłowice.

Główny specjalista

ds. w:

Małgorzata Drozdziok

