Protokół z XXIV sesji Rady Gminy Pawłowice
przeprowadzonej w dniu 9 lutego 2021 r. – projekt
Ad. 1
DAMIAN HERMAN PRZEWODNICZĄCY RADY
Szanowni państwo, otwieram XXIV sesję Rady Gminy Pawłowice w obecnej kadencji,
a pierwszą w tym roku. Sesja jest transmitowana online 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 artykułu 20 ust. 1b ustawy
o samorządzie gminnym oraz artykułu 18 ustęp 3 ustawy o dostępie do informacji
publicznej. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych można
znaleźć na stronie BIP gminy Pawłowice. Witam wszystkich radnych, którzy
uczestniczą w sesji, witam pana Wójta i Zastępcę Wójta, witam kierowników
referatów i jednostek organizacyjnych, sołtysów, radnych powiatowych, witam
mieszkańców którzy obserwują obrady poprzez transmisję.
Radnych proszę o potwierdzenie obecności na tabletach. Stwierdzam że w obradach
uczestniczy 15 radnych.
Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.
Ad. 2
Przedstawię teraz porządek sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności, co już nastąpiło.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3 Zatwierdzenie protokołu z 23 sesji odbytej w dniu 15 grudnia 2020 roku.
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 2021 - 2026.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/231/2020 Rady Gminy
Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Pszczyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego na terenie gminy Pawłowice w
roku 2021- czyli budowa chodnika przy ulicy Ligonia w Krzyżowicach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Pszczyńskiemu czyli letnie utrzymanie dróg powiatowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu
Pszczyńskiego na podstawie porozumienia - letnie utrzymanie dróg powiatowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji
celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nie dochodzenia należności z tytułu rekompensaty za
koszty odzyskiwania należności, o której mowa w artykule 10 ustawy pierwszej z dnia
8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych przypadających gminie Pawłowice lub jej jednostkom o organizacyjnym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości
ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Pawłowice.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji do inwestycji polegającej
na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pawłowice.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości.
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17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
położonej w Pawłowicach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty
od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu
i dzierżawy zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/179/2020 Rady Gminy
Pawłowice z dnia 2 czerwca 2020 roku program Zdrowy Przedszkolak.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra przez gminę
Pawłowice zadania publicznego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Wojewody Śląskiego wniesionej
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Rady Gminy
Pawłowice
dotyczącego
Programu
stypendialnego
Warto
się
uczyć.
23. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Wojewody Śląskiego wniesionej
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Rady Gminy
Pawłowice dotyczącą Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
i młodzieży ze szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice dla programu
stypendialnego Motywacja.
24. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Wojewody Śląskiego wniesionej
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Rady Gminy
Pawłowice dotyczącego programu stypendialnego Motywacja.
25. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Wojewody Śląskiego wniesionej
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Rady Gminy
Pawłowice dotyczącego programu stypendialnego Szansa.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji.
27. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady.
28. Wolne głosy i wnioski.
29. Zakończenie obrad.
Czy ktoś ma uwagi bądź poprawki do porządku obrad? Nie widzę, w takim razie
przechodzimy do punktu 3.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XXIII sesji z 15 grudnia 2020 roku. Projekt protokołu radni mieli
udostępniony na tabletach, jest udostępniony w BIP-ie, nikt z radnych nie wniósł uwag
ani poprawek do treści protokołu, w związku z czym protokół uważam
za przyjęty.
Ad. 4
Proszę Wiceprzewodniczącego Rady Grzegorza Cyrulika o odczytaniu wykazu pism,
jakie wpłynęły do Rady w okresie międzysesyjnym.
GRZEGORZ CYRULIK WICEPRZEWODNICZĄCY
Witam Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz, może nie będę tak szybko czytał jak
Przewodniczący ale postaram się wszystko przeczytać, żeby było zrozumiałe.
Wykaz pism jakie wpłynęły do Rady Gminy Pawłowice w okresie międzysesyjnym to
jest od 15 grudnia 2020 do 9 lutego 2021.
Numer 1. Raport o stanie finansów w jednostce samorządu terytorialnego stan
po 3 kwartałach 2020 roku;
Numer 2. Projekt umowy spółki szpitalnej;
Numer 3. Petycja do Rady Gminy o podjęcie uchwały w obronie prawdy godności
i wolności człowieka;
Numer 4. Petycja o podjęcie uchwały w sprawie uzyskania gwarancji w zakresie
szczepionek przeciwko Sars Covid-2.
Numer 5. Uchwała Rady Miasta Jastrzębia - Zdroju w sprawie wystąpienia z apelem
do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących
samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu między innymi obniżenia stawek
podatku dochodowego od osób fizycznych;
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Numer 6. Pismo Młodzieżowej Rady Gminy Pawłowice o wsparcie realizacji projektu
dotyczącego nauki języka migowego;
Numer 7. Skarga Wojewody Śląskiego skierowana do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę dotyczącą programu stypendialnego
Warto się uczyć;
Numer 8. Skarga Wojewody Śląskiego skierowana do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę dotyczącą przyjęcia Lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży ze szkół prowadzonych przez
gminę Pawłowice dla programu stypendialnego Motywacja;
Numer 9. Skarga Wojewody Śląskiego skierowana do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę dotyczącą programu pomocy
stypendialnej dla uczniów Motywacja;
Numer 10. Skarga Wojewody Śląskiego skierowana do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę dotyczącą programu stypendialnego
Szansa;
Numer 11. Uchwała Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie wystąpienia z apelem
dotyczącym uzdrowiska;
Numer 12. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie
uchwały z 10 września 2019 roku dotyczący utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Pawłowice;
Numer 13. Sprawozdanie
z
wysokości
średnich
wynagrodzeń
nauczycieli
w 2020 roku;
Numer 14. Informacja o działalnościach Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku;
Numer 15. Uwagi do koncepcji projektu budowy domu kultury wraz z remizą
strażacką straży pożarnej w Krzyżowicach;
Numer 16. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Pawłowicach oraz
Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie za rok 2020;
Numer 17. Informacja o przeglądach i odbiorach realizowanych przez Wodociągi
Pawłowice;
Numer 18. Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego;
Numer 19. Informacja
o
posiedzeniu
niejawnym
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego w sprawie Skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę z 2019 roku
dotyczącą stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Dziękuję bardzo, to były wszystkie pisma jakie wpłynęły do Rady Gminy.
PRZEWODNICZĄCY DAMIAN HERMAN
Dziękuje bardzo, przechodzimy do punktu 5.
Ad. 5
Poproszę pana Wójta o informację w sprawie działalności międzysesyjnej.
WÓJT FRANCISZEK DZIENDZIEL
Dzień dobry państwu, ostatnia sesja nasza odbyła się 15 grudnia, trochę czasu
upłynęło, więc to sprawozdanie, które otrzymaliście radni na swoje tablety jest trochę
obszerniejsze. Natomiast ja w skrócie niektóre ważniejsze fakty w tej chwili przekażę.
Podsumowaliśmy ubiegły rok, wstępnie jeżeli chodzi o dochody, wydatki - dochody
osiągnięte za ubiegły rok, to jest 120 milionów złotych - 98% planowanych dochodów
uzyskaliśmy, natomiast wydatki zrealizowaliśmy w 89 % i to zamknęło się kwotą
122 miliony złotych. Gmina ma do spłacenia zaciągnięte pożyczki na wymianę kotłów
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, to jest pożyczka jeszcze do spłacenia
w wysokości na ostatniego grudnia 3 miliony 27 tysięcy złotych oraz planujemy
zaciągnąć kolejną pożyczkę na wymianę kotłów w wysokości miliona 400 tysięcy
złotych. Pożyczki te będą spłacane do 2026 roku.
Ze względu na zamknięcie obiektów sportowych, domu kultury, gdzie dochodami są
również wpływy z biletowania, ze względu na to, że one są zamknięte, mogą być
problemy finansowe w tym roku, bo tych dochodów nie ma, są tylko te dotacje, które
w tym momencie udzieliła Gmina.
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Zakończono budowę oświetlenia dróg gospodarczych wzdłuż DK 81, to jest po stronie
zarówno zachodniej jak i wschodniej od ulicy Zjednoczenia 116 do aż Kościelnej
w Warszowicach. Zakończono również budowę wraz z oświetleniem na ulicy Kolejowej
w Warszowicach, ścieżkę dydaktyczną przez las na Pniówku zakończono, zakończono
również rozbudowę placu zabaw w Pawłowicach przy ulicy Biskupa Pawłowskiego.
Realizowane są aktualnie budowy ulic: Zapłocie, ulicy Pszczyńskiej, ulicy Rybackiej
w Pawłowicach, ulicy Kwiatowej w Jarząbkowicach, most nad rzeką Pszczynką oraz
rondo na skrzyżowaniu z ulicą Zwycięstwa, z ulicą Śląską w Krzyżowicach, ulica
Wodzisławska wraz z rondem na skrzyżowaniu z ulicą Kruczą w Pniówku
i w Pawłowicach oraz parking przy ulicy Wodzisławskiej w osiedlu Pawłowice. Również
w trakcie budowy jest plac zabaw w Pielgrzymowicach. Aktualnie trwają prace przy
budowie sali gimnastycznej i biblioteki w Golasowicach oraz we własnym zakresie
budowane są sauny przy basenie Pawłowice. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na
ulicy Gruntowej, Borowej w Pielgrzymowicach oraz przebudowa wodociągu
w Pawłowicach.
W 2020 roku z budżetu gminy wypłacono 178 mieszkańcom po 7 tysięcy złotych
do wymiany kotłów centralnego ogrzewania na ekologiczne, ponadto 62 mieszkańców
naszej gminy złożyło wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w ramach programu "Czyste powietrze" na wymianę kotów i ci mieszkańcy otrzymali
dofinansowanie łącznie na kwotę ponad 700 000 złotych. W ramach gminnego
programu redukcji niskiej emisji zakończono również nabór na dofinansowanie
wymiany kotłów w Pawłowicach na 2021 rok, w sumie tych wniosków wpłynęło 318.
Otwarto również oferty w przetargu na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów,
7 firm złożyło swoje oferty ale wszystkie przekroczyły środki przewidziane w budżecie
naszym gminnym, w związku z tym przetarg jest ponowiony. Wstępnie
poinformowano nas, że będzie przyznana dotacja na budowę PSZOK-u , zobaczymy
jak wpłyną te środki czy nie wpłyną, bo złożyliśmy liczne wnioski do programów
covidowych, marszałkowskich, z funduszu europejskiego i tak dalej, na ten moment
nie mamy potwierdzeń na żadną z tych dotacji, wiemy że w sąsiednich miastach
i gminach takowe już zostały przyznane. Składaliśmy również na te dotacje dla
sołectw popegeerowskich - myśmy złożyli również trzy wnioski tutaj dla trzech
sołectw, na ten moment też nie mamy potwierdzenia, czy dostaniemy na któryś z
tych projektów dofinansowanie.
Doszło do kolejnych spotkań z przedstawicielami Jastrzębskiej Spółki Węglowej
w sprawie domu strażaka w Krzyżowicach. Na spotkaniu została przedstawiona
koncepcja, na tym spotkaniu byli przedstawiciele Rady jak i Rady Sołeckiej. Koncepcja
uzyskała wstępną pozytywną opinię, my do 12-go złożymy oficjalną opinię do
Jastrzębskiej Spółki Węglowej o uzgodnieniu tej koncepcji i to dlaczego 12- go?
A mianowicie dzisiaj przedmiotem sesji jest również przeznaczenie środków
finansowych na zakup działki, na której miałby stanąć ten dom strażaka
w Krzyżowicach. Również w tym miesiącu doszło do spotkania z Jastrzębską Spółką
Węglową, z Kopalnią Pniówek, z projektantami, szkoły podstawowej a właściwie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzyżowicach, tam również doszliśmy
do porozumienia jeżeli chodzi o zabezpieczenie na szkody górnicze tych obiektów,
to znaczy rozbudowy szkoły jak i sali gimnastycznej. Mam nadzieję że to było ostatnie
spotkanie, że po zmianach w tym projekcie przystąpimy do budowy tej sali
gimnastycznej oraz rozbudowy szkoły.
Nadal trwają dyskusje, a właściwie to można powiedzieć, że już się skończyły, nad
zakupem udziałów w szpitalu powiatowym w Pszczynie. W związku z tym że rząd
przygotował projekt zmian w funkcjonowaniu w systemie zdrowotnym w Polsce,
a mianowicie, że chce przejąć wszystkie szpitale powiatowe, to na ten moment nie
ma sensu dalej dyskutować- tak samorządowcy z naszego powiatu stwierdzili i takie
oświadczenie żeśmy wydali, że wstrzymujemy dalsze rozmowy, bo nie ma sensu
obejmować udziałów w spółce, która prowadzi ten szpital, do momentu aż się to
wszystko wyjaśni.
Również tutaj trwają rozmowy i dyskusje na temat sprawiedliwej transformacji
energetycznej, my tu wprost uczestniczymy, złożyliśmy też swoje wnioski i swoje
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fiszki do tego program. One w głównej mierze dotyczą zabezpieczenia mieszkańców,
w szczególności gmin górniczych w nowe miejsca pracy, bo jeżeli utracimy miejsca
pracy, te które są w tej chwili w górnictwie, a w górnictwie wiemy że mają zostać
zlikwidowane kopalnie eksploatujące węgiel energetyczny, my na swoim terenie tu
mamy głównie kopalnie: kopalnię Pniówek która eksploatuje węgiel koksujący, tych
kopalń w tym momencie nie przewiduje się do likwidacji, ale tych miejsce pracy
chociażby te najbliższe Jankowice, Chwałowice te kopalnie najbliższe, Marcel czy też
Czeczot już zlikwidowany ale Piast, Ziemowit - to tych miejsc pracy może ubyć
w naszym regionie około 200 tysięcy, więc priorytetem tutaj jest zapewnienie miejsc
pracy dla mieszkańców naszego regionu, odpraw dla górników, ale również
zabezpieczenia energetycznego. Wiadomo że nie będzie można spalać w naszych
kotłowniach węglem nie tylko w naszych domach prywatnych ale również
w ciepłowniach i elektrociepłowniach i elektrowniach. Wiemy że elektrownia Rybnik
przestaje funkcjonować w 2030 roku. Tutaj my w Pawłowicach również mamy swoją
ciepłownię opalaną węglem. Ona również powinna zniknąć w najbliższym czasie
i w związku z tym rodzi się problem. I taką fiszkę żeśmy złożyli, żeby zabezpieczyć
energię cieplną, elektryczną gminie Pawłowice, a w ramach stowarzyszenia gmin
górniczych, całego regionu. To tyle informacji, te pozostałe tak jak mówiłem znajdują
się w materiałach, które radni otrzymali, tam szczegółowe informacje naszych
jednostek, naszych referatów i komisariatu policji, dziękuję bardzo.
PRZEWODNICZĄCY DAMIAN HERMAN
Dziękuję bardzo panu Wójtowi i związku z tym przechodzimy do punktu 6.
Ad. 6
Poproszę przewodniczących komisji o informacje. Na początek poproszę panią
Karolinę Szymaniec-Mlicką przewodniczącą Komisji
Gospodarki i Mienia
Komunalnego.
KAROLINA SZYMANIEC - MLICKA PRZEWODNICZĄCA KOMISJI GOSPODARKI
I MIENIA KOMUNALNEGO
Dziękuję, w okresie międzysesyjnym Komisja Działalności / Komisja Gospodarcza
odbyła 2 posiedzenia: 26 stycznia i 2 lutego. 26 stycznia zajmowaliśmy się głównie
opiniowaniem uchwał, które są przedmiot dzisiejszej sesji tak, że pozwolę sobie
nie powtarzać, bo były one odczytane w porządku obrad. Oprócz tego rozmawialiśmy
na temat wniosku złożonego przez pana radnego Grzegorza Cyrulika o zwiększenie
kwoty na dopłaty do wymiany pieców i zwiększenie puli wniosków. W części wspólnej
rozmawialiśmy także o propozycji nadania nazwy ulicy drogi bocznej od ulicy Prusa
w Golasowicach. Została nam przedstawiona informacje także w zakresie
gospodarowania odpadami, w związku z przygotowywaniem nowego przetargu.
A w części stricte Komisji Gospodarczej zajmowaliśmy się znowu opiniowaniem
projektów uchwał dotyczących: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Pszczyńskiemu na realizacje zadań, a także przeanalizowaliśmy procesy postępowań
sądowych, w których stroną jest gmina Pawłowice w okresie ostatnich 3 lat.
Na komisji 2 lutego zajęliśmy się tematem eksploatacji górniczej w gminie Pawłowice,
przeanalizowaliśmy także aktualność planów zagospodarowania przestrzennego - tu
główny nacisk położony był na sołectwo Krzyżowice. Pan Wójt szeroko omówił fiszki
złożone przez gminę do programu Sprawiedliwa Transformacja. Zaopiniowaliśmy
także projekty uchwał budżetowych tj. budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej.
I tym tematem wyczerpaliśmy porządek obrad Komisji Gospodarczej, w części
właściwej dla Komisji Gospodarczej nie było tematów. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY DAMIAN HERMAN
Dziękuję bardzo pani przewodniczącej, poproszę teraz przewodniczącego Komisji
Działalności Społecznej pana Zbigniewa Duszę.
ZBIGNIEW DUSZA - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ
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Dzień dobry. Komisja Działalności Społecznej spotkała się dwa razy. 26 stycznia
omawialiśmy, opiniowaliśmy projekt uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielsko-Biała
na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
w Bielsku-Białej. Następnie zaopiniowaliśmy projekty uchwał: w sprawie zmiany
załącznika do uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie programu zapobiegania
nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym - Zdrowy Przedszkolak.
Następnie analizowaliśmy regulaminy konkursów o tytuł najlepszego sportowca
gminy i regulaminów stypendialnych pod kątem zgłaszanych uwag.
2 lutego omawialiśmy temat klas mistrzostwa sportowego i ich funkcjonowanie
w dobie pandemii, następnie funkcjonowanie placówek szkolnych i przedszkolnych
na terenie gminy w dobie pandemii, co można tam usprawnić, stan bazy oświatowej
pod kątem zdalnego nauczania. Następnie - funkcjonowanie żłobka w dobie pandemii,
oferta nad dzieckiem przed wiekiem przedszkolnym w gminie. I proszę państwa,
ostatni projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra przez
gminę Pawłowice zadania publicznego. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY DAMIAN HERMAN
Dziękuję bardzo, poproszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztofa
Worynę.
KRZYSZTOF WORYNA - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
Witam wszystkich, Komisja Rewizyjna miała 1 posiedzenie, na którym dokonała
kontroli w zakresie pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych, więc funduszy
unijnych na realizację zadań inwestycyjnych oraz programów społecznych
w roku 2020. I drugim tematem była kontrola kosztów promocji Gminy w roku 2020.
Komisja Rewizyjna przegłosowała dwa wnioski, które będą złożone do Rady Gminy:
pierwszy wniosek to jest wniosek o omówienie sprawy wydawania Racji Gminnych
na wspólnym posiedzeniu Komisji i drugi wniosek: omówienie na wspólnym
posiedzeniu Komisji sprawy przeniesienia środków z umowy z Radiem Katowice i TVT
i przeznaczenie na ochronę środowiska. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY DAMIAN HERMAN
Dziękuję bardzo, poproszę jeszcze pana Tomasza Żukowskiego - Przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
TOMASZ ŻUCHOWSKI - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW
I PETYCJI
Dzień dobry, witam serdecznie, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła
1 spotkanie w dniu 12 stycznia, przedmiotem komisji były: rozpatrzenie skarg jakie
wpłynęły do Rady Gminy to jest: pierwsza skarga Wojewody Śląskiego skierowanej
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Rady Gminy
numer XVI/196/2020 Rady Gminy Pawłowice z dnia 8 maja 2020 w sprawie programu
stypendialnego Warto się uczyć. Kolejną skargą było rozpatrzenie skargi
Wojewody Śląskiego skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach na uchwałę Rady Gminy Pawłowice nr XX/204/2020 z dnia 15 września
2020 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów i młodzieży ze szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice dla programu
stypendialnego Motywacja. Kolejną skargą którą Komisja rozpatrywała była skarga
Wojewody Śląskiego skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach na uchwałę Rady Gminy Pawłowice numer XX/205/2020 z dnia
15 września 2020 roku w sprawie programu stypendialnego dla uczniów Motywacja.
Kolejną skargą była skarga Wojewody Śląskiego skierowana do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Rady Gminy Pawłowice numer
XXII/282/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie programu stypendialnego
Szansa.
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Jak i komisja rozpatrzyła petycję w sprawie uchwalenia uchwały „w obronie godności
i wolności człowieka”.
Następnie przyjęto protokół z komisji 9 czerwca i na tym zakończono, dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY DAMIAN HERMAN
Dziękuję bardzo przewodniczącym, przystępujemy do podejmowania uchwał.
Projekty uchwał były omawiane na posiedzeniach komisji dnia 26 stycznia oraz 2
lutego. Radni mają je udostępnione na tabletach a mieszkańcy mają je widoczne w
BIP-ie. Do każdego projektu uchwały dołączone jest uzasadnienie.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy
Pawłowice na lata 2021-2026.
Projekt uchwały był omawiany przez komisje w dniu 2 lutego, uzyskał pozytywną
opinię Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego 5 głosów za, 1 przeciw i 2 głosy
wstrzymujące się, Komisji Działalności Społecznej jednogłośnie 6 głosów za.
Czy ktoś chciałby podjąć dyskusję w tym temacie - nie widzę, w związku z czym
możemy przystąpić do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2021-2026:
13 głosów jest za, 2 głosy są przeciw - dziękuje bardzo.

Wyniki 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 (2) Dariusz Czakon, Krzysztof Woryna
Uchwała NR XXIV/246/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2021 – 2026 stanowi zał. nr 2 do
protokołu.
Ad. 8
Przechodzimy do punktu 8.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer XXIII/231/2020 Rady Gminy
Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na 2021 rok.
Projekt uchwały był również omawiany przez Komisje w dniu 2 lutego i uzyskał
pozytywną opinię: Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego 5 głosów za, 1 głos
przeciw i 2 głosy wstrzymujące się, Komisji Działalności Społecznej jednogłośnie
6 głosów za. Czy ktoś chciałby zabrać głos w temacie - nie widzę, w związku z czym
przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały
nr XXIII/231/2020 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Pawłowice na rok 2021. Informuję, że wszyscy - 15 radnych głosowało
za przyjęciem.

Wyniki 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
Uchwała NR XXIV/247/2021 w sprawie zmiany uchwały numer
XXIII/231/2020 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Pawłowice na rok 2021 stanowi zał. nr 3 do protokołu.
Ad. 9
Przechodzimy do punktu 9.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu
na realizację zadania inwestycyjnego na terenie gminy Pawłowice w roku 2021.
Uchwała dotyczy dofinansowania budowy chodnika przy ulicy Ligonia w Krzyżowicach.
Projekt uchwały był omawiany przez Komisję Gospodarki Mienia Komunalnego w dniu
26 stycznia i uzyskał pozytywną opinię 7 głosów za, przy 2 głosach
wstrzymujących się. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie - nie widzę,
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w związku z tym możemy przejść do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu na realizację zadania
inwestycyjnego na terenie gminy Pawłowice w roku 2021.
15 radnych głosowało za, dziękuję bardzo.

Wyniki 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
Uchwała NR XXIV/248/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Pszczyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego na terenie
gminy Pawłowice w roku 2021 stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Ad. 10
Przechodzimy do punktu 10.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu
- uchwała dotyczy letniego utrzymania dróg powiatowych. Projekt uchwały był
omawiany
przez
Komisję
Gospodarki i Mienia Komunalnego również w dniu
26 stycznia i uzyskała pozytywną opinię 8 głosów za, przy 1 głosie wstrzymującym
się. Czy ktoś chciałby zabrać głos w temacie? ( nie zgłoszono) dziękuję, w takim razie
przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu.
Dziękuję, 15 radnych głosowało za.

Wyniki 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
Uchwała NR XXIV/249/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Pszczyńskiemu stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Ad. 11
Przechodzimy do punktu 11.
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu
Pszczyńskiego na podstawie porozumienia dotyczącego zadania: letnie utrzymanie
dróg powiatowych. Projekt uchwały był omawiany przez Komisję Gospodarki i Mienia
Komunalnego i uzyskał pozytywną opinię 8 głosów za i 1 głos wstrzymujący się. Czy
ktoś chciałby zabrać głos w temacie? (nie zgłoszono) dziękuję, w takim razie
przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przejęcia zadania
z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia.
15 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały.

Wyniki 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
Uchwała NR XXIV/250/2021 w sprawie przejęcia zadania z zakresu
właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia stanowi
zał. nr 6 do protokołu.
Ad. 12
Przechodzimy do punktu 12.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej
dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania
Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
Projekt uchwały został przedstawiony Komisji Działalności Społecznej w dniu
26 stycznia i jednogłośnie 6 głosów za - uzyskał opinię pozytywną. Czy ktoś chciałby
zabrać głos w dyskusji? (nie zgłoszono) - w związku z tym przechodzimy

8

do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
Dziękuję bardzo - 15 głosów za.

Wyniki 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
Uchwała NR XXIV/251/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie
działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku –
Białej stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Ad. 13
Przechodzimy do punktu 13. a mianowicie podjęcie uchwały w sprawie
niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
o której mowa w artykule 10 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
przypadających gminie Pawłowice lub jej jednostkom organizacyjnym.
Projekt uchwały został omówiony przez komisje w dniu 26 stycznia i uzyskał
pozytywną opinię: Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego przy 7 głosach za
i 2 głosach wstrzymujących się oraz Komisji Działalności Społecznej: 4 głosy za
i 1 głos wstrzymujący się. Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? ( nie zgłoszono).
W takim razie przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały
w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania
należności o której mowa w artykule 10 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o
przeciwdziałaniu
nadmiernym
opóźnieniom
w
transakcjach
handlowych
przypadających
gminie
Pawłowice
lub
jej
jednostkom
organizacyjnym.
15 głosów za przyjęciem tej uchwały, dziękuję bardzo.

Wyniki 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
Uchwała NR XXIV/252/2021 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu
rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o której mowa w art.10
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych przypadających gminie Pawłowice
lub jej jednostkom organizacyjnym stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Ad. 14.
Przechodzimy do punktu 14.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości
ciekłych oraz właścicieli nieruchomości którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Pawłowice.
Projekt uchwały był również omawiany przez komisje w dniu 26 stycznia i uzyskał
pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego: 6 głosów za i 3 głosy
wstrzymujące się, Komisji Działalności Społecznej: 4 głosy za i 1 głos wstrzymujący.
Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? ( nie zgłoszono) w takim razie przychodzimy
do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu
nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są
zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy Pawłowice.
15 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, dziękuje bardzo.
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Wyniki 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
Uchwała NR XXIV/253/2021 w sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu
nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy
nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gminy Pawłowice. Uchwała stanowi zał. nr 9
do protokołu.
Ad. 15.
Przechodzimy do punktu 15.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji do inwestycji polegających na budowie
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pawłowice. Na posiedzeniu
w dniu 26 stycznia omawiano powyższy projekt uchwały, który uzyskał opinie: Komisji
Gospodarki Mienia Komunalnego pozytywne: 4 głosy za, przy 5 głosach
wstrzymujących się i Komisji Działalności Społecznej pozytywną przy 5 głosach za
i 1 głosie wstrzymującym się. Czy ktoś zechciałby zabrać głos w tej kwestii ? ( nie
zgłoszono), dziękuję. W takim razie przechodzimy do głosowania nad podjęciem
uchwały w sprawie udzielenia dotacji do inwestycji polegającej na budowie
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pawłowice.
15 głosów jest za przyjęciem uchwały.

Wyniki 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
Uchwała NR XXIV/254/2021 w sprawie udzielenia dotacji do inwestycji
polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Pawłowice stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Ad. 16
Przechodzimy do punktu 16.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisje: Komisję Gospodarki i Mienia
Komunalnego pozytywnie 6 głosów za przy 3 głosach wstrzymujących się i Komisję
Działalności Społecznej pozytywnie przy 5 głosach za, przy 1 głosie wstrzymującym
się. Czy ktoś chciałby w tej kwestii poruszyć? ( nie zgłoszono) Dobrze, przechodzimy
w takim razie do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości.
Dziękuję bardzo 15 głosami za.

Wyniki 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
Uchwała NR XXIV/255/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Ad. 17.
Przechodzimy do kolejnego punktu.
Punkt 17 czyli podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości
położonej w Pawłowicach. Projekt uchwały również został zaopiniowany przez Komisje
i uzyskał opinie: Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego pozytywną 5 głosami za
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przy 4 głosach wstrzymujących się, Komisji Działalności Społecznej pozytywną przy
5 głosach za i 1 głosie wstrzymującym.
Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym temacie ? ( nie zgłoszono). W takim razie
przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zmianę nieruchomości położonych w Pawłowicach.
Wyniki są następujące: 13 głosów za i 2 głosy wstrzymujące się, dziękuję bardzo.

ZA (13) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Irena Grabowska,
Janusz Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Kamil
Wawrzyczek, Krzysztof Woryna, Tomasz Żuchowski
Uchwała NR XXIV/256/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę
nieruchomości położonej w Pawłowicach stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Ad. 18.
Przechodzimy do punktu 18.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat
rocznych z tytułu trwałego zarządu. Projekt uchwały został zaopiniowany przez
Komisje i uzyskał opinie: Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego pozytywną
6 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących oraz Komisji Działalności Społecznej
pozytywną 6 głosami za - jednogłośnie. Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji?
( nie zgłoszono), w takim razie możemy przejść do głosowania nad podjęciem
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych
z tytułu trwałego zarządu.
Dziękuję bardzo - 15 głosów za przyjęciem tej uchwały.

Wyniki 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
Uchwała NR XXIV/257/2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99%
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – stanowi zał. nr 13
do protokołu.
Ad. 19.
Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy
zawartych na czas oznaczony do 3 lat. Projekt uchwały został zaopiniowany przez
Komisje i uzyskał opinie: Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego pozytywną
6 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się oraz Komisji Działalności Społecznej
pozytywną 6 głosami za. Czy ktoś chciałby w tym temacie coś poruszyć? ( nie
zgłoszono). W takim razie przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy zawartych
na czas oznaczony do 3 lat.
14 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się, dziękuję bardzo.

ZA (14) 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, Krzysztof Woryna, Tomasz Żuchowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Dariusz Czakon
Uchwała NR XXIV/258/2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
najmu i dzierżawy zawartych na czas oznaczony do 3 lat stanowi zał. nr 14
do protokołu.
Ad. 20
Przechodzimy do punktu 20.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/179/2020 Rady Gminy
Pawłowice z dnia 2 czerwca 2020 roku dotyczącej programu Zdrowy Przedszkolak.
Projekt uchwały omawiała i opiniowała Komisja Działalności Społecznej, zmiany
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zaopiniowano pozytywnie 6 głosami - jednogłośnie za. Czy ktoś chciałby poruszyć
kwestię związaną z tym tematem? ( nie zgłoszono), dziękuję bardzo.
Przechodzimy w takim razie do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany
uchwały numer XVII/179/2020 Rady Gminy Pawłowice z dnia 2 czerwca 2020
dotyczący programu Zdrowy Przedszkolak.
14 radnych głosowało za, 1 osoba się wstrzymała, dziękuję bardzo.

ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Irena Grabowska,
Janusz Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej
Szaweł, Kamil Wawrzyczek, Krzysztof Woryna, Tomasz Żuchowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Karolina Szymaniec-Mlicka
Uchwała NR XXIV/259/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/179/2020
Rady Gminy Pawłowice z dnia 2 czerwca 2020 roku stanowi zał. nr 15
do protokołu.
Ad. 21
Przechodzimy do punktu 21.
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra przez gminę Pawłowice
zadania publicznego. Projekt uchwały omawiała i opiniowana Komisja Działalności
Społecznej na posiedzeniu w dniu 2 lutego, uchwałę zaopiniowano pozytywnie
5 głosami za - jednogłośnie. Czy ktoś chciałby podjąć wątek w tym temacie? ( nie
zgłoszono), dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do głosowania nad
podjęciem uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra przez gminę
Pawłowice zadania publicznego.
14 radnych głosowało za, 1 osoba wstrzymała się, dziękuję bardzo.

Wyniki imienne: ZA (14) Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Irena
Grabowska, Janusz Harazin, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława
Pietrek, Andrzej Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Kamil Wawrzyczek, Tomasz Żuchowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Krzysztof Woryna
Uchwała NR XXIV/260/2021 w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra
przez gminę Pawłowice zadania publicznego stanowi zał. nr 16 do protokołu.
DAMIAN HERMAN PRZEWODNICZĄCY RADY
Cztery kolejne uchwały będą dotyczyły skarg Wojewody Śląskiego na uchwały Rady
dotyczące stypendiów. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji skargi rozpatrywała
i wnioskuje do Rady o ich uznanie za zasadne.
Ad. 22
Pierwszy przedstawiony projekt uchwały dotyczył uznania skargi Wojewody Śląskiego
wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Rady
Gminy Pawłowice dotyczącą programu stypendialnego Warto się uczyć.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisje
i uzyskał opinie:
- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - pozytywną 4 głosy za, przy 1 wstrzymującym;
- Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego - pozytywną 6 głosami za, przy 2 głosach
wstrzymujących;
- Komisji Działalności Społecznej pozytywną 4 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały.
Uchwała Nr XXIV/261/2021 w sprawie uznania skargi Wojewody Śląskiego
wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
na uchwałę Rady Gminy Pawłowice dotyczącą programu stypendialnego
Warto się uczyć - została przyjęta 10 głosami za, przy 2 głosach przeciw
i 3 głosach wstrzymujących.
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ZA (10) Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Janusz Harazin, Damian Herman,
Helena Matera, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Kamil Wawrzyczek, Tomasz Żuchowski
PRZECIW (2) Grzegorz Cyrulik, Irena Grabowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Andrzej Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Krzysztof Woryna
Uchwała stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Ad. 23
Kolejny punkt dotyczył uchwały o uznaniu skargi Wojewody Śląskiego wniesionej do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Rady Gminy
Pawłowice dotyczącą Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
i młodzieży ze szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice dla programu
stypendialnego Motywacja.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisje
i uzyskał opinie:
- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pozytywną - 4 głosy za, przy 1 wstrzymującym;
- Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego - pozytywną 5 głosami za, przy 3 głosach
wstrzymujących;
- Komisji Działalności Społecznej - pozytywną 5 głosami za, przy 1 głosie przeciw.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji nad projektem uchwały, w związku z czym
przystąpiono do głosowania w sprawie uchwały o uznaniu skargi.
Uchwała NR XXIV/262/2021 w sprawie skargi na uchwałę Rady Gminy
Pawłowice
dotyczącą
Lokalnego
programu
wspierania
edukacji
uzdolnionych uczniów i młodzieży ze szkół prowadzonych przez gminę
Pawłowic dla programu stypendialnego Motywacja – została przyjęta 9
głosami za, przy
2 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących.

ZA (9) Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Janusz Harazin, Damian Herman, Henryk
Opacki, Bogusława Pietrek, Kamil Wawrzyczek, Tomasz Żuchowski
PRZECIW (2) Grzegorz Cyrulik, Irena Grabowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Helena Matera, Andrzej Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Krzysztof
Woryna.
Uchwała stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Ad. 24
W tym punkcie omawiano projekt uchwały o uznaniu skargi Wojewody Śląskiego
wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Rady
Gminy Pawłowice dotyczącego programu stypendialnego Motywacja.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisje
i uzyskał opinie:
- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - pozytywną - 4 głosy za, przy 1 wstrzymującym
się;
- Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego pozytywną - 5 głosami za, przy 3 głosach
wstrzymujących się,
- Komisji Działalności Społecznej - pozytywną 5 głosami za, przy 1 głosie przeciw.
Nikt z radnych nie poruszył tego tematu, w związku z czym przystąpiono do
głosowania w sprawie uchwały o uznaniu skargi dot. programu stypendialnego
Motywacja.
Uchwała NR XXIV/263/2021 w sprawie skargi Wojewody Śląskiego
wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na
uchwałę Rady Gminy Pawłowice dot. programu pomocy stypendialnej
Motywacja stanowi zał. nr 19 do protokołu została podjęta 10 głosami za,
przy 2 glosach przeciw i 3 wstrzymujących się.
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ZA (10) Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Janusz Harazin, Damian Herman, Henryk
Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej Szaweł, Kamil Wawrzyczek, Tomasz Żuchowski
PRZECIW (2) Grzegorz Cyrulik, Irena Grabowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Helena Matera, Karolina Szymaniec-Mlicka, Krzysztof Woryna
Uchwała stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Ad. 25
Ostatni temat związany ze skargami dotyczył projektu uchwały o uznanie skargi
Wojewody Śląskiego wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach na uchwałę Rady Gminy Pawłowice dotyczącego programu
stypendialnego Szansa.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisje,
uzyskał opinie:
- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - pozytywną - 4 głosy za, przy 1 głosie przeciw,
- Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego - pozytywną 6 głosami za, przy 2 głosach
wstrzymujących się,
- Komisji Działalności Społecznej pozytywną 5 głosami za, przy 1 głosie przeciw.
Następnie spytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie - nikt z radnych nie zabrał
głosu. Przystąpiono do głosowania w sprawie uchwały o uznaniu skargi dot. Programu
Stypendialnego SZANSA.
Uchwała NR XXIV/264/2021 w sprawie skargi Wojewody Śląskiego
wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na
uchwałę Rady Gminy Pawłowice dot. Programu Stypendialnego SZANSA
została podjęta 10 głosami za, przy 2 głosach przeciw i 3 wstrzymujących
się.

ZA (10) Dariusz Czakon, Zbigniew Dusza, Piotr Fojcik, Janusz Harazin, Damian Herman, Henryk
Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej Szaweł, Kamil Wawrzyczek, Tomasz Żuchowski
PRZECIW (2)Grzegorz Cyrulik, Irena Grabowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Helena Matera, Karolina Szymaniec-Mlicka, Krzysztof Woryna
Uchwała stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Ad. 26
Przechodzimy do punktu 26. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji.
Projekt uchwały dotyczy przesłania petycji dotyczącej obrony prawdy, godności
i wolności człowieka do instancji wyższego szczebla został zaopiniowany przez
wszystkie komisje to jest : Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Komisję Gospodarki
i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej - jednogłośnie
pozytywnie. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej kwestii? ( nie zgłoszono) w takim
razie przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania
petycji - 14 radnych zagłosowało za, 1 radny zagłosował przeciw - dziękuję bardzo.

ZA (14) 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
PRZECIW (1)Grzegorz Cyrulik
Uchwała NR XXIV/265/2021 w sprawie przekazania skargi – stanowi
zał. nr 21 do protokołu.
Ad.27
Przechodzimy w takim razie do punktu 27. Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady
- czy Pan Wójt miałby do przekazanie informacje - proszę bardzo.
WÓJT FRANCISZEK DZIENDZIEL - dziękuję bardzo
PRZEWODNICZĄCY DAMIAN HERMAN - dziękuję, ja ze swojej strony również
dziękuję, dlatego przechodzimy do punktu 28.
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Ad. 28
Wolne głosy i wnioski. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie?
Poproszę pana Henryka Opackiego
HENRYK OPACKI – RADNY
Mam pytanie do pana Wójta - proszę o informację - na szóstej sesji w dniu
25.8.2020 roku Komisja Rewizyjna we wniosku pokontrolnym w sprawie Wodociągów
Pawłowice negatywnie oceniła wykorzystanie środków finansowych, to znaczy
rozliczenie VAT za samochody służbowe oraz procedurę zakupu wozu asenizacyjnego.
W tym czasie trwały wnioski pokontrolne, one przez pana Wójta. Dotychczas wśród
radnych nie mamy jakichkolwiek informacji - dziękuję.
WÓJT FRANCISZEK DZIENDZIEL
Szanowni państwo, ja myślę że pan Krzysztof Woryna by więcej udzielił tutaj
informacji na temat tego postępowania, ponieważ tak jak informował nas w tym
momencie o tych nieprawidłowościach, o tych nieprawidłowościach również była
mowa na spotkaniu, gdzie trójka radnych: pan Krzysztof, pani Karolina i pan Dariusz
Czakon byli u mnie po Komisji Rewizyjnej po kontroli na Wodociągach Pawłowickich i
wtedy poinformowano mnie, że zostały popełnione tam nieprawidłowości przy zakupie
samochodu asenizacyjnego jak i też w sprawie rozliczenia vat-u. Po tej informacji w
tym samym dniu zleciłem kontrolę wewnętrzną na tą sprawę i ona była prowadzona
przez naszą kontrolę wewnętrzną. Kontrola wewnętrzna swoje wnioski przedstawiła i
całą dokumentację na wniosek Komisji Rewizyjnej pana przewodniczącego, na
kolejnej komisji rewizyjnej i z wyjaśnieniem odnośnie przetargu, odnośnie vat-u, ale
również i zakupu wozu asenizacyjnego. Kontrola wewnętrzna nie stwierdziła uchybień
w tym zakresie, podkreśliła prawidłowość tego działania. W międzyczasie otrzymałem
informację od prokuratora z Jastrzębia-Zdroju, że w sprawie Gminy, na szkodę Gminy
toczy się postępowanie o nieprawidłowości na terenie naszego zakładu Wodociągów
Pawłowickich, nieprawidłowości polegającej na zakupie samochodu asenizacyjnego.
W związku z tym, że nie składaliśmy takiego zawiadomienia wysłaliśmy pismo do
prokuratora o wyjaśnienie w tej sprawie. Prokurator przeprosił za pomyłkę, że to nie
gmina, że to radni złożyli. |Radni taką skargę złożyli i toczy się te postępowanie.
Następnie w ramach tego postępowania również otrzymaliśmy zapytanie z policji
powiatowej w Pszczynie, która prowadziła dochodzenie o dostęp do materiałów.
Wszystkie te materiały dotyczące kontroli jak i wskazane w tym piśmie materiały
zostały przekazane do policji w Pszczynie, do prowadzącego na zlecenie Prokuratury
Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju postępowania. Dalszy słuch po tym jakby z naszej
strony zaginął, natomiast tutaj bym się musiał posłużyć pewnym pismem od policji
i prokuratury, ono doszło do Urzędu Gminy 22 grudnia o umorzeniu prowadzonego
postępowania na szkodę Gminy Pawłowice i informuje gminę Pawłowice, czyli organ
stanowiący i wykonawczy, organ stanowiący to jest rada gminy a organ wykonawczy
wójt gminy, że to postępowanie w tej sprawie złożone przez radnych, trzech członków
komisji rewizyjnej o popełnieniu śledztwa zostało umorzone, że nie stwierdzono
uchybień. Po tym piśmie, które otrzymaliśmy 22 grudnia, w następnym dniu pismo
zostało skierowane do Rady Gminy jako organu Gminy, ponieważ prokurator
informuje tutaj o tym postępowaniu Gminę. Zostało przekazane przewodniczącemu
Rady Gminy i to tyle co ja mam informacji i wiedzy na ten temat, dziękuję bardzo.
PRZEWODNICZĄCY DAMIAN HERMAN
Dziękuję bardzo, poproszę pana Krzysztofa Worynę ad vocem.
KRZYSZTOF WORYNA - RADNY
Dziękuję bardzo, tutaj będę sprostowywał wypowiedź Wójta, jakoby o tym,
że zawiadamiamy o przestępstwie, niestety nie, to było jedynie podejrzenie
popełnienia przestępstwa, jeśli już panie Wójcie i na spotkaniu właśnie z panem
Wójtem, nie tyle komisja rewizyjna składała jakiekolwiek zawiadomienie, co radni po
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prostu, dlatego Rada nie była w to wmieszana. Jeśli chodzi o spotkanie z wójtem było
tam czterech radnych, no i tyle. Informowaliśmy wójta o tym, faktycznie wysłał
kontrole wewnętrzną później do tej jednostki, protokoły wszelakie jakie były takie
były, ale co nam Wójt zasugerował, że każda osoba która podejrzewa jakiekolwiek
przestępstwo zgodnie z artykułem 304 Kodeksu postępowania karnego, paragraf 1
powinna o tym podejrzeniu poinformować, zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
W związku z tym Wójt nam pomógł troszeczkę w tym, żeby jednak przedsięwziąć
jakieś kroki, żeby to nie było później na to, że Komisja Rewizyjna coś zobaczyła i nie
doprowadziła do końca. A jeśli są jakieś pytania jeszcze proszę, dziękuję bardzo
na ten moment.
WÓJT FRANCISZEK DZIENDZIEL
Ja tylko jedno, tak podejrzenie o popełnieniu przestępstwa, natomiast tutaj w trakcie
tego, ten dokument który mam no to te stwierdzenia, prokurator różnie tutaj pisze,
natomiast to było podejrzenie o to, które zostało wyjaśnione przez kontrolę
wewnętrzną i tą informację oczywiście, otrzymali wszyscy członkowie komisji
rewizyjnej, cała piątka, było osobne spotkanie na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy,
tu pracowników odpowiedzialnych za przetargi, z wodociągów i kanalizacji i byli radni
w pełnym składzie czyli 5 osób, dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY DAMIAN HERMAN
Dziękuję bardzo, ad vocem w sprawie również poproszę jeszcze pana Grzegorza
Cyrulika.
GRZEGORZ CYRULIK RADNY
Panie wójcie tak troszkę się zastanawiam dlaczego o takich sprawach my jako radni
dowiadujemy się na sesji, że jakieś działania było podjęte, myśmy nie byli
informowani o takich działaniach, o jakiś informacjach z policji, pan dzisiaj mówi, że
Rada Gminy była poinformowana - pierwszy raz słyszę od pana o takich działaniach,
poza tym zastanawia mnie skąd tak dobrze zorientowany pan Henryk Opacki, skoro
ja jako zastępca przewodniczącego Rady Gminy o takich działaniach nie wiem, i teraz
się na sesji dowiaduję i my się mamy do czegoś odnosić. Troszkę mnie zastanawia
tryb działania nie wiem urzędu, pana z tej strony. Dlaczego myśmy nie zostali
poinformowani na komisjach, a dopiero dzisiaj na sesji nas informuje
o takich działaniach – to mnie zastanawia, dziękuję bardzo.
WÓJT FRANCISZEK DZIENDZIEL
Ja poinformowałem Radę, właśnie te pismo przekazałem do przewodniczącego, pan
na pewno przewodniczący się odezwie i myślę, że radni zostaną poinformowani.
To nie Wójt, to Komisja Rewizyjna badała tą sprawę i Komisja Rewizyjna przedkłada
zawsze wnioski tak jak to na dzisiejszej sesji pan przewodniczący o ostatniej komisji
poinformował. A ponieważ dzisiaj padło takie pytanie do mnie, ja sugerowałem, żeby
pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej zajął głos, no ale było skierowane tutaj
do mnie, to ja więcej w tej materii nie wiem, więc to tyle z mojej strony.
PRZEWODNICZĄCY DAMIAN HERMAN
Dziękuję,
Jako przewodniczący Rady dostałem postanowienie o umorzeniu śledztwa
jednakowóż dostałem również drugie pismo, z którego wynika, że nie można
udostępniać akt sprawy z postępowania karnego osobom trzecim od pani
Wicewójcinej Joanny Śmieji, więc w zasadzie się zobowiązałem do tego, że nie będę
przekazywał dalej. Konsultowaliśmy się również chociażby z prawnikami, no i te osoby
trzecie to dla nas w zasadzie są wszyscy, wszyscy radni, którzy nie są wymienieni w
tym piśmie, dlatego dalej nie kontynuowałem informowania w tej kwestii. Na
podstawie pisma z Urzędu Gminy, które dostałem i potwierdziłem odbiór. Też to mnie,
powiedzmy, cała sprawa trochę dziwi, no ale tak jak mówię mamy pisma, mamy
paragrafy, więc również byłem ostrożny. Chciałbym tylko zaznaczyć, że Rada Gminy

16

nie była stroną w tej sprawie więc tym bardziej,
żeśmy zostali w ten sposób o tym poinformowani. Dziękuję

nie

wiem

dlaczego

WÓJT FRANCISZEK DZIENDZIEL
Ja może od razu odpowiem na bieżąco. Tak, w momencie kiedy zostało przesłane,
jest skierowane tutaj jak powiedziałem dla Gminy czyli dla owych dwóch organów te
pismo prokuratury, natomiast myśmy się zwrócili, ponieważ na szkodę gminy była
sprawa prowadzona, o udostępnienie wniosku złożonego do prokuratury i w tym
momencie pan prokurator kazał podpisać oświadczenie że nie udostępnimy, czyli nie
na Facebooki, na żadne strony, akt z postępowania, które prowadzono i wniosku który
był złożony przez tutaj radnych i to pismo które prokurator napisał również zostało w
tej formie, informacja to co pan przewodniczący mówi przekazane. Nie dotyczyło to
postanowienia
o
umorzeniu,
tylko
dalszych
a
mianowicie
z postępowania, tak że to tyle.
PRZEWODNICZĄCY DAMIAN HERMAN
Dziękuję, pani Helena Matera poproszę.
HELENA MATERA – RADNA
Tak to prawda, ja tutaj się odniosę jeszcze do spotkania, również uczestniczyłam
w spotkaniu u pana Wójta po spotkaniu pokontrolnym w GZWiK, gdzie decyzja trzech
członków Komisji Rewizyjnych brnęła do tego, aby tą sprawę poddać po prostu
kontroli, więc Wójt zgodził się na to, aby przeprowadzić kontrolę, ale natomiast
o tym, że zostało złożone przez trzech członków Komisji Rewizyjnej zawiadomienie
do prokuratury, niestety nie dostałam takiej informacji, mimo to, że czuję się jako
zastępca Komisji Rewizyjnej, dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY DAMIAN HERMAN
Dziękuję bardzo, pan Zbigniew Dusza.
ZBIGNIEW DUSZA – RADNY
Tak proszę państwa, właśnie w związku z tym, że na liczne zapytania, bo ja też jestem
członkiem Komisji Rewizyjnej, pozwoliłem sobie wysłać pismo do pana
przewodniczącego Rady Gminy, żeby coś się w tej sprawie dowiedzieć z pierwszej
ręki. Podpisaliśmy się tam z panią Materą, bo jesteśmy członkami Komisji Rewizyjnej,
więc też chcieliśmy wiedzieć w sprawie tej kontroli, bo wiem, że kontrola była
z urzędu gminy a nie wiedzieliśmy, że będzie kontrola też prowadzona przez taki
organ profesjonalny jak prokuratura, bo my jesteśmy tylko organem pomocniczym.
A jak to, nie jesteśmy wyposażeni w niezależne od Rady kompetencje, działamy tylko
na zlecenie Rady, dlatego chciałem wiedzieć co w tej sprawie. Tak, że dlatego
napisałem do pana przewodniczącego te pismo z prośbą o wytłumaczenie, dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY DAMIAN HERMAN
Tak jest i w najbliższym czasie na to pismo odpowiem, tak jak tylko już wspominałem,
musieliśmy
również
skonsultować
się
z
prawnikami
bo
jest
to
delikatna materia, dziękuję.
Pan Andrzej Szaweł poproszę.
KRZYSZTOF WORYNA RADNY
Ja miałem ad vocem chciałem tylko zaznaczyć.
PRZEWODNICZĄCY DAMIAN HERMAN
Przepraszam bardzo, w takim razie poproszę pana Krzysztofa Woryna ad vocem.

KRZYSZTOF WORYNA RADNY
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Dziękuję bardzo Chciałem tu uświadomić członków Komisji Rewizyjnej, pana radnego
Zbigniewa Duszę i panią radną Helenę Matera, że wyniki kontroli wewnętrznej były
udostępnione Komisji Rewizyjnej, w związku z tym mieliście państwo możliwość
zapoznania się z tym wszystkim. W związku z tym dziwię się w ogóle o co pytanie
i o co, że czegoś nie macie państwo?, mieliście to wszystko dostępne, tak że ja myślę,
a tutaj mówienie o tym, że chcielibyście coś wiedzieć więcej. Skoro Rada się tym nie
zajmowała, nie zajmowała się Komisja Rewizyjna, Komisja Rewizyjna złożyła wniosek
do Wójta o - raczej nie wniosek, no zostało to jako kontrola wewnętrzna uznane,
kontrola wewnętrzna była, przyszły wyniki kontroli wewnętrznej, byliście
z
tym zapoznani na posiedzeniu, gdzie byliśmy wszyscy czyli tak jak Wójt powiedział
pięcioro radnych czy nawet radna Helena Matera to potwierdziła. No to wszystko już
państwo wiedzieliście i co więcej chcecie państwo wiedzieć w tej materii skoro nie
dotyczy was – pytanie retoryczne, dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY DAMIAN HERMAN
Dziękuję ad vocem pana Zbigniewa Duszę poproszę.
ZBIGNIEW DUSZA – RADNY
Właśnie panie przewodniczący, właśnie chciałem skoro już kontrola wewnętrzna
wykazała, więc chciałem pana zapytać, w jakim celu pan to zgłosił do prokuratury,
proszę.
KRZYSZTOF WORYNA - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJA
Kto powiedział panie radny Dusza, że to ja zgłosiłem?
ZBIGNIEW DUSZA – RADNY
Bo pan jest przewodniczącym.
KRZYSZTOF WORYNA - RADNY
Ale to co z tego, że jestem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej? zleciliśmy, naszym
zdaniem była kontrola wewnętrzna. A kto powiedział że radny Woryna to zgłosił?
Gdzie, skąd pan o takich rzeczach wie, tutaj nikt niczego takiego nie powiedział
dlaczego pan mówi że ja cośkolwiek zgłosiłem, skąd pan ma taką wiedzę,
przepraszam bardzo.
ZBIGNIEW DUSZA – RADNY
Skoro trzech radnych gdzieś to widocznie.
KRZYSZTOF WORYNA - RADNY
Ale kto to powiedział? nas jest 15 radnych panie Dusza. A tutaj skąd pan wie,
że Woryna to zgłosił, 15 radnych jest tutaj, ma pan informacje jakieś, których Wójt
nie powinien był udzielać, czy, skąd pan ma tą informację.
IRENA GRABOWSKA – RADNA
Panie Krzysztofie, pan powiedział że Wójt sugerował, żeby to złożyć, więc złożyliście,
więc proszę sobie odtworzyć. Sugerowanie czegoś takiego, że Wójt sugerował, było
wielce niestosowne. Przepraszam, że tak, ale pan zbyt ostro do innych.
KRZYSZTOF WORYNA - RADNY
No raczej no nie było radnej Grabowskiej, rozumiem, no nie było pani na tej
rozmowie podczas tego spotkania w związku z tym.
IRENA GRABOWSKA – RADNA
Pan dzisiaj to powiedział.
KRZYSZTOF WORYNA - RADNY
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To nie jest narzucanie ani nic innego, Wójt zasugerował, opowiadał historię
ze swojego przebiegu bycia przewodniczącym Rady Gminy, jak to było kiedyś
i powiedział nam o tym przepisie, myśmy też o nim nie wiedzieli, no zasugerował
nam ten przepis, w związku z tym.
IRENA GRABOWSKA – RADNA
Żeście złożyli, tak pan powiedział.
KRZYSZTOF WORYNA RADNY
Sprawa przebiegała dalej jak przebiegała, dziękuję.
ZBIGNIEW DUSZA – RADNY
Dobrze, w porządku, może się przejęzyczyłem, proszę państwa, ale chciałem
powiedzieć tylko, że tak jak powiedziałem żonie, Komisja Rewizyjna działa
na zlecenie Rady i powinna inspirować, pobudzać do maksymalnej sprawności
i współpracować z referatami, dlatego nie rozumiem czemu ta sprawa została
zgłoszona w taki sposób, skoro było wszystko wyjaśnione. Dziękuję ślicznie i nie
mam zamiaru już zajmować czasu.
PRZEWODNICZĄCY DAMIAN HERMAN
Dziękuję bardzo , chciałbym tylko zaznaczyć, że są to dosyć delikatne sprawy, więc
sugerowałbym jeśli mogę, ażebyśmy, jeżeli możemy, to żeby zostawić tą dyskusję na
komisję. Pani Irena Grabowska teraz poproszę.
IRENA GRABOWSKA – RADNA
Powiem w delikatny sposób, bo uważam, że naprawdę było niestosowne
zasugerowanie, że to Wójt zainspirował do przesłania wniosku do prokuratury, chyba
nie o to chodziło. No i jeżeli to ma być ta nowa praktyka, myślę że kontrola ma nie
tylko, może faktycznie skończę tą dyskusję, dziękuję, Mam nadzieję że pamiętacie że
kontrola ma również wspierać a nie tylko być kontrolą śledczą.
WÓJT FRANCISZEK DZIENDZIEL
Jeżeli można Panie przewodniczący, jedno zdanie, żeby dalej dyskusji może
niepotrzebnie prowadzić, ja jestem w stanie udostępnić to pismo z prokuratury
radnym, oczywiście nie osobom trzecim tak jak było mówione, ponieważ
jednoznacznie tutaj w opinii prawnej i prokuratury jest, że dotyczy to Gminy
Pawłowice, czyli obydwóch organów, tak że radni jeżeli chcą to zobaczyć, ja tego nie
będę publikował, ale bez problemu mogą to zobaczyć, myślę że w całości. Może
jeszcze tutaj prawników jeszcze raz skonsultuję, ale taka opinia była, nie dokumentów
z postępowania, natomiast samo postanowienie jest dla Wójta i dla
radnych, dziękuję bardzo.
PRZEWODNICZĄCY DAMIAN HERMAN
Dziękuję pan Andrzej Szaweł proszę.
ANDRZEJ SZAWEŁ RADNY
Teraz ja chciałem panie Wójcie wnioskować do pana o udostepnienie nam tych
wszystkich materiałów, bo z tego co widzę, to nie wiadomo kto to zgłaszał do
prokuratury, czy komisja czy radni, czy pan. A poza tym wydaje mi się, że pan panie
Herman, kryje pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, nie pan informując nas
o tych wszystkich rzeczach, które się dzieją. Ja wiem dlaczego, bo po prostu nie chciał
pan, żeby było, żeby była awantura i te pana wypowiedzi to są żenujące wie pan,
żeśmy sobie powiedzieli jednoznacznie, jak żeśmy rozpoczynali tą kadencję,
że będziemy o wszystkim co wpływa do Rady Gminy, po prostu informować radnych
na tabletach i tak do tej pory było. Ja raz tylko nie zrobiłem jednej rzeczy, którą
dostałem właśnie pismo o godzinie wpół do trzeciej a sesja była o piętnastej,
nie zdążyłem się zapoznać z tym pismem, dopiero na drugi dzień mogłem
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poinformować państwa - to była wielka awantura. Dlatego bardzo proszę o to, żeby
pan Wójt nam te pisma udostępnił, jeżeli pan przewodniczący Herman tego nie
potrafi. Następna sprawa - chciałbym również panu panie Woryna powiedzieć jedno,
ja sobie nie życzę, żeby pan jakieś pisma, ewentualnie to było, że w imieniu radnych
wysyła pan do prokuratury. Nie myśl sobie że pan jesteś (...) nie wiadomo kim i panu
wszystko wolno, wie pan, bo prokuratura może za chwilę się i panem zająć.
Tak że bardzo proszę pana, żeby mnie pan w takie rzeczy w imieniu radnych, jeżeli
ja mam występować jako ja, jestem radnym, żeby mnie pan tam czasami nie wrzucał
do pana koszyka. Dziękuję
DAMIAN HERMAN – PRZEWODNICZĄCY
Dziękuję, czasem przeraża mnie Pana wszechwiedna wszech wiedza Panie Andrzeju.
Ja jeszcze raz tylko podkreślę to, że Rada Gminy nie była tutaj stroną I podkreślę,
że dostałem od pani Vice przewodniczącej Śmieji pismo, w którym mam jasno
określone, że nie można udostępniać akt sprawy postępowania karnego osobom
trzecim, w związku z tym jeżeli pan Wójt to udostępni proszę bardzo,
ja w rozumieniu prawa tego nie mogę, nie powinienem, przynajmniej
ja tak to rozumiem.
Ad vocem jeszcze pan Woryna proszę.
KRZYSZTOF WORYNA RADNY
Dziękuję bardzo za głos, tutaj widzę pana radnego Szawła ponosi jak zawsze, jeszcze
tu tylko tak powiem, że Przewodniczący Rady Gminy nie musi mnie kryć, bo nie ma
przed czym, ja nie mam sobie nic do zarzucenia, więc nie mam obawy o nic,
że przewodniczący Rady Gminy kryje, nie wiem co miałby kryć. Uważam że zrobiłem
to co powinienem zrobić, a to jaka jest pana opinia to pan sobie, w swoim worku czy
w koszyku jak pan to zwie, może nie wiem, na swoim poziomie rozmawiać. Dziękuję
bardzo.
ANDRZEJ SZAWEŁ RADNY
Na takim poziomie jak pan.
DAMIAN HERMAN – PRZEWODNICZĄCY
Dziękuję bardzo, poproszę panią Bogusławę Pietrek.
BOGUSŁAWA PIETREK RADNA
Szanowni radni, wybraliśmy, wybraliśmy Komisję Rewizyjną, zaufaliśmy jej, i tutaj
teraz ubliżanie przewodniczącemu jest bardzo nie na miejscu, bo chcę powiedzieć,
że po to jest powołana Komisja Rewizyjna, aby kontrolowała. Jeżeli mieli podejrzenia,
mieli prawo odwołać się nawet do prokuratury. Przyszło zawiadomienie, że wszystko
jest wyjaśnione i bardzo dobrze, ale bardzo pochwalam działania tej Komisji
Rewizyjnej, która teraz naprawdę kontroluje, jeżeli mają wątpliwości pozwólmy im te
wątpliwości wyjaśniać a nie obrażać przewodniczącego, bo to jest nie na miejscu.
ANDRZEJ SZAWEŁ RADNY
Tylko pani powiem jedno, w komisji rewizyjnej jest 5 osób nie 3 osoby. Chyba
wyraźnie pani słyszała, że te 2 osoby Komisji rewizyjnej.
BOGUSŁAWA PIETREK RADNA
Panie radny, ja panu nie przerywałam.
ANDRZEJ SZAWEŁ RADNY
Dobrze, ale chce pani tylko powiedzieć, żeby pani wiedziała.

BOGUSŁAWA PIETREK RADNA
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Jeżeli mamy komisję rewizyjną, którą wybraliśmy wszyscy razem, ufamy jej, wydaje
mi się, że wykazali tutaj właśnie czujność i działanie i należy ich za to pochwalić a nie
ganić. Nie możemy im podcinać skrzydeł, bo następnym razem będą bali się w ogóle
zacząć kontrolę, jeżeli będziemy się tak zachowywać. Mają prawa kontrolować, mają
prawo to wyjaśniać i w całej rozciągłości tego działania pochwalam to co zrobili,
dziękuję.
DAMIAN HERMAN – PRZEWODNICZĄCY
Poproszę pana Grzegorza Cyrulika.
GRZEGORZ CYRULIK RADNY
Tutaj mnie pani Bogusia Pietrek uprzedziła z opinią i popieram w 100% , złożyli, niech
złożył kto chciał, złożyli wniosek do prokuratury, prokuratura prześledziła sprawę,
stwierdziła - nie ma, wszystko jest w porządku i sprawa zakończona.
I
dobrze że czuwają i tak powinna trzymać dalej. Troszkę mnie dziwi wystąpienie pana
Szawła, bo przypominam sobie jak na sesji czytał anonimy na Cyrulika i nikt mu nie
zarzucał jakiegoś tam, nieprawidłowości, tak że troszkę bym się wstrzymał panie
Andrzeju.
Ja chciałem z innej beczki , po prostu chciałem już panie Wójcie do pana się zwrócić
z taką prośbą, czy nie wypadało by też wystąpić z jakimiś z wnioskiem, nie wiem jak
to zrobić, żeby po prostu przedsiębiorców, którzy płacą koncesję na sprzedaż napoi
alkoholowych a mają ze względu na covid pozamykane zakłady, bary i takie rzeczy,
czy nie trzeba byłoby ich zwolnić z opłaty z koncesji, nie wiem czy jest to w pana
gestii czy by musiała Rada Gminy jakieś tam działania podjąć, bo ci przedsiębiorcy
co niektórzy nie ponoszą teraz dochodów, a koncesje jako taką muszą płacić
za sprzedaż napojów alkoholowych - takie pytanie panie Wójcie do pana.
FRANCISZEK DZIENDZIEL – WÓJT
Bezpośrednio Rada nie uczestniczy w tym, uczestniczy tu organ jako wykonawczy
w tym, ci przedsiębiorcy którzy starają się o zwolnienie, odroczenie czy inne formy,
te wnioski są w większości respektowane, uwzględniane. W związku z tym
przedsiębiorcy, jednego, drugiego nawet zapytałem, problem później ponownie
uzyskania koncesji jest o wiele gorszy niż opłacenie, nie wiadomo czy tam jeszcze
tydzień, czy dwa, a wiemy, że od piątku hotele ruszają, restauracje na wynos, więc
na wynos nie ma przeciwwskazań.
ANDRZEJ SZAWEŁ – RADNY
Ja jeszcze chciałem ad vocem panie radny Cyrulik, nigdy na pana nie było anonimów
to jest raz, nie przypominam sobie, jak jestem 11 lat pana znam czy 12 i nigdy nie
czytałem na pana anonimów, nie wiem skąd pan to wziął, że ja czytałem anonimy,
no
może szkoda.
GRZEGORZ CYRULIK
Rok wstecz Panie Andrzeju.
ANDRZEJ SZAWEŁ RADNY
Tak, ale to nie był anonim na pana, pan twierdzi, że to było pismo nie podpisane przez
mieszkańców, a to było pismo podpisane i to pan tak twierdził. No dobra nie wracamy
do tego ale nigdy nie było anonimów na pana. Dobra, dziękuję
DAMIAN HERMAN – PRZEWODNICZĄCY
Dziękuję bardzo, pan Kamil Wawrzyczek
KAMIL WAWRZYCZEK RADNY
Chciałbym dwa zdania, może żebyśmy to jakoś podsumowali, oglądają nas
mieszkańcy i może już zagubili się gdzieś tam w gąszczu tych wszystkich komentarzy,
tak jak myślę po części gdzieś gubimy, czy to był wniosek Komisji Rewizyjnej czy

21

tylko radnych. No bo na dobrą sprawę rzeczywiście troszkę niejasno się zrobiło i jakiś
taki rozdźwięk informacyjny kto, co, jak i dlaczego. Jeśli dobrze zrozumiałem
prokuratura zakończyła tak?, już swoje dochodzenie i nie wykazała
żadnych nieprawidłowości tak?
FRANCISZEK DZIENDZIEL – WÓJT
I to jest najważniejszy wniosek w tym, i o to chodziło, że kontrola wewnętrzna
stwierdziła, że nie było uchybień, prokuratura i policja, które dochodzenie prowadziła,
stwierdziła, że nie ma, więc tutaj dobrze wyszło na to, że prawidłowe są te wszystkie
działania. Natomiast no tu pan radny Henryk Opacki zadał to pytanie dlaczego nie
został, rozumiem, poinformowany o całym przebiegu i tu nieprawidłowości nie było w
całym tym, sprawa zupełnie poszła jakby na temat tego, że nie został poinformowany,
następnie radni też, że nie zostali poinformowani. Myślę, że ja ze swojej strony
postaram się tego pilnować i proponuję dla pana przewodniczącego też, żeby na
bieżąco,
jeżeli
dotyczy
Rady
żeby
informować,
dziękuję
bardzo.
DAMIAN HERMAN – PRZEWODNICZĄCY
Ad vocem jeszcze pan Krzysztof Woryna.
KRZYSZTOF WORYNA RADNY
I tutaj chciałbym radnemu Wawrzyczkowi wyjaśnić, tak jak i może mieszkańcom,
faktycznie to nie poszło, raczej nic nie było z Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna
jak już, to było zlecenie kontroli wewnętrznej, została ono przeprowadzona i tyle, na
tym się kończy. Komisja Rewizyjna, kontrola wewnętrzna, koniec, reszta idzie swoim
tokiem już od innej strony, nie od strony Rady Gminy, dziękuję.
KAMIL WAWRZYCZEK – RADNY
Dziękuję
DAMIAN HERMAN – PRZEWODNICZĄCY
Dziękuję, pan Andrzej Szaweł poproszę.
ANDRZEJ SZAWEŁ RADNY
To znaczy ten temat uważamy za zakończony? bo chciałem inny temat podjąć.
DAMIAN HERMAN – PRZEWODNICZĄCY
Tak, mam nadzieję że tak. W takim razie proszę panie Andrzeju inny temat
ANDRZEJ SZAWEŁ RADNY
Dobrze, proszę państwa, panie Wójcie, wie pan doskonale, że od 2014 roku staramy
się o radar na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Łąkową i Spokojną, pan wysyłał już
kilkanaście pism, treść państwu przeczytam jakie to były pisma, to jest parę, jedno
zdanie: „W nawiązaniu do pisma z dnia tego dwutysięcznego czwartego roku oraz
podjętych przez GITD działań związanych z realizacją projektu zwiększenie
skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym
zwraca się z prośbą o ponowną weryfikację wniosku o instalacje stacjonarnego
urządzenia rejestrującego w ciągu drogi krajowej nr 81
w
miejscowości Warszowice skrzyżowanie z drogami gminnymi ulicą Stawową
i Łąkową”. Proszę Państwa, na te pisma, kilkanaście tych pism poszło, na te pisma
otrzymaliśmy odpowiedzi i jedną z tych odpowiedzi nie będę czytał z 2019, ale
przeczytam z 2020 roku, że „uprzejmie informuję, że na obecnym pan wójt, iż na
obecnym etapie projektu zwiększenie skuteczności i efektywności systemu
automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym Główny Inspektorat Transportu
Drogowego dalej gitd, uzyskał od Instytutu Transportu Samochodowego analizę
bezpieczeństwa w ruchu drogowym zawierającą ranking 290 lokalizacji na terenie
całego kraju, które będą brane pod uwagę przy wyznaczaniu miejsc instalacji
urządzeń rejestrujących w ramach realizacji projektu. Zgłoszona przez pana
lokalizacja w ciągu drogi krajowej nr 81 w miejscowości Warszowice nie została
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uwzględniona w opracowaniu rankingu, jako miejsce, w którym należy zainstalować
stacjonarne urządzenie rejestrujące. Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję
że gitd nie przewiduje aktualnie instalacji na terenie miejscowości Warszowice”. Rok
wcześniej takie same pismo żeśmy dostali proszę państwa, tylko tu jeszcze była
nadzieja, że zastanowią się nad tym, przeanalizują i tak dalej, teraz już definitywnie,
że nie znaleźliśmy się w rankingu 290 lokalizacji na terenie całego kraju, to na czym
ten ranking ma polegać? mamy zwiększyć ilość tam wypadków, żeby wejść do tej
czołówki, żeby nam ten radar zabudowali? Proszę państwa, 1 stycznia 2021 roku
o godzinie 20:00, o godzinie 17:00 doszło tam do kolejnego wypadku, na przejściu
została potrącona kobieta, złamana noga, przejście akurat w tym czasie nie było
oświetlone, apeluje jeszcze raz, proszę, nie wiem kto mi może pomóc, na każdej
komisji, tutaj, komisji bezpieczeństwa nawet ostatnio, też tutaj mam, była o tym
mowa. Pomoc mi wyrazili i powiat i policja powiatowa i nasza policja i do tej pory
proszę państwa nie można nic zdziałać. Stoi radar tutaj, dzięki Bogu, że te światła już
są przy tym źródełku, czy nie można tego radaru przynieść tam do nas?
Zabudowany został w idiotycznym miejscu kilka lat temu radar w lesie, który
sprawdza jak sarenki przebiegają, śmiechu było na pół gminy, po co on w tym miejscu
stoi? Zresztą pan sołtys, teraz mogę mówić bo jako sołtys mówię, Grzegorz Cyrulik
sam o tym mówił, że (...) dać to (...) Szawłowi i dalej nic z tego. Tak, że proszę panie
Wójcie co robić dalej żebyśmy ten radar tam mieli? Bo tam dojdzie do tragedii, tam
już dochodzi do tragedii. Czy pan coś mi może powiedzieć panie Wójcie na ten temat?
FRANCISZEK DZIENDZIEL – WÓJT
Jeśli można panie przewodzący? Dobrze, szanowni państwo, kolejne spotkanie odbyło
się z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w obecności przedstawicieli
ruchu drogowego, Komisariatu Policji naszej pawłowickiej ale i też powiatowej byli
przedstawiciele, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała nas
na tym spotkaniu o braku możliwości, o tym co pan przewodniczący powiedział,
że w tym rankingu gmina Pawłowice nie została uwzględniona, mimo tego
ja
19 października 2000 roku, czyli nie tak dawno pismo napisałem go Głównego
Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie w tej sprawie o zainstalowanie
urządzeń pomiarowych, a chodziło głównie jeżeli już nie w jednym miejscu to w kilku
miejscach ciągłego pomiaru, ciągłego pomiaru obejmującego od Gajowej, od Krótkiej
w Warszowicach aż po Wodnik w Pawłowicach, pomiaru prędkości i tu na to pismo, z
datą 2 lutego ja go dostałem wczoraj, myślę że sołtys tutaj Warszowic.
ANDRZEJ SZAWEŁ RADNY
Nie dostałem go jeszcze
FRANCISZEK DZIENDZIEL – WÓJT
No bo ja go dopiero dostałem, te pismo zostanie wam również przekazane, nie wiem
czy tam widać daty i pismo? dostaniecie to przekazane bądź też na komisji tutaj Rady
Gminy, że po prostu nie mają środków finansowych, nie mają możliwości
zainstalowania ciągłego ani pojedynczego radaru, mają opinie Komendy Powiatowej
oraz Wojewódzkiej Policji, odnośnie przeniesienia fotoradaru na łuk, na łuk za
skrzyżowaniem z drogą 938 czyli tam na ten nieszczęsny łuk, gdzie wypadają
samochody, tam w niektórych dniach, w jednym dniu 11 samochodów wypadło i tutaj
nie wykluczają, że jest taka możliwość, żeby ewentualnie któryś z fotoradarów,
ale z terenu Gminy Pawłowice przenieść. Ja kopię tego pisma tutaj sołtysom, jeżeli
będzie trzeba, tu jest do pana Wójta - pan Franciszek Dziendziel Wójt Gminy
Pawłowice adresowane. Jak pan przewodniczący roześle dalej to może wszystkim,
a jak nie to tutaj po linii jako organu pomocniczego sołtysom z Warszowic i Pawłowic
przekażę, dziękuję bardzo.
ANDRZEJ SZAWEŁ RADNY
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Panie Wójcie powiem panu jedno, decyzja przeniesienia tego radaru, który ma iść
na ten łuk, to jest naprawdę chora decyzja, tam gdzie nie ma chodnika, gdzie nikt nie
chodzi, a to że sobie jeżdżą kto chce ile chce i wypada z łuku na łąkę i komuś się tam
nic nie stanie, ewentualnie temu co jedzie za szybko na swoją odpowiedzialność robi
to, to tam trzeba dać radar? A tu gdzie jest chodnik, gdzie są bariery, w tej chwili są
znowu uszkodzone te bariery - to tam radaru się nie daje, bo tam nie ma zagrożenia,
bo tam ludzie przechodzą, tam ludzie jeżdżą na rowerach, to tam radaru nie wolno
dać, a tutaj gdzie wypadają na łuku to radar musi być, to niech przyniosą ten radar,
w sumie dadzą ten radar na drugą stronę jeżeli tam jest takie wielkie zagrożenie. Tam
przecież w ciągu jednego dnia wypada 5 - 6 aut i wszyscy się cieszą, że wypadli z
tego i my będziemy? Był pomysł żeby tam zarurować, żeby był równy teren, że jak
wyleci jak z katapulty to się nic nie stanie i takie działania my mamy, podejmuje się
zamiast dla bezpieczeństwa mieszkańców mówię, aż się stanie tam jakaś tragedia.
Proszę sobie zajechać i zobaczę kolejny raz uszkodzona bariera, gdyby tych barier nie
było to nie wiem co by tam się działo. Poza tym to skrzyżowanie trzeba
do
świetlić. Tam musi być zabudowany słup, tam jest ciemno, tak że już tą sprawę będę
załatwiał inaczej, ale ten radar naprawdę to jest konieczność nad koniecznością. Dają
na zakręt (...) gdzie ludzie wyskakują, pojedzie zamiast 70, przyjedzie
z
Warszawy i jedzie 170, bo nie wie czy on jest dobrze wyprofilowany czy nie.
Ja
się na tym nie znam ale jest prosta trasa. To jest jedna rzecz, a druga rzecz panie
Wójcie to co już też się domagałem na komisji bezpieczeństwa: zabudowanie świateł
na przejściu naprzeciw szkoły podstawowej na drugą stronę, tam jest jedno przejście
zaraz naprzeciwko sklepu i w tej chwili znowu są bariery rozwalone, dobrze że w tej
chwili dzieci się uczą zdalnie i nie wiem (...) jak ci ludzie jeżdżą? Bariera rozwalona
na odcinku 6 - 7 metrów, gdyby tam ktoś przechodził z dzieci i nie tylko z dzieci - tam
jest przejście, na tym samym przejściu to jest rozwalone. I też (...) o to też prosimy
się, żeby tam było przejście, światło na przycisk, nic więcej, to tam gdzie zagraża
bezpieczeństwu mieszkańców, dzieci, no to tam się nie stawia, ale gdzie sarenki (...)
hasają, gdzie (...) wolna droga, wiatr hula, no to tam dla kierowców żeby było 70, kto
tam z nich (...)pojedzie 70 ? (...) na rowerze, dziękuje, nie będę dalej mówił bo mam
jeszcze więcej tego, ale szkoda moich nerwów, od siedmiu lat staram się o to i nie
można jednej głupiej rzeczy załatwić (...). Tak to wszystko wygląda w tym kraju.
DAMIAN HERMAN – PRZEWODNICZĄCY
Dziękuję bardzo, ze swojej strony również rozmawialiśmy kiedyś odnośnie oświetlenia
nad pasami bardzo chętnie bym powrócił do tego tematu panie wójcie.
Przechodzimy do pana Grzegorza Cyrulika.
GRZEGORZ CYRULIK RADNY
Tak, ja chciałbym poprzeć pana Wójta, pan Wójt robi co może, spotykamy się
z generalną.
ANDRZEJ SZAWEŁ RADNY
Ja nie mówię, że nie robi, ale widzi pan jak jest.
GRZEGORZ CYRULIK RADNY
Niech pan się uspokoi, robimy wszystko i ja na miejscu, jeszcze żadne decyzje nie
zapadły a propo umieszczenia fotoradaru w Pawłowicach na łuku bo to dopiero (...)
Pan Wójt mówi, wszystko by chcieli żeby gmina to zapłaciła. Panie Szaweł, nie gasił
bym światełka w tunelu, bo światełko świeci i dla Warszowic, powiem panu szczerze,
żadna tajemnica. Niech pan mi nie przerywa.
ANDRZEJ SZAWEŁ RADNY
8 lat świeci, wie pan to mi pan nie gadaj takich głupot, 8 lat nie można załatwić
GRZEGORZ CYRULIK RADNY
Nie dalej jak wczoraj miałem zaszczyt gościć u pana posła Grzegorza Gaży i temat
waszego fotoradaru w Warszowicach poruszyłem i bądźmy cierpliwi, może uda się
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przy dobrej koniunkturze ten fotoradar, by w Warszowicach powstał, tylko nie da się
nic na siłę, 8 lat pan działasz, 2 lata był pan przewodniczącym Rady Gminy i nic pan
nie
załatwił.
Może
wszyscy
robią
co
mogą,
łącznie
z
sołtysem
z Pawłowic, dziękuję bardzo.
ANDRZEJ SZAWEŁ RADNY
Tak, tak, dziękuję panu, pan tylko nie przeszkadzaj to będzie dobrze i nie dawaj mi
pan autorytetu pana Gaży.
DAMIAN HERMAN – PRZEWODNICZĄCY
Dziękuję bardzo, chciałem tylko dodać, że może niektóre rzeczy lepiej w ciszy jakichś
gabinetów jednak poruszać. Czy są jakieś jeszcze pytania, jakieś wnioski, jakieś
głosy? ( nie było) Dziękuję bardzo, w związku z tym, że wyczerpaliśmy wszystkie
punkty dzisiejszego porządku, zamykam XXIV sesję Rady Gminy Pawłowice. Dziękuję bardzo.
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