
Protokół Nr IX/2019 

Sesji Rady Gminy Pietrowice Wielkie 

odbytej w dniu 18 czerwca 2019 r. 

 

 

W sesji udział wzięło 14 radnych oraz Wójt Gminy Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Radca Prawny oraz 

sołtys Żerdziny, Gródczanki, - lista obecności w załączeniu do protokołu  

Sesja rozpoczęła się o godz. 14
00

  

 

Sesje otworzył Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak, który powitał zebranych na podstawie listy 

obecności stwierdził prawomocność obrad 

 

Ad. 2 

Protokół z ostatniej sesji przyjęto 14 głosami „za”  

 

Ad. 3 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak przedstawił porządek obrad  

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

3.  Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.  

4. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z działalności w okresie międzysesyjnym.  

5. Przedstawienie raportu o stanie gminy Pietrowice Wielkie za rok poprzedni. 

6. Debata nad raportem o stanie gminy Pietrowice Wielkie  

7. Podjęcie uchwały IX/78/2019 w sprawie udzielenia wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie wotum 

zaufania 

8. Podjęcie uchwały IX/79/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Pietrowice Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok 

9. Podjęcie uchwały IX/80/2019 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Pietrowice Wielkie i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie za 2018  rok 

10. Podjęcie uchwały IX/81/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w 

Makowie 

11. Podjęcie uchwały IX/82/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres  10 

lat. 

12. Podjęcie uchwały IX/83/2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 

13. Podjęcie uchwały IX/84/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice 

Wielkie na lata 2019–2026 

14. Podjęcie uchwały IX/85/2019 w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 

15. Sprawozdanie radnych powiatowych z działalności w okresie międzysesyjnym    



16. Interpelacje radnych / Wolne wnioski 

17. Zakończenie sesji 

                                                                     

Porządek obrad podjęto 14 głosami „za”   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ad. 3 

Głos zabrał Wójt Gminy Andrzej Wawrzynek, przedstawił najważniejsze wydarzenia w okresie 

międzysesyjnym  

- wójt uczestniczył w walnym zgromadzeniu  Euroregionu Silesia  

- odbył się wyjazd do partnerskiej gminy Liederbach   

 

Ad. 4 

Komisja Gospodarki Finansów i Promocji Gminy na swych posiedzeniu omówiła i zaopiniowała pozytywnie 

projekty uchwał  

 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Polityki Społecznej – na swym posiedzeniu zapoznała się i 

omówiła stan czytelnictwa w bibliotekach naszej gminy. 

 

Komisja Rewizyjna na swym posiedzeniu omówiła i zapoznała się z sprawozdaniem Wójta Gminy Pietrowice 

Wielkie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok, sprawozdaniem finansowym za rok 2018 oraz zapoznała 

się z informacją o stanie mienia komunalnego. Zapoznano się  z bilansem z wykonania budżetu oraz 

omówiono zobowiązania finansowe, kredyty i pożyczki.  

Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok, informacji o stanie 

mienia komunalnego  i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z wykonania 

budżetu a także z innymi sprawozdaniami finansowymi, po wysłuchaniu  ustnych wyjaśnień Skarbnika 

Gminy Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu.  

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów: 

Za udzieleniem absolutorium - 6 głosów 

przeciwko udzieleniu absolutorium - 0 głosów, 

 

Ad. 5,6,7 

Przewodniczący Rady poinformował, że nikt z mieszkańców nie zgłosił pisemnie chęci zabrania głosu w 

debacie nad raportem o stanie gminy za 2018 r. 

Wójt Gminy poinformował, że na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym zostało radnym oraz 

mieszkańcom gminy przedstawiony raport o stanie Gminy Pietrowice Wielkie za 2018 rok.  

Sekretarz gminy stwierdził, że przygotowany raport zawiera znacznie więcej informacji niż wymaga tego 

zapis ustawy o samorządzie gminnym. Poinformował, jakie zagadnienia zostały w nim przedstawione. 

Podziękował wszystkim, którzy pracowali nad przygotowaniem raportu o stanie gminy za 2018 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania  

Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie. 



 

Uchwałę Nr IX/78/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie wotum zaufania 

podjęto 14 głosami „za” 

( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik do protokołu sesji)  

 

Ad. 8 

Zanim przystąpiono do głosowania Skarbnik Gminy zapoznała radnych z uchwałą Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P. Parys zapoznał radnych w sprawie 

pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

absolutorium za 2018r.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania do projektu uchwały  

Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie. 

 

Uchwałę Nr  IX/79/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Pietrowice Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok podjęto 14 głosami „za”  

( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik do protokołu sesji)  

 

Ad. 9 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania  

Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie. 

 

Uchwałę Nr  IX/80/2019 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pietrowice 

Wielkie i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie za 2018  rok podjęto 14 głosami 

„za”( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik do protokołu sesji)  

 

Ad. 10 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania  

Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie. 

 

Uchwałę Nr  IX/81/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Makowie 

podjęto 14 głosami „za”  

( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik do protokołu sesji)  

 

Ad. 11 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania  

Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie. 

 

Uchwałę Nr IX/82/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres  10 lat. 

podjęto 14 głosami „za” ( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik do protokołu sesji)  



Ad. 12 

Radny P. Parys zaproponował skoro gmina ma dofinansować do zakupu pralnicy przemysłowej do prania 

odzieży specjalnej strażaków to proponuje, aby z tej pralnicy mogli korzystać też strażacy z naszych 

Ochotniczych  Straży Pożarnej z terenu naszej gminy. 

Wójt poinformował iż będzie rozmawiał z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Raciborzu dodał, iż uważa że jest to bardzo dobry pomysł. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania  

Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie. 

 

Uchwałę Nr IX/83/2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu podjęto 14 głosami „za” 

( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik do protokołu sesji)  

 

Ad. 13 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania  

Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie. 

 

Uchwałę Nr  IX/84/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice 

Wielkie na lata 2019–2026 podjęto 14 głosami „za” ( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik 

do protokołu sesji)  

 

Ad. 14 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania  

Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie. 

 

Uchwałę Nr IX/85/2019 w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2019 rok podjęto 14 głosami „za”  

( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik do protokołu sesji)  

 

Ad. 15 

Brak  

 

Ad. 16 

Głos zabrała Radna I. Gawlica poinformowała iż w 2017 roku rada gminy przyjęła uchwałę, że „ustala się,  

że realizacja bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Pietrowice Wielkie, odbywa się w wymiarze 5 godzin dziennie”. Ustalono 

również, że każda kolejna godzina jest płatna 1 zł. W przypadku pobytu w przedszkolu drugiego dziecka z 

rodziny 50 groszy, a trzeciego lub kolejnego w tym samym przedszkolu 10 groszy. Opłata dotyczy tylko tych 

dzieci, których rodzice zadeklarowali się, że ich pociechy będą uczęszczać do placówki powyżej pięciu 

godzin dziennie. Opłaty obejmują przedszkolaków w wieku od 3 do 5 lat, a dzieci, które kończą w danym 



roku 6 lat, są ustawowo z opłat zwolnione. (Osobną kwestią są z kolei opłaty za wyżywienie dziecka, jednak 

szerzej tej kwestii nie omawiamy, ze względu, że ta nie dotyczy tej sprawy). 

Radna I. Gawlica poinformowała iż zaczęły pojawiać się głosy oburzenia rodziców dzieci. Zapytała czy taka 

forma pobierania opłat jest zgodna z prawem. 

 

Radca Prawny Ewa Pierzchała wyjaśniła iż jest to działanie zgodne z prawem 

Wyjaśniła, że uchwała została podjęta na podstawie przepisów prawa, które dają delegację radzie gminy 

tylko do tego, żeby ustaliła odpłatność za korzystanie. E. Pierzchała podkreślała, że nie ma delegacji 

ustawowej, aby ustalić np. odliczanie na poczet nieobecności dziecka w placówce. – Nie ma przepisów 

prawa ani w prawie oświatowym, ani w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, żeby takie zasady,  

czy regulacje rada gminy mogła podjąć. Dodała iż na dzień dzisiejszy nie ma kryteriów, nie ma podstawy 

prawnej, nic nie da się zrobić. Jest problem, ale nikt z państwa rozwiązać go nie może. 

Radna Ilona Gawlica zauważała, że ościenne gminy z tym problemem sobie radzą.  

Radca prawny Ewa Pierzchała ponownie podkreśliła, że nie ma obecnie podstaw prawnych określających 

tryb zwrotu. – Jeżeli taki tryb jest określony w praktyce, to pytanie, jak przebiegała realność tego określenia. 

Praktyka sobie ze wszystkim radzi – mówiła, dopowiadając, że kluczowe są jednak przepisy, a tych brak. 

Poinformowała  również, że w tej materii może pomóc np. poseł, który ma realny wpływ na zmiany.  

Rada gminy musi działać natomiast na podstawie obowiązującego prawa. 

 

 

Ad. 17 

Na tym sesje zakończono o godz. 14.55 

 

Protokołowała
  

podinspektor  

Sylwia Mróz   


