
Protokół Nr VII/2019 

Sesji Rady Gminy Pietrowice Wielkie 

odbytej w dniu 08 kwietnia 2019 r. 

 

 

W sesji udział wzięło 15 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. 16
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 15 głosami „za”  

 

Ad. 3 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą iż na jego wniosek Wójta Gminy prosi o  dodanie do 

porządku obrad sesji uchwały Nr VII/70/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie – Etap II 

 

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. Podjęcie uchwały Nr VII/62/2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-

Opiekuńczego w Krzanowicach 

6. Podjęcie uchwały Nr VII/63/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności  Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich za 2018 r. 

7. Podjęcie uchwały Nr VII/64/2019 w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gminnej.  

8. Podjęcie uchwały Nr VII/65/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny  

9. Podjęcie uchwały Nr VII/66/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres 

3 lat. 

10. Podjęcie uchwały Nr VII/67/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pietrowice Wielkie  

11. Podjęcie uchwały Nr VII/68//2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Pietrowice Wielkie i określenie granic ich obwodów 

12. Podjęcie uchwały Nr VII/69/2019 w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 



13. Podjęcie uchwały Nr VII/70/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie – Etap II 

14. Interpelacje radnych / Wolne wnioski  

15. Zakończenie sesji 

 

Porządek obrad podjęto 15 głosami „za”   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ad. 3 

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

międzysesyjnym  

- odbyło się spotkanie z sołtysami z okazji Dnia Sołtysa   

- odbyły się zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach  

- wójt uczestniczył w spotkaniu z firmą Eko Okna dot. przebudowy drogi  

- wójt uczestniczył w spotkaniu z konserwatorem zabytków w sprawie dworca PKP w Pietrowicach Wielkich 

- wójt uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami WFOŚ i GW w Katowicach w sprawie czystego  

  powietrza  

- odbył się XII Konkurs Potraw Regionalnych w Pietrowicach Wielkich  

 

Ad. 4 

Komisja Gospodarki Finansów i Promocji Gminy na swych posiedzeniu dokonała podsumowania Gali 

Przedsiębiorczości, omówiono przygotowania do Wielkanocnej Procesji Konnej oraz omówiła i zaopiniowała 

projekty uchwał  

 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Polityki Społecznej na swych posiedzeniu omówiła i 

zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał  

  

Ad. 5 

Wójt omówił uchwalę dodał iż do Zakładu Opiekuńczego w Krzanowicach są kierowani nasi podopieczni,  

a współpraca z ośrodkiem dobrze się układa. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania  

Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie. 

 

Uchwałę Nr VII/62/2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-

Opiekuńczego w Krzanowicach podjęto 15 głosami „za” 

( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik do protokołu sesji)  

 

Ad. 6 

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

Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie. 

 



Uchwałę Nr  VII/63/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności  Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich za 2018 r. podjęto 15 głosami „za”  

( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik do protokołu sesji)  

 

Ad. 7 

Wójt omówił projekt uchwały poinformował iż gmina chce sprzedać kolejne działki na byłym Polmosie są 

chętni na kupno działek. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania  

Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie. 

 

Uchwałę Nr VII/64/2019 w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gminnej podjęto 15 głosami „za” 

( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik do protokołu sesji)  

 

Ad. 8 

Głos zabrał wójt poinformował iż darowizna dotyczy udziałów w nieruchomości niezabudowanej (drogi ) 

położonej przy Zielonym Centrum w Krowiarkach. Właściciele zdecydowali że darują gminie część swoich 

udziałów.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania  

Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie. 

 

Uchwałę Nr VII/65/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny podjęto 15 głosami „za”  

( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik do protokołu sesji)  

 

Ad. 9 

Głos zabrał wójt - dzierżawcy wystąpili z wnioskiem o dzierżawą gruntu na kolejne 3 lata. Dzierżawca 

wywiązują się z opłat dzierżawy nie widzi przeszkód aby dalej nie przedłużyć umowy dzierżawy 

Radny P. Parys zapytał czy były zaległości z użytkownikami i czy poprzedni okres dzierżawy tez wynosił  

3 lata  

Wójt – nie ma zaległości a poprzedni okres tez wynosił 3 lata  

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania  

Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie. 

 

Uchwałę Nr VII/66/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres 3 lat 

podjęto 15 głosami „za” 

( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik do protokołu sesji)  

 

 

 



Ad. 10 

Głos zabrał wójt wyjaśnił iż nadanie nazwy ulicy dotyczy nowego osiedla po byłym Polmosie. Zostało 

wystosowane pismo do właścicieli działek z propozycją nazw ulic, właściciele działek nie wnieśli sprzeciwu 

ani uwag. 

 

Uchwałę Nr VII/67/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pietrowice Wielkie  

podjęto 14 głosami „za” jedna osoba nie zagłosowała  

( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik do protokołu sesji)  

 

Ad. 11 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania  

Radny P. Parys zapytał czy są to szkoły 8 klasowe  

Inspektor ds. oświaty C. Pawlasek – tak  

Uchwałę poddano pod głosowanie. 

 

Uchwałę Nr VII/68//2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Pietrowice Wielkie i określenie granic ich obwodów podjęto 15 głosami 

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

 

Ad. 12 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania  

Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie. 

 

Uchwałę Nr VII/69/2019 w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2019 rok podjęto 15 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 VII/70/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie – Etap II podjęto 15 głosami „za”  

( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik do protokołu sesji)  

 

Ad. 14 

Sołtys sołectwa Żerdziny zaprosił wszystkich na majówkę konną 

 

 

 

 

 



Ad. 15 

Na tym sesje zakończono o godz. 17.15
 

 

Protokołowała
  

podinspektor  

Sylwia Mróz   


