
Protokół Nr VIII/2019 

Sesji Rady Gminy Pietrowice Wielkie 

odbytej w dniu 20 maja 2019 r. 

 

 

W sesji udział wzięło 13 radnych oraz Wójt Gminy Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Radca Prawny oraz 

sołtys sołectwa Maków i 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 13 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. Podjęcie uchwały Nr VIII/71/2019 w sprawie zmian w Statucie Gminy Pietrowice Wielkie 

6. Podjęcie uchwały Nr VIII/72/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 

7. Podjęcie uchwały Nr VIII/73/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy-drodze wewnętrznej  

w miejscowości Pietrowice Wielkie 

8. Podjęcie uchwały Nr VIII/74/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres  

3 lat. 

9. Podjęcie uchwały Nr VIII/75/2019 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie 

10. Podjęcie uchwały Nr VIII/76/2019 w sprawie powierzenia Wójtowi uprawnień do ustalania wysokości 

cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie 

11. Podjęcie uchwały Nr VIII/77/2019 w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie 

Gminy Pietrowice Wielkie oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów  

12. Podjęcie uchwały Nr VII/78/2019 w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 

13. Interpelacje radnych / Wolne wnioski  

14. Zakończenie sesji 

 

 

 



Radny P. Parys zawnioskował o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały Nr VIII/77/2019 w sprawie 

zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Pietrowice Wielkie oraz sposobu ustalania 

opłat za korzystanie z tych obiektów.  

 

Wniosek poddano pod głosowanie 5 radnych zagłosowało za wycofaniem z porządku obrad w/w uchwały  

5 radnych przeciw 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Uchwała Nr VIII/77/2019 w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy 

Pietrowice Wielkie oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów nie została wycofana z 

porządku obrad. 

 

Ad. 3 

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

międzysesyjnym 

- trwają prace związane z scalaniem gruntów w Krowiarkach i Amandowie   

- wójt uczestniczył w konwencie wójtów na którym omówiono funkcjonowanie PKS i PKM Racibórz  

- wójt podziękował wszystkim którzy zaangażowali się w przygotowanie Wielkanocnej Procesji Konnej oraz 

XIX Eko Wystawy  

- odbył się koncert Orkiestry Dętej z Leśnicy w Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich  

- wójt uczestniczył w Towarzyskich Zawodach w Powożeniu Koni w Kornicy   

 

Ad. 4 

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

projekty uchwał  

 

Komisja Ekologii Rolnictwa Leśnictwa Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej na swym posiedzeniu 

zapoznała się z zabezpieczeniem Wielkanocnej Procesji Konnej omówiono zabezpieczenie XIX Eko 

Wystawy 

 

Ad. 5 

Uchwałę Nr VIII/71/2019 w sprawie zmian w Statucie Gminy Pietrowice Wielkie podjęto 12 głosami 

„za” 1 osoba „przeciw”  

( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik do protokołu sesji)  

 

Ad. 6 

Wójt omówił uchwałę dodał iż jest to porządkowanie mienia komunalnego. 

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

Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie. 

 

Uchwałę Nr VIII/72/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny podjęto 13 głosami „za” 



( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik do protokołu sesji)  

 

Ad. 7 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania  

Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie. 

 

Uchwałę Nr VIII/73/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy-drodze wewnętrznej w miejscowości 

Pietrowice Wielkie podjęto 13 głosami „za” 

( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik do protokołu sesji)  

 

Ad. 8 

Wójt omówił projekt uchwały - dzierżawca wystąpił  z wnioskiem o dzierżawą gruntu. Dzierżawca wywiązują 

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

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

Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie. 

 

Uchwałę Nr  VIII/74/2019 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres  

3 lat podjęto 13 głosami „za”  

( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik do protokołu sesji)  

 

Ad. 9 

Wójt omówił projekt uchwały  

Radny P. Parys zapytał o wyjaśnienia w paragrafie 1 punktu 3  czy dotyczy to imprez plenerowych w naszej 

gminie.  

Wójt tak  

Radny P. Parys uważa że tych imprez w naszej gminie jest więcej dodał iż 16 zezwoleń w ciągu roku to jest 

mało gdyż w jego sołectwie w ciągu roku są organizowane 3 imprezy na których sprzedaje się alkohol.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak ogłosił 5 minutową przerwę aby pan mecenas mógł dokładnie 

zapoznać się projektem uchwały  

Wznowiono obrady sesji  

Radna. U. Herud opuściła obrady sesji  

Radca prawny wyjaśnił iż ustawa uległa zmianie i dotychczas radni ustalali ilość miejsc.  Obecnie rada ustala 

ilość zezwoleń, a są to zezwolenia stałe czyli kto może przez pewien okres sprzedawać napoje alkoholowe 

w lokalach gastronomicznych i w sklepach natomiast zezwolenia jednorazowe takie udziela wójt i nie jest 

wymagana opinia komisji alkoholowej ani rady.   

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania  

Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie. 

 



Uchwałę Nr VIII/75/2019 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

na terenie Gminy Pietrowice Wielkie podjęto 12 głosami „za” 

( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik do protokołu sesji)  

 

Ad. 10 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania  

Radny P. Parys zapytał czy są już ustalone stawki  

Wójt – zostanie przygotowane stosowne zarządzenie 

Radny P. Parys czy dla wszystkich świetlic będzie jednakowa opłata  

Wójt – w Centrum Społeczno Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich będzie trochę większa opłata ze względu 

na powierzchnie   

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak dodał iż będzie to opłata tylko dla osób prywatnych  

Uchwałę poddano pod głosowanie. 

 

Uchwałę Nr VIII/76/2019 w sprawie powierzenia Wójtowi uprawnień do ustalania wysokości cen i 

opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie podjęto 

11 głosami „za” 1 osoba „wstrzymała się” od głosu   

( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik do protokołu sesji)  

 

Ad. 11 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania  

Głos zabrał Radny P. Parys zwrócił uwagę iż w regulaminie jest dużo błędów i uważa że powinno się 

jeszcze raz tą uchwałę na komisji przeanalizować, gdyż jest trochę zmian   

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził iż jest rzeczywiście trochę niejasności w regulaminie i proponuje aby 

tę uchwałę wycofać z porządku obrad żeby było można skorygować jeszcze pewne rzeczy  

Radny. P. Parys złożył wniosek o wycofanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic 

wiejskich na terenie Gminy Pietrowice Wielkie oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów 

Wniosek poddano pod głosowanie  

11 osób zagłosowało „za”  1 osoba „wstrzymała się” od głosu  

 

Ad. 12 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania  

Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie. 

 

Uchwałę Nr VIII/77/2019 w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2019 rok podjęto 12 głosami „za”  

( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik do protokołu sesji)  

 

 

 

 



Ad. 13 

Głos zabrał Radny Powiatowy odbędą się dożynki powiatowe i chcemy zrobić wyścigi traktorowe jak ktoś 

jest chętny to prosi o zapisywanie się  

 

Radna M. Łyczko – prosi o wykoszenie trawy wokół znaków  

Wójt – zostanie to zrobione gdyż najpierw jedzie ciężki sprzęt a później jest  

 

 

Ad. 14 

Na tym sesje zakończono o godz. 17.30
 

 

Protokołowała
  

podinspektor  

Sylwia Mróz   

 


