
Protokół Nr X/2019 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pietrowice Wielkie 

odbytej w dniu 12 sierpnia 2019 r. 

 

 

W sesji udział wzięło 10 radnych oraz Wójt Gminy Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Radca Prawny oraz 

sołtys sołectwa Żerdziny, Samborowice, - lista obecności w załączeniu do protokołu  

Sesja rozpoczęła się o godz. 13
00

  

 

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

obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak przedstawił porządek obrad  

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.    

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3.  Podjęcie uchwały Nr X/86/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie – Etap II 

4. Podjęcie uchwały Nr X/87/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pietrowie Wielkie na lata 2019 – 2026 

5. Podjęcie uchwały Nr X/88/2019 w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 

6.  Podjęcie uchwały Nr X/89/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie – Etap II 

7. Zakończenie sesji. 

 

Porządek obrad podjęto 10 głosami „za”   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ad. 3 

Wójt omówił uchwałę poinformował iż firma ELTEL Networks Energetyka S. A. z siedzibą w Olsztynie, 

Gutkowo 81d, działająca w imieniu Inwestora TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie | 

ul. Podgórska 25A; 31-358 Kraków wystąpiła z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie – Etap II w zakresie zasad kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu dla obiektów infrastruktury technicznej, polegającą na doprecyzowaniu zapisu 

dotyczącego dopuszczalnej wysokości konstrukcji wsporczych (słupów) linii elektroenergetycznej 110kV.  

W obowiązującym planie miejscowym ustalono dopuszczalne wysokości obiektów infrastruktury technicznej 

na 20m. W ramach inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym polegającej na przebudowie 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Studzienna – GPZ Polska Cerekiew zostaną 

zaprojektowane słupy o wysokości do 49m. 



Przedmiotowe zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie linii elektroenergetycznej 110 kV 

Studzienna – Polska Cerekiew i jego realizacja jest niezbędna dla zwiększenia pewności zasilania, 

zmniejszenia zagrożenia awariami oraz poprawy jakości i stabilności energii dostarczanej do odbiorców  

w tym lokalną społeczność oraz obecnych i przyszłych inwestorów. 

Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie – 

Etap II pozwoli na formalne przygotowania terenu pod planowaną inwestycję. 

Długość realizowanej na terenie gminy Pietrowice Wielkie linii elektroenergetycznej 110 kV wynosi  

ok. 2,5 km. Linia elektroenergetyczna 110kV przebiega przez działki położone w obrębach geodezyjnych: 

Żerdziny i Pawłów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania  

Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie. 

 

Uchwałę Nr X/86/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie – Etap II podjęto 10 głosami „za” 

( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik do protokołu sesji)  

 

 

Ad. 4 

Skarbnik omówiła zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej   

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania  

Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie. 

 

Uchwałę Nr X/87/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie 

na lata 2019 – 2026 podjęto 10 głosami „za” 

( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik do protokołu sesji)  

 

Ad. 5 

Skarbnik omówiła zmiany do budżetu Gminy 2019 rok   

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania  

Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie. 

 

Uchwałę Nr X/88/2019 w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2019 rok podjęto 10 głosami „za” 

( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik do protokołu sesji)  

 

 

 

 



Ad. 6 

Sekretarz Urzędu omówił uchwałę iż w obecnym obowiązującym planie miejscowym, zgodnie z wytycznymi 

konserwatorskimi, w §4 ust. 3 pkt 3 lit. d uchwały, dla budynków wymienionych punkcie drugim tego ustępu 

został wprowadzony zakaz docieplania budynków drewnianych oraz zewnętrznego docieplania budynków 

murowanych poprzez docieplanie ścian frontowych i bocznych. Takim zakazem został objęty również 

budynek dworca PKP, który jest  zlokalizowany przy ul. 1 Maja w Pietrowicach Wielkich. Gmina Pietrowice 

Wielkie obecnie stara się o dofinansowanie z funduszy europejskich na modernizację budynku dworca, która 

ma również objąć jego termomodernizację. W związku z tym zachodzi konieczność wprowadzenia 

przedmiotowej zmiany w zakresie części tekstowej planu miejscowego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania  

Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie. 

 

Uchwałę Nr X/89/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Pietrowice Wielkie – Etap II podjęto 10 głosami „za” 

( protokół z przebiegu jawnego  glosowania załącznik do protokołu sesji)  

 

Ad. 7 

Na tym sesje zakończono o godz. 13.15
 

 

Protokołowała
  

podinspektor  

Sylwia Mróz   


