Protokół Nr XI /2019
Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pietrowice Wielkie
odbytej w dniu 11 września 2019 r.

W sesji udział wzięło 15 radnych oraz Wójt Gminy Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Radca Prawny oraz
sołtys sołectwa Gródczanki, Samborowice, Maków - lista obecności w załączeniu do protokołu
00

Sesja rozpoczęła się o godz. 16

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 XI/90/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
4. Podjęcie uchwały Nr XI/91/2019 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pietrowice Wielkie
5. Podjęcie uchwały Nr XI/92/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Województwa Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania pod nazwą „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pietrowice Wielkie – VII etap”
6. Podjęcie uchwały Nr XI/93/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pietrowice Wielkie na lata 2019–2026
7. Podjęcie uchwały Nr XI/94/2019 w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2019 rok
Zakończenie sesji
Porządek obrad podjęto 15 głosami „za”

Ad. 3
Głos zabrał wójt gminy poinformował iż darowizna dotyczy nieruchomości w Pietrowicach Wielkich koło
cmentarza mieszkaniec gminy chce darować gminie 0,0069 ha.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania
Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie.
Uchwałę Nr XI/90/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny podjęto 15 głosami „za”
( protokół z przebiegu jawnego glosowania załącznik do protokołu sesji)

Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania
Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie.
Uchwałę Nr XI/91/2019 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pietrowice Wielkie podjęto 15 głosami „za”
( protokół z przebiegu jawnego glosowania załącznik do protokołu sesji)

Ad. 5
Skarbnik omówiła projekt uchwały dot. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą
„Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pietrowice Wielkie. Poinformowała iż jest już to VII etap.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania
Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie.
Uchwałę Nr XI/92/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Województwa Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod
nazwą „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pietrowice Wielkie – VII etap”
podjęto 15 głosami „za”
( protokół z przebiegu jawnego glosowania załącznik do protokołu sesji)

Ad. 6
Skarbnik omówiła zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej lata 2019-2026 dokonano w związku z wprowadzeniem
przedsięwzięcia dotyczącego realizacji Programu Niskiej Emisji. Program realizowany będzie w latach
2019-2020 i łączną kwotę wydatków finansowania będzie z zaciągniętej z WFOS i GW w Katowicach
pożyczki. Łączne nakłady wyniosą 120.000,00 zł z czego 2019 40.000,00 natomiast w 2020- 80.000,00 zł
Kolejna zmiana dotyczy dokonania w związku uchwałą nr 5/2018 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin
i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybiku w sprawie ustalenia
wysokości składki członkowskiej celowej na potrzeby projektu Gminy z dobrą energią wymiana urządzeń
grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
Wysokość składki dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2019-2020 wynosi 32.214,91 zł. Składka po
zamianie wynosi 64.154,42 zł. Termin również została skrócony i obecnie wszystko ma być zrealizowane
w 2019 roku. Składka przeznaczona jest na pokrycie wkładu własnego do projektu. Pozostałe
przedsięwzięcie i wartości pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania
Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie.
Uchwałę Nr XI/93/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie
na lata 2019–2026 podjęto 15 głosami „za”
( protokół z przebiegu jawnego glosowania załącznik do protokołu sesji)

Ad. 5
Skarbnik omówiła zmiany do budżetu Gminy 2019 rok
Skarbnik omówiła projekt uchwały. Zmiany w budżecie gminy dokonuje się w planie dochodów budżetu
zwiększono plan o kwoty dochodów wykonanych ponad plan. Wprowadzono również środki zgodnie
z decyzją Wojewody Śląskiego. W planie wydatków wprowadzono środki na zadania ujęte w załączniku
nr 3 ponadto na wniosek Rady Sołeckiej w Pawłowie i Rady Sołeckiej w Gródczankach dokonano zmian
przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego. Plan przychodów zwiększono o kwotę pochodzącą z wolnych
środków, natomiast w planie rozchodów ujęto kwotę na planowane udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia
na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zapytał czy są pytania
Pytań nie było. Uchwałę poddano pod głosowanie.
Uchwałę Nr XI/94/2019 w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2019 rok podjęto 15 głosami „za”
( protokół z przebiegu jawnego glosowania załącznik do protokołu sesji)

Ad. 6
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak zwrócił się z prośbą do wiceprzewodniczącej Rady Gminy
Pani I. Gawlica o odczytanie pisma z UKS „Start” Pietrowice Wielkie ( załącznik do protokołu )
Na tym sesje zakończono o godz. 16.25

Protokołowała
podinspektor
Sylwia Mróz

