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BR.0002.11.2019
PROTOKÓŁ Nr XIV/19
z sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 października 2019 roku

XIV po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach
odbyła się w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji
i Edukacji w Wilamowicach (I piętro, sala konferencyjna)
Obradom przewodniczyła Pani Stanisława Kudłacik Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Wilamowicach.
Czas trwania: od godz. 14.30 do godz. 16.00.
Obecni:

11 radnych na stan 15
oraz zaproszeni goście, wg listy obecności załączonej do protokołu.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik otworzyła XIV po wyborach sesję Rady Miejskiej
w Wilamowicach, powitała radnych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Pani
Przewodnicząca stwierdziła, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 11 radnych na stan 15, co stanowi
o prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała porządek obrad, który wszyscy otrzymali:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się
dnia 25 września 2019 r.
4. Wręczenie medali z okazji 100-lecia PCK w dowód uznania za wieloletnie wspieranie.
5. Wystąpienia zaproszonych gości
6. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 16 października 2019 roku.
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7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wilamowice za rok szkolny
2018/2019.
8. Ocena przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.
9. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Wilamowicach i Burmistrza Wilamowic na początek
kadencji.
10. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Wilamowicach i Burmistrza Wilamowic za rok 2018.
11. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady Miejskiej
w Wilamowicach na początek kadencji.
12. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady Miejskiej
w Wilamowicach oraz Burmistrzowi Wilamowic za rok 2018.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wsparcia dla konstytucyjnego modelu rodziny opartego na tradycyjnych wartościach;
2) nadania nazwy ulicy w Wilamowicach (ul. Willowa);
3) uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 listopada 2007 roku Nr XIII/

106/07 w sprawie uchwalenia Regulaminu odprowadzania ścieków obowiązującego na
obszarze Gminy Kozy;
4) zmiany Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 31 maja 2005 r. pomiędzy Gminą

Kozy a Gminą Wilamowice w sprawie wykonywania przez Gminę Wilamowice zadania
publicznego polegającego na zbiorowym odprowadzeniu ścieków na obszarze Gminy Kozy;
5) zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
6) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi mieszkańców

Pisarzowic na uchwałę Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 21 sierpnia 2019 roku, Nr
XI/68/19 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyboru w dniu 19 maja
2019 roku Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pisarzowic, wniesionego w dniu 22 maja 2019
roku;
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;
8) wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.

14. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
15. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy ktoś chce wprowadzić zmiany do porządku obrad?
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Burmistrz Marian Trela wniósł o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt, tj. podjęcie
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/100/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25
listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilamowice, zmienionej
Uchwałą Nr XLI/345/17 z dnia 29 listopada 2017 r.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Kto jest „za” przyjęciem wniosku?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cebrat Kazimierz
Cieślak Grzegorz
Faruga Stanisław
Grzech Bogdan
Jekiełek Marek
Kucharska Urszula
Kudłacik Stanisława
Norymberczyk Jerzy
Nycz Andrzej
Rogala Rafał
Rozner Marian
Schneider Tomasz
Sztafiński Jan
Sztafiński Michał
Wróblewska Agata

- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecny
- nieobecna
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecny
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecna

Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Głosowało 11 radnych: 11 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Proponuję wprowadzić dodatkowy temat w punkcie 13
jako podpunkt 7) Kto jest „za” przyjęciem takiego porządku obrad?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cebrat Kazimierz
Cieślak Grzegorz
Faruga Stanisław
Grzech Bogdan
Jekiełek Marek
Kucharska Urszula
Kudłacik Stanisława
Norymberczyk Jerzy
Nycz Andrzej
Rogala Rafał
Rozner Marian

- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecny
- nieobecna
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecny
- głos „za”
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Schneider Tomasz
- głos „za”
Sztafiński Jan
- głos „za”
Sztafiński Michał
- głos „za”
Wróblewska Agata - nieobecna
Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Głosowało 11 radnych: 11 głosów „za”, 0 głosów
12.
13.
14.
15.

„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się
dnia 25 września 2019 r.
4. Wręczenie medali z okazji 100-lecia PCK w dowód uznania za wieloletnie wspieranie.
5. Wystąpienia zaproszonych gości.
6. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 16 października 2019 roku.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wilamowice za rok szkolny
2018/2019.
8. Ocena przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.
9. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Wilamowicach i Burmistrza Wilamowic na początek
kadencji.
10. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Wilamowicach i Burmistrza Wilamowic za rok 2018.
11. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady Miejskiej
w Wilamowicach na początek kadencji.
12. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady Miejskiej
w Wilamowicach oraz Burmistrzowi Wilamowic za rok 2018.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wsparcia dla konstytucyjnego modelu rodziny opartego na tradycyjnych wartościach;
2) nadania nazwy ulicy w Wilamowicach (ul. Willowa);
3) uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 listopada 2007 roku Nr XIII/

106/07 w sprawie uchwalenia Regulaminu odprowadzania ścieków obowiązującego na
obszarze Gminy Kozy;
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4) zmiany Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 31 maja 2005 r. pomiędzy Gminą

Kozy a Gminą Wilamowice w sprawie wykonywania przez Gminę Wilamowice zadania
publicznego polegającego na zbiorowym odprowadzeniu ścieków na obszarze Gminy Kozy;
5) zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
6) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi mieszkańców

Pisarzowic na uchwałę Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 21 sierpnia 2019 roku, Nr
XI/68/19 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyboru w dniu 19 maja
2019 roku Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pisarzowic, wniesionego w dniu 22 maja 2019
roku;
7) zmiany Uchwały Nr XV/100/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 listopada 2015

r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę
Wilamowice, zmienionej Uchwałą Nr XLI/345/17 z dnia 29 listopada 2017 r.;
8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;
9) wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.

14. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
15. Zakończenie sesji.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się
dnia 25 września 2019 r.
Protokół został wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej a obecnie znajduje się na sali obrad.
Radni nie zgłosili do protokołu pisemnych poprawek ani uzupełnień. Protokół został podpisany
przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Wilamowicach i podlega opublikowaniu w Biuletynie
Informacji Publicznej.

4. Wręczenie medali z okazji 100-lecia PCK w dowód uznania za wieloletnie wspieranie.
Głos zabrał Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
w Katowicach Bogdan Ogrocki. Podziękował za zaproszenie na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej,
okazja jest szczególna ponieważ w tym roku Polski Czerwony Krzyż obchodzi 100-lecie swojego
istnienia, co w mediach słabo jest przekazywane i mało kto o tym wie. Poinformował, że dnia 18
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listopada odbędzie się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego poświęcona 100-leciu
PCK. Oddział PCK w Bielsku-Białej, zrzesza 23 kluby Honorowych Dawców Krwi. MiejskoGminy Klub HDK w Wilamowicach jest jednym z trzech najstarszych klubów działających w
Oddziale PCK w Bielsku-Białej, w przyszłym roku obchodzi jubileusz 40-lecia, członkowie tego
klubu oddali łącznie około 4,5 tysiąca litrów krwi pełnej, rekordzista oddał 65 litrów krwi.
W klubie obecnie jest około 120 czynnych członków a przez 39 lat działalności do klubu
przynależało ponad 800 członków. Pomimo tego, że mamy XXI wiek, nie wynaleziono leku, który
zastąpiłby ludzką krew. W Warszawie, w Gdańsku i w Krakowie honorowi krwiodawcy jeżdżą za
darmo środkami komunikacji miejskiej, natomiast Katowice to związek gmin i taki temat nie może
być załatwiony. Marszałek Województwa Śląskiego zaproponował darmowe przejazdy kolejami
śląskimi dla osób posiadających tytuł Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Tytuł
ten otrzymuje się po oddaniu 20 litrów krwi, a takich osób jest około 8 tysięcy, jest więc szansa, że
od przyszłego roku krwiodawcy w ten sposób zostaną uhonorowani. Z okazji 100-lecia Polskiego
Czerwonego Krzyża został wydany medal okolicznościowy dla uhonorowania instytucji,
organizacji, firm oraz wszystkich dobroczyńców, którzy wpierają PCK w jego działalności.
W dalszej części nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń przez Dyrektora Śląskiego Oddziału
Okręgowego PCK pana Bogdana Ogrockiego. Okolicznościowe medale wręczono „w dowód
uznania za wieloletnie wspieranie Polskiego Czerwonego Krzyża”. Wśród uhonorowanych znaleźli
się: Urząd Gminy w Wilamowicach, Rada Osiedla Wilamowice, Bank Spółdzielczy w
Wilamowicach, Firma Kupiec GE-ES Sp. z o.o., Firma Elmar Wilamowice, Miejsko-Gminny Klub
Honorowych Dawców Krwi w Wilamowicach oraz Tadeusz Gąsiorek Honorowy Prezes MGK
HDK w Wilamowicach i Piotr Kwaśniewski członek zarządu HDK w Wilamowicach.
Wszyscy uhonorowani podziękowali za odznaczenie i zgodnie podkreślali, że będą dalej wspierali
PCK oraz Honorowych Dawców Krwi. Pan Tomasz Schneider (radny, Prezes Miejsko-Gminnego
Klubu HDK w Wilamowicach) podziękował za umieszczenie tego punktu w porządku obrad
dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach.
5. Wystąpienia zaproszonych gości.
Brak wystąpień.
6. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o kontroli w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 16 października 2019 roku.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Cebrat poinformował, że Komisja Rewizyjna
realizując plan pracy, dnia 16 października 2019 roku przeprowadziła kontrolę w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilamowicach w zakresie wydatkowania środków budżetowych w
2019 roku (za okres od 1 stycznia do 30 września). Komisja zapoznała się z następującymi
dokumentami: wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilamowicach w okresie od
stycznia do września 2019 r., sprawozdanie z dystrybucji artykułów spożywczych za okres sierpień
2018 do czerwiec 2019, zestawienie wykonania budżetu dla wydatków - stan na wrzesień 2019.
W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:
Wydatki GOPS w Wilamowicach za okres styczeń – wrzesień 2019 roku wyniosły:
- Domy Pomocy Społecznej 344.747,12 zł (17 osób),
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 804,02 zł (19 rodzin – 46 osób),
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 653.832,88 zł (w tym środki
własne 524.655,73 zł),
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 97.478,67 zł
(127 rodzin) w tym: zadania własne – zasiłki celowe 85.003,46 zł (115 rodzin), zadania dotowane –
zasiłki okresowe 12.475,21 zł (12 rodzin),
- Dodatki energetyczne 193,18 zł (2 rodziny),
- Dodatki mieszkaniowe 3.693,69 zł (2 rodziny),
- Zasiłki stałe 116.527,84 zł (25 osób),
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe 9.879,47 zł
(23 osoby)
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 24.720,00
(3 dzieci),
- Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” 105.175,00 zł w tym środki własne 42.691,00 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- zadanie zlecone 45.000,00 zł (5 gospodarstw

domowych),
- Projekt „Aktywna Integracja w Gminie Wilamowice” na kwotę 81.329,82 zł (30 osób),
- Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone z z zakresu administracji rządowej, wydano 630 Kart
Dużej Rodziny, wydatkowano 1.398,62 zł,
- Wspieranie rodzin – asystent rodzinny – zadanie własne na kwotę 42.862,17 zł (9 rodzin objętych
opieką asystenta),
- Rodziny zastępcze – zadanie własne na kwotę 31.219,43 zł (10 dzieci w rodzinach zastępczych i 3
dzieci w domach dziecka).
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Ponadto stwierdzono, że w kontrolowanym okresie pozyskano 7,6 tony żywności z czego
skorzystało 155 osób.
W okresie 2019 roku (do dnia kontroli) ze wsparcia GOPS skorzystało 221 rodzin, co przekłada się
na liczbę 453 mieszkańców Gminy Wilamowice.
Pan Kazimierz Cebrat dodał, że Komisja Rewizyjna nie wnosi żadnych zastrzeżeń do działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach objętych kontrolą. Materiały dostępne są w
biurze Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma przechodzimy do
następnego punktu.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wilamowice za rok szkolny
2018/2019.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik stwierdziła, że informacja o stanie realizacji zadań
oświatowych Gminy Wilamowice za rok szkolny 2018/2019 została omówiona na posiedzeniach
komisji Rady Miejskiej. Zapytała czy w tej chwili ktoś ma pytania w tym temacie, pytań nie było.
8. Ocena przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik stwierdziła, że temat dotyczący przygotowania placówek
do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 został już omówiony na posiedzeniach komisji Rady
Miejskiej. Zapytała czy w tej chwili ktoś ma pytania w tym temacie, pytań nie było.
9. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Wilamowicach i Burmistrza Wilamowic na początek
kadencji.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik przypomniała, że zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie
gminnym radny i burmistrz składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia
złożenia ślubowania, natomiast kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego
i burmistrza co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
W dalszej kolejności pani przewodnicząca poinformowała, że dnia 27 marca 2019 r. Wojewoda
Śląski przekazał kopię oświadczeń majątkowych złożonych na początek kadencji przez
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Wilamowicach oraz Burmistrza Wilamowic, bez uwag.
Oświadczenia zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej z wyłączeniem informacji
o adresie zamieszkania oraz miejscu położenia nieruchomości.
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10. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Wilamowicach i Burmistrza Wilamowic za rok 2018.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała informację przesłaną przez Wojewodę Śląskiego
w piśmie z dnia 18 października 2019 r.: W wyniku dokonanej analizy oświadczenia majątkowego
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Wilamowicach stwierdzono, że przedmiotowe oświadczenie
zostało złożone w terminie ustawowym. Stwierdzono braki natury formalnej, które w trybie
roboczym zostały uzupełnione przez zainteresowanego. Odnośnie oświadczenia majątkowego
Burmistrza Wilamowic stwierdzono, że przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w terminie
ustawowym, nie stwierdzono nieprawidłowości. Oświadczenia zostały opublikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej.

11. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Wilamowicach na początek kadencji.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik poinformowała, że wszyscy radni w terminie 30 dni od
dnia złożenia ślubowania złożyli swoje pierwsze oświadczenie majątkowe. Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Wilamowicach nie stwierdziła formalnych nieprawidłowości w otrzymanych
oświadczeniach majątkowych. Oświadczenia majątkowe zostały w jednym egzemplarzu przekazane
do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

osoby składającej

oświadczenie oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku jednego
oświadczenia majątkowego Urząd Skarbowy stwierdził nieprawidłowości. Osoba zainteresowana
została o tym poinformowana i złożyła korektę swojego oświadczenia majątkowego. Korekta
została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
12. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Wilamowicach oraz Burmistrzowi Wilamowic za rok 2018.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik poinformowała, że wszyscy radni terminowo, tj. do dnia 30
kwietnia 2019 r., złożyli swoje oświadczenie majątkowe za rok poprzedni. Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Wilamowicach nie stwierdziła formalnych nieprawidłowości w otrzymanych
oświadczeniach majątkowych. Oświadczenia majątkowe zostały przekazane do Urzędu
Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie oraz
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opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku dwóch oświadczeń majątkowych
Urząd Skarbowy stwierdził nieprawidłowości. Osoby zainteresowane zostały o tym poinformowane
i złożyły korekty swoich oświadczeń majątkowych. Korekty zostały opublikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej.
W dalszej kolejności głos zabrał Burmistrz Wilamowic Marian Trela, poinformował m. in., że do
złożenia oświadczenia majątkowego za 2018 rok zobowiązani byli: zastępca burmistrza, sekretarz
gminy, skarbnik gminy, kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy
szkół i przedszkoli, oraz pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wydający decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. Wszystkie oświadczenia majątkowe
złożone zostały w wymaganym terminie, tj. do 30 kwietnia 2019 r. Złożone oświadczenia
majątkowe podlegały kontroli formalnej i analizie porównawczej. Osoby, w oświadczeniach
których stwierdzono uchybienia, zostały osobiście o tym poinformowane i złożyły stosowne
wyjaśnienia. Wszystkie złożone oświadczenia majątkowe zostały przekazane do Urzędów
Skarbowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie oraz
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wilamowicach.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wsparcia dla konstytucyjnego modelu rodziny opartego na tradycyjnych wartościach;

Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała projekt uchwały oraz treść stanowiska.
- Czy są pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania: kto jest „za” podjęciem uchwały?, kto jest
„przeciw”?, kto „wstrzymuje się”?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cebrat Kazimierz
Cieślak Grzegorz
Faruga Stanisław
Grzech Bogdan
Jekiełek Marek
Kucharska Urszula
Kudłacik Stanisława
Norymberczyk Jerzy
Nycz Andrzej
Rogala Rafał
Rozner Marian
Schneider Tomasz
Sztafiński Jan
Sztafiński Michał
Wróblewska Agata

- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecny
- nieobecna
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecny
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecna
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Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Głosowało 11 radnych: 11 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIV/83/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie wsparcia dla konstytucyjnego modelu rodziny opartego na tradycyjnych
wartościach

2) nadania nazwy ulicy w Wilamowicach;

Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała projekt uchwały.
- Czy są pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania: kto jest „za” podjęciem uchwały?, kto jest
„przeciw”?, kto „wstrzymuje się”?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cebrat Kazimierz
Cieślak Grzegorz
Faruga Stanisław
Grzech Bogdan
Jekiełek Marek
Kucharska Urszula
Kudłacik Stanisława
Norymberczyk Jerzy
Nycz Andrzej
Rogala Rafał
Rozner Marian
Schneider Tomasz
Sztafiński Jan
Sztafiński Michał
Wróblewska Agata

- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecny
- nieobecna
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecny
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecna

Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Głosowało 11 radnych: 11 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIV/84/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
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z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilamowicach

3) uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 listopada 2007 roku Nr

XIII/106/07 w sprawie uchwalenia
obowiązującego na obszarze Gminy Kozy;

Regulaminu

odprowadzania

ścieków

Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała projekt uchwały.
- Czy są pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania: kto jest „za” podjęciem uchwały?, kto jest
„przeciw”?, kto „wstrzymuje się”?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cebrat Kazimierz
Cieślak Grzegorz
Faruga Stanisław
Grzech Bogdan
Jekiełek Marek
Kucharska Urszula
Kudłacik Stanisława
Norymberczyk Jerzy
Nycz Andrzej
Rogala Rafał
Rozner Marian
Schneider Tomasz
Sztafiński Jan
Sztafiński Michał
Wróblewska Agata

- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecny
- nieobecna
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecny
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecna

Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Głosowało 11 radnych: 11 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIV/85/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 listopada 2007 roku
Nr XIII/106/07 w sprawie uchwalenia Regulaminu odprowadzania ścieków obowiązującego
na obszarze Gminy Kozy
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4) zmiany Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 31 maja 2005 r. pomiędzy

Gminą Kozy a Gminą Wilamowice w sprawie wykonywania przez Gminę Wilamowice
zadania publicznego polegającego na zbiorowym odprowadzeniu ścieków na obszarze
Gminy Kozy;
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała projekt uchwały.
- Czy są pytania?
Radny Andrzej Nycz – Nie byłem na komisji, chciałem dopytać co ma na celu zmiana tego
porozumienia? W punkcie 1) aneksu jest zapis „Przekazania Gminie Wilamowice w odpłatną
dzierżawę (…)”, czy my będziemy płacić Gminie Kozy?
Burmistrz Marian Trela wyjaśnił, że porozumienie zostało podpisane w 2005 roku i było
zmieniane poszczególnymi aneksami, obecny aneks ma nr 8, dotychczasowy § 3 ust. 1 pkt. 1)
otrzymuje brzmienie:
„1) Przekazania Gminie Wilamowice w odpłatną dzierżawę całego posiadanego przez Gminę Kozy
udziału (61/100) we własności nieruchomości położonej w Pisarzowicach, zabudowanej
oczyszczalnią ścieków, tj. 61% udziałów w oczyszczalni i 61% udziałów w gruncie.
Na dzień podpisania przez Strony Aneksu Nr 8 wartość księgowa nakładów dokonanych przez
Gminę Kozy na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach wynosi 11.142.599,37 zł, a wartość
rynkowa 61% udziału w gruncie wynosi 501.786,00 zł netto.
Radny Andrzej Nycz – To ile my będziemy im płacić za tą dzierżawę?
Burmistrz Marian Trela – Wartość amortyzacji, która jest w kalkulacji kosztów związanych z
ceną ścieków. Taką dzierżawę płacimy i automatycznie to jest zaliczane w koszty działalności firmy
i w koszty ceny ścieków na terenie Gminy Kozy.
Radny Andrzej Nycz – To gmina więcej nie będzie ponosić żadnych innych kosztów.
Burmistrz Marian Trela – Innych kosztów gmina nie ponosi. To jest dzierżawa z tytułu
użytkowania tego majątku Gminy Kozy na terenie Pisarzowic i na terenie Gminy Kozy. Wszystko
przekazane jest G,minie Kozy. Już dawno mówiłem, że to powinna być spółka, do dnia dzisiejszego
państwo nie zdecydowaliście o tym, że będzie to spółka, więc musimy to w jakiejś innej formie
prowadzić. Obecnie jest to zakład budżetowy, jeśli nie posiada środków to środki musimy
przekazywać. Jeżeli byłaby to spółka, to ze spółki można czerpać zyski i urząd gminy mógłby mieć
z tego dodatkową dywidendę.
Radny Andrzej Nycz – Wyższe koszty dla mieszkańców.
Burmistrz Marian Trela – Nie wiem czy wyższe bo zakład mógłby świadczyć inne usługi,
nie tylko związane z kanalizacją i z wodą.
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Radny Andrzej Nycz – W punkcie 3) jest zapis, że będziemy musieli robić audyt.
Burmistrz Marian Trela – Uważam, że audyt powinien być robiony dla Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji, doszliśmy do wspólnego porozumienia, między Gmina Wilamowice a Gminą Kozy,
że taki audyt będzie przygotowywany przynajmniej raz na 4 lata ze szczególnym uwzględnieniem
rozliczeń pomiędzy Gminą Wilamowice a Gminą Kozy. Majątek jest coraz większy, wartość
naszego zakładu budżetowego to ponad 100 mln zł, i coraz trudniej zarządzać takim zakładem.
Wpływa to również na koszty związane z cenami ścieków i z cenami wody.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy są jeszcze pytania? Nie ma. Przechodzimy do
głosowania: kto jest „za” podjęciem uchwały?, kto jest „przeciw”?, kto „wstrzymuje się”?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cebrat Kazimierz
Cieślak Grzegorz
Faruga Stanisław
Grzech Bogdan
Jekiełek Marek
Kucharska Urszula
Kudłacik Stanisława
Norymberczyk Jerzy
Nycz Andrzej
Rogala Rafał
Rozner Marian
Schneider Tomasz
Sztafiński Jan
Sztafiński Michał
Wróblewska Agata

- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecny
- nieobecna
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecny
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecna

Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Głosowało 11 radnych: 11 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIV/86/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie zmiany Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 31 maja 2005 r.
pomiędzy Gminą Kozy a Gminą Wilamowice w sprawie wykonywania przez Gminę
Wilamowice zadania publicznego polegającego na zbiorowym odprowadzeniu ścieków na
obszarze Gminy Kozy
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5) zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;

Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała projekt uchwały.
- Czy są pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania: kto jest „za” podjęciem uchwały?, kto jest
„przeciw”?, kto „wstrzymuje się”?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cebrat Kazimierz
Cieślak Grzegorz
Faruga Stanisław
Grzech Bogdan
Jekiełek Marek
Kucharska Urszula
Kudłacik Stanisława
Norymberczyk Jerzy
Nycz Andrzej
Rogala Rafał
Rozner Marian
Schneider Tomasz
Sztafiński Jan
Sztafiński Michał
Wróblewska Agata

- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecny
- nieobecna
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecny
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecna

Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Głosowało 11 radnych: 11 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIV/87/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

6) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi

mieszkańców Pisarzowic na uchwałę Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 21
sierpnia 2019 roku, Nr XI/68/19 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego
dotyczącego wyboru w dniu 19 maja 2019 roku Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa
Pisarzowic, wniesionego w dniu 22 maja 2019 roku;
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Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała projekt uchwały.
- Czy są pytania?
Radny Andrzej Nycz zapytał o możliwość udostępnienia dokumentów, które wpłynęły do rady od
skarżących.
Burmistrz Marian Trela stwierdził, że dokumenty mogą zostać udostępnione.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Przechodzimy do głosowania: kto jest „za” podjęciem
uchwały?, kto jest „przeciw”?, kto „wstrzymuje się”?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cebrat Kazimierz
Cieślak Grzegorz
Faruga Stanisław
Grzech Bogdan
Jekiełek Marek
Kucharska Urszula
Kudłacik Stanisława
Norymberczyk Jerzy
Nycz Andrzej
Rogala Rafał
Rozner Marian
Schneider Tomasz
Sztafiński Jan
Sztafiński Michał
Wróblewska Agata

- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecny
- nieobecna
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecny
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecna

Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Głosowało 11 radnych: 11 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr XIV/88/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi
mieszkańców Pisarzowic na uchwałę Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 21 sierpnia 2019
roku, Nr XI/68/19 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyboru w dniu
19 maja 2019 roku Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pisarzowic, wniesionego w dniu 22 maja
2019 roku
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7) zmiany Uchwały Nr XV/100/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 listopada

2015 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w
szkołach prowadzonych przez Gminę Wilamowice, zmienionej Uchwałą Nr XLI/345/17
z dnia 29 listopada 2017 r.;

Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała projekt uchwały.
Kierownik Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Bożena Sobocińska wyjaśniła, że Śląski Urząd
Wojewódzki wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania unieważniającego uchwałę z dnia 25
września 2019 r. ze względu na brak wyszczególnienia w uchwale nauczyciela, który ma
przydzieloną funkcję opiekowania się oddziałem przedszkolnym. Regulamin z 2015 roku w
słowniczku uznawał, że jeśli jest mowa o szkole to myśli się też o przedszkolu, jeśli jest mowa o
wychowawcy klasy to myśli się też o wychowawcy oddziału przedszkolnego, w związku z tym
wydawało się wystarczające podjęcie uchwały w brzmieniu z dnia 25 września 2019 r. Niemniej
jednak wojewoda śląski wskazał, że w miesiącu sierpniu minister edukacji wymienił osobno
nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym i wzywa, żeby funkcję tą wpisać do
uchwały.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy są pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania:
kto jest „za” podjęciem uchwały?, kto jest „przeciw”?, kto „wstrzymuje się”?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cebrat Kazimierz
Cieślak Grzegorz
Faruga Stanisław
Grzech Bogdan
Jekiełek Marek
Kucharska Urszula
Kudłacik Stanisława
Norymberczyk Jerzy
Nycz Andrzej
Rogala Rafał
Rozner Marian
Schneider Tomasz
Sztafiński Jan
Sztafiński Michał
Wróblewska Agata

- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecny
- nieobecna
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecny
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecna
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Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Głosowało 11 radnych: 11 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr XIV/89/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/100/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25
listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny

doraźnych

zastępstw,

wysokość

i

warunki

wypłacania

innych

świadczeń

wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez
Gminę Wilamowice, zmienionej Uchwałą Nr XLI/345/17 z dnia 29 listopada 2017 r.;
8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

Skarbnik Gminy Anna Gajda odczytała projekt uchwały.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy są pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania:
kto jest „za” podjęciem uchwały?, kto jest „przeciw”?, kto „wstrzymuje się”?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cebrat Kazimierz
Cieślak Grzegorz
Faruga Stanisław
Grzech Bogdan
Jekiełek Marek
Kucharska Urszula
Kudłacik Stanisława
Norymberczyk Jerzy
Nycz Andrzej
Rogala Rafał
Rozner Marian
Schneider Tomasz
Sztafiński Jan
Sztafiński Michał
Wróblewska Agata

- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecny
- nieobecna
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecny
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecna
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Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Głosowało 11 radnych: 11 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIV/90/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice
9) wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.

Skarbnik Gminy Anna Gajda odczytała projekt uchwały.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy są pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania:
kto jest „za” podjęciem uchwały?, kto jest „przeciw”?, kto „wstrzymuje się”?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cebrat Kazimierz
Cieślak Grzegorz
Faruga Stanisław
Grzech Bogdan
Jekiełek Marek
Kucharska Urszula
Kudłacik Stanisława
Norymberczyk Jerzy
Nycz Andrzej
Rogala Rafał
Rozner Marian
Schneider Tomasz
Sztafiński Jan
Sztafiński Michał
Wróblewska Agata

- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecny
- nieobecna
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecny
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecna

Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Głosowało 11 radnych: 11 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIV/91/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019
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14. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
Burmistrz Marian Trela wręczył Sołtysowi Hecznarowic Beacie Nycz list gratulacyjny z okazji
wyboru na „Sołtysa Roku 2019” w plebiscycie „Dziennika Zachodniego” Mistrzowie Agro 2019
zorganizowanym pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.
Radny Michał Sztafiński – W imieniu mieszkańców Hecznarowic i mieszkańców Gminy
Wilamowice serdecznie dziękuję radnemu powiatowemu, staroście bielskiemu, burmistrzowi
Wilamowic, Radzie Miejskiej w Wilamowicach, za przekazane środki na drogę w Hecznarowicach.
Jest to piękny odcinek nowej drogi, w miesiącu wrześniu odbył się odbiór tej drogi, mieszkańcy są
bardzo zadowoleni.
Radny Kazimierz Cebrat – Dnia 5 października odbyły się Powiatowe Zawody SportowoPożarnicze w Rudzicy, gdzie z naszej gminy startowało 5 jednostek, seniorzy mężczyzn grupa A
oraz kobiet grupa C. Na 14 jednostek z powiatu seniorzy z Hecznarowic zdobyli I miejsce, na 9
jednostek z powiatu kobiety z grupy C zdobyły I miejsce, dodatkowo przywieźliśmy jeszcze 3
Puchary Przechodnie Komendanta Miejskiego PSP. Jest to pewien wysiłek OSP ale też dobrze
świadczy o radzie, o włodarzach, jednostki są dofinansowane, mają sprzęt bez którego nic się nie
zrobi nie tylko w czasie akcji ale również na zawodach.
Radny Tomasz Schneider (Prezes Miejsko-Gminnego Klubu HDK w Wilamowicach) – W imieniu
krwiodawców dziękuję panu burmistrzowi za użyczone pomieszczenie, teraz zmieniło się
przeznaczenie tego pomieszczenia i przenieśliśmy się na samą górę. Byłem tam po raz pierwszy,
jest tam stowarzyszenie „Wilamowianie”, dzieci uczą się języka wilamowskiego, odbywają się
teatry. Są tam zacieki na dachu i z tego co mówią, jak leje deszcz to kapie im na stoły, panele już
zaczyna dźwigać, tak żebyśmy kiedyś tutaj nie mieli niespodzianki na suficie. Trzeba na to
zobaczyć, może to nie jest duży koszt żeby poprawić tam jakieś obróbki blacharskie.
Radny Stanisław Faruga – Czy są jeszcze jakieś możliwości z asfaltowaniem dziur? Mam
zgłoszenia na ulicy Polnej.
Kierownik Wydziału SG Kazimiera Gabryś – Remonty cząstkowe zostały zakończone.
Przystąpimy jedynie do dróg, które zagrażają bezpieczeństwu.
Burmistrz Marian Trela – Odnośnie Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego,
temat jest nam znany. Będziemy zabezpieczali ten obiekt, który jest pod Ośrodkiem Kultury.
Będziemy chcieli w najbliższym czasie usunąć tą awarię.
15. Zakończenie sesji.
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Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Zamykam XIV po wyborach sesję Rady Miejskiej w
Wilamowicach, dziękuję państwu za przybycie /godz. 16.00/.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Stanisława Kudłacik
Protokołowała:
Ewa Smolarska

