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Pakosławice, 30.12.2020 r. 

 

PROTOKÓŁ NR XX/20 

 

z sesji Rady Gminy Pakosławice odbytej w dniu 30 grudnia 2020 r. w sali Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Pakosławicach. 

O godz. 907 Przewodniczący Rady Gminy - Pan Grzegorz Mazurkiewicz otworzył obrady sesji.  

Po powitaniu zebranych radnych oraz gości stwierdził prawomocność obrad. Na 15 osobowy skład 

Rady w sesji uczestniczy 14 radnych.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do zatwierdzenia protokół z poprzedniej sesji; nikt 

z radnych nie zgłosił uwag do treści protokołu. 

 

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy  poinformował, że zgodnie z informacją 

przedstawioną na poszczególnych komisjach tematy: 

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

zostały zdjęte z porządku obrad,  albowiem nie zaistniała potrzeba wprowadzania zmian w powyższych zakresach. 

Następnie zapytał czy są uwagi to proponowanego porządku obrad po korekcie; nikt nie zgłosił uwag 

do porządku obrad. 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Pakosławice na 2021 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2021 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy   

    w Goszowicach.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata  2021-2032  

      oraz uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2021 rok w tym: 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,  

2) odczytanie opinii składu orzekającego RIO, 

3) odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu oraz opinii pozostałych Komisji, 

4) odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków komisji, 

5) dyskusja nad projektem budżetu, 

6) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Zamknięcie obrad sesji. 

_____________________________ 

 

Pkt 2. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt Gminy podkreślił, że w okresie od ostatniej sesji złożono wniosek do RPIL, nabór dotyczy gmin 

w których funkcjonowały PGR-y. Wprowadzony został wniosek dotyczący zakupu samochodu 

pożarniczego. 

 

O godz. 910  na sesję przybył radny M. Lubczyński. 
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Wójt Gminy poinformował, że zakończona została przebudowa chodnika w Pakosławicach, 

a w Reńskiej Wsi zakończono I etap przebudowy świetlicy. 

Otrzymaliśmy informację, iż przedstawiony projekt uchwały dot. zamiaru przekształcenia SP 

w Goszowicach jest do zaakceptowania. W najbliższym czasie planuje się spotkania z nauczycielami 

podczas Rad Pedagogicznych, z pracownikami obsługi oraz z Radą Rodziców. Materiały w tym 

zakresie będą na portalu społecznościowym. 

Następnie Wójt poinformował, że jest już nowy harmonogram odbioru odpadów. Otrzymaliśmy 

również pismo informujące o wzroście opłaty za składowanie odpadów. Otrzymaliśmy również od 

Wojewody dofinansowanie do przewozów uczniów. 

_____________________________ 

 

Pkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Pakosławice na 

2021 rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż temat ten był omawiany na posiedzeniach komisji. 

Plan jest ramowy i może być modyfikowany. 

 

Radni nie zgłosili pytań, uwag. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały, który został poddany pod głosowanie. 

 Nazwisko i imię za przeciw wstrzymujący się 

1.   BRODA Anna x   

2. GROCHOWIECKI Krzysztof x   

3. JAREK Piotr x   

4. KSIĄDZYNA Piotr x   

5. LEPAK Bolesław x   

6. LUBCZYŃSKI Marcin x   

7. MAZURKIEWICZ Grzegorz x   

8. ORMANIEC Janusz x   

9. PAJESTKA Joanna x   

10. PODOLUK Witold x   

11. ROGALSKA Ewa x   

12. STEFAŃSKA Małgorzata x   

13. TOKARSKI Jerzy x   

14. TWARDOWSKI Dawid x   

15. WAWRZKOWICZ Wojciech x   

   Razem 15   

 

W wyniku głosowania 15 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XX/157/20 w sprawie ustalenia 

ramowego planu pracy Rady Gminy Pakosławice na 2021 rok.  

_____________________________ 

 

Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2021 

rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że temat ten podobnie jak poprzedni był omawiany na 

posiedzeniach komisji. Poszczególne komisje przedstawiły swoje plany pracy. 
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Radni nie zgłosili pytań, uwag. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały, który został poddany pod głosowanie. 

 Nazwisko i imię za przeciw wstrzymujący się 

1.   BRODA Anna x   

2. GROCHOWIECKI Krzysztof x   

3. JAREK Piotr x   

4. KSIĄDZYNA Piotr x   

5. LEPAK Bolesław x   

6. LUBCZYŃSKI Marcin x   

7. MAZURKIEWICZ Grzegorz x   

8. ORMANIEC Janusz x   

9. PAJESTKA Joanna x   

10. PODOLUK Witold x   

11. ROGALSKA Ewa x   

12. STEFAŃSKA Małgorzata x   

13. TOKARSKI Jerzy x   

14. TWARDOWSKI Dawid x   

15. WAWRZKOWICZ Wojciech x   

   Razem 15   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 15 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XX/158/20 w sprawie 

przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2021 rok. 

_____________________________ 

Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana 

Brzechwy w Goszowicach.  

 

Wójt Gminy poinformował, że projekt uchwały był konsultowany w kuratorium Oświaty. Temat ten 

był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Po podjęciu przedmiotowej uchwały będzie 

można rozpocząć  rozmowy z zainteresowanymi stronami. Zmiany mają być dla szkół, całego 

samorządu oraz w celu podniesienia jakości nauczania uczniów. Chcemy rozwiać pojawiające się 

wątpliwości np. dot. Filii w tym likwidacji. Nie będzie takich działań bez zgody Rady, Kuratora, 

rodziców itd. 

Realizatorem przedmiotowej uchwały jest Wójt Gminy. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań. 

 

W. Podoluk zapytał jak będzie się nazywał powstający Zespół? 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że nazwa brzmi następująco: 

„Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice w Pakosławicach”. 

 

E. Rogalska zapytała o gabinet do terapii Biofeedback. 

 

Wójt Gminy poinformował, iż autorem treści uzasadnienia jest dyrektor A. Kowalski i  wyjaśni te 

kwestie na najbliższym posiedzeniu komisji. 

Radni nie zgłosili więcej pytań, uwag. 
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Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały, który został poddany pod głosowanie. 

 Nazwisko i imię za przeciw wstrzymujący się 

1.   BRODA Anna x   

2. GROCHOWIECKI Krzysztof x   

3. JAREK Piotr x   

4. KSIĄDZYNA Piotr x   

5. LEPAK Bolesław x   

6. LUBCZYŃSKI Marcin x   

7. MAZURKIEWICZ Grzegorz x   

8. ORMANIEC Janusz x   

9. PAJESTKA Joanna x   

10. PODOLUK Witold x   

11. ROGALSKA Ewa x   

12. STEFAŃSKA Małgorzata x   

13. TOKARSKI Jerzy -  x 

14. TWARDOWSKI Dawid x   

15. WAWRZKOWICZ Wojciech x   

   Razem 14  1 

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 14 głosami „za” przy 1 głosie „ wstrzymującym się” podjęta 

została uchwała Nr XX/159/20 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana 

Brzechwy w Goszowicach.  

_____________________________ 

 

Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata  2021-

2032 oraz uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2021 rok w tym: 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,  

2) odczytanie opinii składu orzekającego RIO, 

3) odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu oraz opinii pozostałych Komisji, 

4) odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków komisji, 

5) dyskusja nad projektem budżetu, 

6) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

 

Wójt Gminy podkreślił, iż projekt budżetu był analizowany na poszczególnych posiedzeniach komisji 

Rady Gminy jak również przedstawiony do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu. Następnie Wójt Gminy przedstawił projekt budżetu na 2021 rok. Szczególną uwagę zwrócił 

na planowane inwestycje. 

Po zakończeniu referowania materiałów przez Wójta Gminy zgodnie z procedurą budżetową 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 500/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie 

uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2021 rok. Projekt został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Odczytana została również  Uchwała  Nr 501/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2021 rok. 

Projekt ten również zaopiniowano pozytywnie. 
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Jako kolejną odczytano  Uchwałę  Nr 502/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały 

o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pakosławice na lata 2020-2032.  

Projekt został zaopiniowany z uwagami. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczących Komisji Rady Gminy  

o przedstawienie treści opinii Komisji w przedmiocie przedłożonego projektu budżetu.  

P. Ksiądzyna - Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Finansów podkreślił, iż wszystkie 

Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na rok 2021. Wypracowane zostały 

wnioski, które to zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Planowania, Budżetu i Finansów. 

Komisja Planowania, Budżetu i Finansów postanowiła również, aby ostatecznie pozytywnie 

zaopiniować projektu budżetu na 2021 rok.  

W. Podoluk  poinformował, że Komisja Rewizyjna nie wprowadzała zmian w przedłożonym projekcie 

budżetu na 2021 rok i pozytywnie go zaopiniowała.  

J. Tokarski podkreślił, iż Komisja Inwestycji… pozytywnie opiniuje projekt budżetu. 

 

M. Lubczyński stwierdził, że i Komisja Edukacji … pozytywnie opiniowała przedłożony projekt 

budżetu gminy na 2021 rok. 

 

B. Lepak poinformował, że Komisja Skarg… pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu. 

 

Wójt Gminy podkreślił, że zaopiniował pozytywnie wszystkie wnioski, które zostały pozytywnie 

zaopiniowane przez Komisję Planowania, Budżetu i Finansów. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w temacie budżetu gminy na 2021 rok.  

J. Tokarski podkreślił, iż zakładał zadać pytanie w kwestii  ujęcia w budżecie zapisu mówiącego 

o zakupie nowego samochodu pożarniczego jednak Wójt Gminy wcześniej wyjaśnił już ten temat 

informując, ze jest złożony stosowny wniosek w tym zakresie. 

M. Stefańska zapytała o nadwyżkę operacyjną. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dane na kolejne lata są danymi przewidywanymi- szacunkowymi. Na 

kolejne lata tak planujemy, aby nie korzystać z kredytów. Kwoty będą realne jak będziemy wiedzieli 

jakie będą dochody własne jak i wydatki własne. 

Radni nie zgłosili uwag, pytań w zakresie przedłożonych materiałów dotyczących wieloletniej 

prognozy finansowej jak również budżetu gminy na 2021 rok. 

Z uwagi na brak pytań zamknięto dyskusję w temacie budżetu gminy na 2021 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały, który został poddany pod głosowanie. 

 Nazwisko i imię za przeciw wstrzymujący się 

1.   BRODA Anna x   

2. GROCHOWIECKI Krzysztof x   

3. JAREK Piotr x   

4. KSIĄDZYNA Piotr x   

5. LEPAK Bolesław x   

6. LUBCZYŃSKI Marcin x   



 6 

7. MAZURKIEWICZ Grzegorz x   

8. ORMANIEC Janusz x   

9. PAJESTKA Joanna x   

10. PODOLUK Witold x   

11. ROGALSKA Ewa x   

12. STEFAŃSKA Małgorzata x   

13. TOKARSKI Jerzy x   

14. TWARDOWSKI Dawid x   

15. WAWRZKOWICZ Wojciech x   

   Razem 15   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 15 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XX/160/20 w sprawie  

Budżetu Gminy Pakosławice na 2021 rok. 

_____________________________ 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata  2021-2032, który został poddany pod głosowanie. 

 Nazwisko i imię za przeciw wstrzymujący się 

1.   BRODA Anna x   

2. GROCHOWIECKI Krzysztof x   

3. JAREK Piotr x   

4. KSIĄDZYNA Piotr x   

5. LEPAK Bolesław x   

6. LUBCZYŃSKI Marcin x   

7. MAZURKIEWICZ Grzegorz x   

8. ORMANIEC Janusz x   

9. PAJESTKA Joanna x   

10. PODOLUK Witold x   

11. ROGALSKA Ewa x   

12. STEFAŃSKA Małgorzata x   

13. TOKARSKI Jerzy x   

14. TWARDOWSKI Dawid x   

15. WAWRZKOWICZ Wojciech x   

   Razem 15   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 15 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XX/161/20 w sprawie  

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata  2021-2032. 

_____________________________ 

 

Pkt 7. Interpelacje i zapytania radnych. 

B. Lepak zapytał czy jest już wiadomo, kiedy i gdzie będą szczepienia mieszkańców? 

Kolejna sprawa dotyczy budowy chodnika w Śmiłowicach oraz remontu, przebudowy chodnika 

w Goszowicach. 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że odnośnie szczepień to będzie się to odbywało w Nysie. Brak jeszcze 

szczegółów w tym zakresie, mieszkańcy będą informowani. 
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Odnośnie chodników to w dniu wczorajszym w powiecie zatwierdzono kwotę na inwestycje drogowe. 

Na Konwencie Wójtów i Burmistrzów w miesiącu styczniu 2021 roku będzie ustalony zakres zadań. 

Gmina złożyła stosowny wniosek. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o informację na temat wody dla Naczkowa. 

 

Kierownik ZGKiM  podkreślił, że sprawy techniczne zostały już wykonane. Teren został 

przygotowany. Teraz oczekujemy na warunki sprzyjające wypompowywaniu studni. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o kwestie dot. Drogi dojazdowej do stacji paliw w Pakosławicach. 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że są uzgodnienia z GDDKiA odnośnie remontu tej drogi. W najbliższym 

czasie dokona się doraźnego remontu. 

 

Przed zamknięciem obrad Przewodniczący Rady Gminy złożył wszystkim mieszkańcom Gminy 

życzenia Noworoczne. 

_____________________________ 

 

Pkt 8. Zamknięcie obrad sesji. 

Z  uwagi na wyczerpanie porządku obrad o godz.1010 Przewodniczący Rady zamknął sesję Rady 

Gminy Pakosławice. 

 

Prot. Kazimierz Wołoszczak                                                      Przewodniczył           

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                               Grzegorz Mazurkiewicz 

 


