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Pakosławice, 27.11.2020 r. 

 

PROTOKÓŁ NR XIX/20 

 

z sesji Rady Gminy Pakosławice odbytej w dniu 27 listopada 2020 r. w sali Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Pakosławicach. 

O godz. 903 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  zapytał czy są uwagi to proponowanego porządku 

obrad; nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad. 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na  

    2021 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

    Problemów Alkoholowych na 2021 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2020 roku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Strobice do kategorii dróg  

    Gminnych. 

9. Informacja na temat wyników przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2019. 

10. Interpelacje i zapytania radnych.  

11. Zamknięcie obrad sesji. 

_____________________________ 

 

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

 

Wójt Gminy podkreślił, że w trakcie posiedzeń poszczególnych komisji przedstawiona została 

informacja na temat bieżącej realizacji zadań. Jeśli są pytania z tego zakresu to będą udzielone 

odpowiedzi. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy były już kontrole odnośnie przestrzegania zasad segregacji 

odpadów. 

 

Wójt Gminy poinformował, iż nie było jeszcze kontroli. Mamy już zebrane deklaracje i po zakończeniu 

tych działań będą kontrole. 

_____________________________ 
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Pkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2021 rok. 

 

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

Program jest uchwalany na 1 rok. 

 

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 - - - 

15. WAWRZKOWICZ Wojciech x   

   Razem 14   

 

W wyniku głosowania 14 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XIX/152/20 w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. 

_____________________________ 

 

Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. 

 

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

posiedzeniach komisji. 

 

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   
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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 - - - 

15. WAWRZKOWICZ Wojciech x   

   Razem 14   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 14 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XIX/153/20 w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021rok. 

_____________________________ 

 

Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Wójt Gminy stwierdził, że na wszystkich posiedzenia komisji Rady Gminy były omawiane 

proponowane zmiany. Zmiany wpf są ściśle powiązane ze zmianami budżetu.   

 

M. Lubczyński zapytał o proponowane zmniejszenia kwot na wynagrodzenia w oświacie. 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że zmniejszenia nie mają wpływy na wysokość wynagrodzeń nauczycieli.  

Dotyczy to środków zaplanowanych na zwolnienia lekarskie. 

 

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 - - - 

15. WAWRZKOWICZ Wojciech x   

   Razem 14   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 14 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XIX/154/20 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
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Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2020 rok. 

 

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 - - - 

15. WAWRZKOWICZ Wojciech x   

   Razem 14   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 14 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XIX/155/20 w sprawie  

zmian budżetu gminy na 2020 rok. 

_____________________________ 

 

Pkt 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2020 roku. 

 

Wójt Gminy podkreślił, iż sprawozdanie było analizowane na poszczególnych posiedzeniach komisji 

Rady Gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa wielokrotnie wskazywała na niskie wykonanie 

dochodów z tyt. Sprzedaży mienia gminnego. W roku bieżącym sytuacja  znacznie się zmieniła .  

W otrzymanej opinii RIO jest wskazane niewłaściwe wykorzystanie środków z subwencji oświatowej 

tzn. na inne cele. Sytuacja taka była ściśle związana z faktem, że w 2019 roku nie otrzymaliśmy 

kredytu ale były zobowiązania. W pierwszych dniach stycznia br. Środki zostały zwrócone na stosowne 

konto. 

 

B. Lepak zapytał czy zakup działki w Prusinowicach był konieczny? 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że kwota planowana na ten cel może być znacznie niższa po 

przeprowadzeniu negocjacji. 

 

W dalszej części przewodniczący Rady przedstawił treść Uchwały RIO opiniującej przedłożone 

sprawozdanie z wykonania budżetu za okres I półrocza 2020 roku. 

 

_____________________________ 
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Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Strobice do kategorii dróg  

gminnych. 

 

Wójt Gminy poinformował, że w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi dot. przebudowy 

drogi krajowej przebiegającej przez Strobice, zaistniała potrzeba uregulowania stanu prawnego odcinka 

drogi łączącej się z powyższą. Droga ta będzie miała status drogi publicznej. 

 

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 - - - 

15. WAWRZKOWICZ Wojciech x   

   Razem 14   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 14 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XIX/156/20 w sprawie  

zaliczenia drogi w miejscowości Strobice do kategorii dróg gminnych. 

_____________________________ 

 

Pkt 9. Informacja na temat wyników przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 

2019. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż wszyscy radni złożyli kompletne oświadczenia w 

wymaganym terminie. W wyniku analizy przez Urząd Skarbowy wykazanych zostało kilka drobnych 

nieścisłości, które zostaną wzięte pod uwagę przy kolejnych oświadczeniach. 

 

Wójt Gminy stwierdził, że w przypadku oświadczeń, które zostały złożone na jego ręce nie zaistniała 

sytuacja niedotrzymania obowiązującego terminu złożenia oświadczeń. Wszystkie osoby do tego 

zobowiązane uczyniły to w terminie. Podobnie jak u radnych Urząd Skarbowy stwierdził kilka 

drobnych nieprawidłowości. 

_____________________________ 

 

Pkt 10. Interpelacje i zapytania radnych. 

K. Grochowiecki zadał pytanie; czy jest już wyłoniona firma do odśnieżania dróg? 
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Wójt Gminy odpowiedział, że jest to ta sama firma co w bieżącym roku. 

 

K. Grochowiecki poruszył temat montażu progów zwalniających w Korzękwicach. 

 

Wójt Gminy stwierdził, iż podobny temat został już zgłoszony przez mieszkańców Prusinowic. 

Następnie poprosił o złożenie stosownego pisma od samorządu mieszkańców wsi. 

  

B. Lepak podkreślił, że próg zwalniający nie załatwia  tematu. Puste zestawy transportowe robią więcej 

hałasu.  

 

M. Lubczyński poinformował, że będąc w Powiecie, gdzie składał pisma w temacie dróg powiatowych 

uzyskał informację, że w związku ze zmianą przepisów mogą być wykonane zwalniacze i to tylko przy 

przejściach dla pieszych. Raczej nie możemy oczekiwać wsparcia powiatu. 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że temat ten został przekazany do Starostwa. 

 

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że należy się przypominać Staroście w kwestii remontów 

dróg. 

J. Tokarski podkreślił, że wcześniej też zwracano się o montaż progów zwalniających ale temat został 

załatwiony odmownie. 

M. Lubczyński poruszył temat zanieczyszczenia dróg ( ul. Nyska w Prusinowicach )przez pojazdy 

rolnicze. Powiat powinien coś z tym zrobić. 

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, iż Starosta był zaproszony na sesję jednak  nie skorzystał 

z zaproszenia. 

Cz. Wczesny  jako sołtys wsi Korzękwice wycinał zakrzaczenia przy drodze powiatowej 

w porozumieniu z Powiatem. Powiat nie utrzymuje w odpowiednim stanie zarówno dróg jak i poboczy. 

 

M. Lubczyński podkreślił, że przy drodze powiatowej w kierunku Złotogłowic rolnicy zaorują rowy. 

Proponuje zgłoszenie tego do Powiatu.  

_____________________________ 

 

Pkt 11. Zamknięcie obrad sesji. 

Z  uwagi na wyczerpanie porządku obrad o godz.930 Przewodniczący Rady zamknął sesję Rady Gminy 

Pakosławice. 

 

Prot. Kazimierz Wołoszczak                                                      Przewodniczył           

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                               Grzegorz Mazurkiewicz 
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