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                                              Pakosławice, 29.06.2021 r. 

 

PROTOKÓŁ NR XXIV/21 

 

z sesji Rady Gminy Pakosławice odbytej w dniu 29 czerwca 2021 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 13 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 przedstawił proponowany porządek obrad jak niżej: 

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pakosławice wotum zaufania. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

    z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2021 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 619/6 w obrębie Prusinowice. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 286 w obrębie Prusinowice. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 122/2 w obrębie Prusinowice. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 88/7 w obrębie Słupice. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 349/2 w obrębie Nowaki. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 535/1 w obrębie Pakosławice. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 534 w obrębie Pakosławice. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 533 w obrębie Pakosławice. 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Wójt Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie dotyczącym zmian 

budżetu, dwóch punktów dotyczących oświaty tj.: 

1/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/182/21 z dnia 6 maja 2021 r.  w sprawie  

    przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Goszowicach. 

 Zmiana polega na zastąpieniu zapisu „ z dniem 1 września 2021 roku” na zapis „ z dniem 31 sierpnia 

2021 roku”, 

2/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIII/183/21 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie    

    zmiany nazwy Zespołu Szkół w Prusinowicach zmienia się brzmienie całego załącznika. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. 

W wyniku głosowania jednogłośnie 13 „za” przyjęto wniosek zgłoszony przez Wójta Gminy. 

 

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco: 
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1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pakosławice wotum zaufania. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

    z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2021 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/182/21 z dnia 6 maja 2021 r.  w sprawie  

    przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Goszowicach. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIII/183/21 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie  

    zmiany nazwy Zespołu Szkół w Prusinowicach. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 619/6 w obrębie Prusinowice. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 286 w obrębie Prusinowice. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 122/2 w obrębie Prusinowice. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 88/7 w obrębie Słupice. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 349/2 w obrębie Nowaki. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 535/1 w obrębie Pakosławice. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 534 w obrębie Pakosławice. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 533 w obrębie Pakosławice. 

18. Interpelacje i zapytania radnych. 

19. Zamknięcie obrad sesji. 

_____________________________ 

 

Pkt 2. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt Gminy podkreślił, iż rozpoczęto już prace przy budowie odcinka drogi w Spinach. Środki 

pochodzą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Gmina otrzymała również środki na przebudowę 

drogi we Frączkowie (w kierunku stawu). 

Innym zadaniem na które otrzymaliśmy dofinansowanie jest utworzenie stołówki w SP Prusinowice. 

Do końca roku powinno się zrealizować to zadanie.  

W ostatnim okresie złożono wniosek o płatność  dot. zadania realizowanego w Reńskiej Wsi. Jesteśmy 

w trakcie wyłaniania wykonawcy na realizację zadania dot. przebudowy świetlicy w Prusinowicach. 

Trwają konsultacje odnośnie nowych środków unijnych, które będą do realizacji w kolejnym roku 

z udziałem wkładu własnego. Zadania ze środków z Funduszu Odbudowy nie będą wymagały wkładu 

własnego. W ramach tych środków będzie nacisk na budowę kanalizacji i termomodernizację w tym 

wymianę pieców. Gmina musi sporządzić spis źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych.  

W dniach 21 i 22 sierpnia br. Planuje się Dni Pakosławic, które to będą finansowane ze środków 

zewnętrznych w ramach projektu współpracy Polsko-Czeskiej. 

Na terenie szkoły w Pakosławicach trwają zajęcia w ramach Akademii bilardowej. Zaprasza się dzieci 

i młodzież. 

W ramach programu wydawania żywności dla osób potrzebujących wsparto ok. 40 rodzin. Szczególne 

podziękowania za zaangażowanie w tą akcję skierowano do radnej A. Broda oraz pracowników 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W ostatnim okresie wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie - 50 lat. 

W dniu 20 czerwca odbył się Rajd Rowerowy w którym wzięło udział ok. 250 osób. W tym goście 

z Czech. Zadanie to miało wsparcie Urzędu Marszałkowskiego. Dokonano otwarcia II etapu 
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„Przystanku na Szlaku Jakubowym”. W związku z zakończeniem roku szkolnego  dla 29 uczniów, 

którzy mieli duże osiągnięcia w nauce przygotowano bony podarunkowe. 

____________________________ 

 

Pkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pakosławice wotum zaufania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że radni otrzymali w wymaganym terminie Raport, który był 

również umieszczony na stronie BIP Urzędu. 

Na stronie internetowej zamieszczona była również informacja o możliwości zgłoszenia udziału 

w debacie. Nikt z mieszkańców nie zgłosił takiej woli. 

 

Radni również nie zgłosili pytań, uwag. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Pakosławice wotum zaufania. 

Projekt ten 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 - - - 

   Razem 13   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 13 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXIV/187/21 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pakosławice wotum zaufania. 

______________________________ 

 

Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2020 rok oraz w sprawie  udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy  Pakosławice za 2020 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia 

komunalnego Gminy Pakosławice. 

Wójt Gminy zreferował temat podkreślając, iż miniony rok był rokiem trudnym, pełnym nowych 

wyzwań w związku z pandemią. Na chwilę obecna jesteśmy przygotowani do takich sytuacji. 
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Większość zadań jakie zaplanowano do zrealizowania w roku 2020 była zrealizowana.  

 

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, iż na poszczególnych posiedzeniach komisji omawiano 

sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2020 r. 

oraz informacją o stanie mienia. Następnie dodczytał uchwałę Nr 140/2021 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 kwietnia 2021 r. opiniującą pozytywnie 

sprawozdanie Wójta Gminy Pakosławice z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2020 rok. 

Komisja Rewizyjna sporządziła opinię o wykonaniu budżetu za rok 2020 oraz wniosek w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, które to były przesłane do RIO celem zaopiniowania. 

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Nr 187/2021 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 maja 2021 r. pozytywnie opiniującą 

wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pakosławice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Pakosławice z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.  

W dalszej części sesji Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję.  

Radni nie zgłosili uwag, pytań.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2020 rok i udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 rok. 

Projekt ten 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 - - - 

   Razem 13   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 13 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXIV/188/21 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Pakosławice za 2020 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 

budżetu za 2020 rok. 

______________________________ 

 

Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 



 5 

Wójt Gminy podkreślił, iż kredyt jest zapisany w uchwale budżetowej na 2021 rok. Może być taka 

sytuacja, że nie zajdzie potrzeba uruchomienia tych środków. Kwota kredytu wynosi 320.000 zł . 

 

Radni nie zgłosili uwag, pytań. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu. Projekt ten 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 - - - 

   Razem 13   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 13 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXIV/189/21 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 

_____________________________ 

 

Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Wójt Gminy podkreślił, iż radni otrzymali materiały w tym zakresie. Zmiany wpf są ściśle powiązane ze zmianami  

budżetu. Następnie przedstawił proponowane zmiany. 

150 000,00 – wydatki inwestycyjne – prog. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej w m. 

Frączków prowadząca do zabudowań po byłym PGR”  

10 000,00 – zakup materiałów i usług – utrzymanie dróg gminnych  

596,00 – zakup usług pozostałych – ZS-P Goszowice 

20 500,00 – zakup usług pozostałych – dowożenie uczniów do szkół  

219 205,00 – realizacja projektu „Posiłek w szkole i w domu” – ZS Prusinowice 

14 000,00 – zakup usług pozostałych – przeciwdziałanie alkoholizmowi  

3 835,00 – wynagrodzenie pracownika socjalnego - program „Wspieraj seniora”  

7,00 – zwrot do OUW pozostałych odsetek zad. zlec. GOPS – UG 

5 000,00 – zakup materiałów i usług – utrzymanie zieleni - UG 

9 100,00 – wynagrodzenie, zakup materiałów i usług  program „Czyste powietrze”  

4 476,00 – zakup energii na oświetlenie ulic  

47 000,00 – zakup materiałów i usług – usuwanie azbestu  

5 000,00 – zakup materiałów i usług  dot. sołectw  

10 000,00 – zakup materiałów i usług – utrzymanie świetlic  

140 000,00 – PROW. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Prusinowicach”  
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J. Tokarski zapytał z jakich środków będzie wykonana kuchnia w szkole w Prusinowicach. 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że jeśli będą środki własne to z tych środków, a jeśli nie to z kredytu. Finansowanie 

planuje się na koniec roku.   

 

G. Mazurkiewicz zapytał o środki z energii. 

 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że są to środki zaoszczędzone w roku 2020. 

 

Radni nie zgłosili innych pytań, uwag. 

 

W dalszej części 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 - - - 

   Razem 13   

 

W wyniku głosowania 13 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXIV/190/21 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej. 

_____________________________ 

 

Pkt 7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 

rok, 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 - - - 

   Razem 13   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 13 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXIV/191/21 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 

_____________________________ 

 

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/182/21 z dnia 6 maja 2021 r.  

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Goszowicach. 

 

Wójt Gminy podkreślił, iż zmiana dotyczy tylko zastąpienia daty „1 września” datą „ 31 sierpnia”. 

Zmiana ta wskazana jest przez nadzór Wojewody. 

 

Radni nie zgłosili pytań, uwag. 

 

W dalszej części 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 - - - 

   Razem 11  2 

 

W wyniku głosowania 11 głosami „za”  przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęta została uchwała 

Nr XXIV/192/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/182/21 z dnia 6 maja 2021 r.  w sprawie 

przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Goszowicach. 

_____________________________ 
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Pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIII/183/21 z dnia 6 maja 2021 r. 

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Prusinowicach. 

 

K. Wołoszczak przedstawił proponowane zmiany. 

 

M. Lubczyński wnioskował o odczytanie całej treści załącznika do uchwały. 

 

Radni nie zgłosili pytań, uwag. 

 

W dalszej części 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 - - - 

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 - - - 

   Razem 7  5 

 

W wyniku głosowania 7 głosami „za”  przy 5 głosach „wstrzymujących się” podjęta została uchwała  

Nr XXIV/193/21 w sprawie zmiany w uchwały Nr XXIII/183/21 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie 

zmiany nazwy Zespołu Szkół w Prusinowicach. 

_____________________________ 

 

Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 619/6 w obrębie 

Prusinowice. 

 

Wójt Gminy poinformował, iż projekty kolejnych 7 uchwał były analizowane na posiedzeniach 

poszczególnych komisji. 

 

Radni nie zgłosili pytań, uwag. 

 

W dalszej części 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 - - - 
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3. JAREK Piotr x   

4. KSIĄDZYNA Piotr - - - 

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 - - - 

   Razem 11   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 11 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXIV/194/21 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 619/6 w obrębie Prusinowice. 

_____________________________ 

 

Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 286 w obrębie 

Prusinowice. 

 

Radni nie zgłosili pytań, uwag. 

 

W dalszej części 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 - - - 

3. JAREK Piotr x   

4. KSIĄDZYNA Piotr - - - 

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 - - - 

   Razem 11   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 11 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXIV/195/21 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 286 w obrębie Prusinowice. 

_____________________________ 
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Pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 122/2 w obrębie 

Prusinowice. 

 

Radni nie zgłosili pytań, uwag. 

 

W dalszej części 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 - - - 

3. JAREK Piotr x   

4. KSIĄDZYNA Piotr - - - 

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 - - - 

   Razem 11   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 11 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXIV/196/21 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 122/2 w obrębie Prusinowice. 

_____________________________ 

 

Pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 88/7 w obrębie Słupice. 

 

Radni nie zgłosili pytań, uwag. 

 

W dalszej części 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 - - - 

3. JAREK Piotr x   

4. KSIĄDZYNA Piotr - - - 

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   
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13. TOKARSKI Jerzy x   

14. TWARDOWSKI Dawid - - - 

15. WAWRZKOWICZ Wojciech - - - 

   Razem 11   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 11 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXIV/197/21 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 88/7 w obrębie Słupice. 

_____________________________ 

 

Pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 349/2 w obrębie 

Nowaki. 

 

Radni nie zgłosili pytań, uwag. 

 

W dalszej części 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 - - - 

3. JAREK Piotr x   

4. KSIĄDZYNA Piotr - - - 

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 - - - 

   Razem 11   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 11 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXIV/198/21 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 349/2 w obrębie Nowaki. 

_____________________________ 

 

Pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 535/1 w obrębie 

Pakosławice. 

 

Radni nie zgłosili pytań, uwag. 

 

W dalszej części 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 - - - 
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3. JAREK Piotr x   

4. KSIĄDZYNA Piotr - - - 

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 - - - 

   Razem 11   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 11 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXIV/199/21 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 535/1 w obrębie Pakosławice. 

____________________________ 

 

Pkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 534 w obrębie 

Pakosławice. 

 

Radni nie zgłosili pytań, uwag. 

 

W dalszej części 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 - - - 

3. JAREK Piotr x   

4. KSIĄDZYNA Piotr - - - 

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 - - - 

   Razem 11   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 11 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXIV/200/21 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 534 w obrębie Pakosławice. 

_____________________________ 
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Pkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 533 w obrębie 

Pakosławice. 

 

Radni nie zgłosili pytań, uwag. 

 

W dalszej części 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 - - - 

3. JAREK Piotr x - - 

4. KSIĄDZYNA Piotr - - - 

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 - - - 

   Razem 1 10  

 

W wyniku głosowania nie podjęto uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 533 

w obrębie Prusinowice. 

_____________________________ 

 

 

Pkt 18. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

J. Tokarski poinformował, iż propozycje dotyczące zmian w budżecie powinno się dostarczać wraz 

z kompletem materiałów na sesję.  

 

Wójt Gminy odpowiedział, że często jest tak, że otrzymujemy informacje o dotacjach itp. w ostatniej 

chwili. Przed sesją mogą być spotkania, aby wyjaśnić dodatkowo wprowadzone zmiany. 

 

B. Lepak poruszył temat zarośniętych poboczy dróg powiatowych. 

 

Wójt Gminy podkreślił, że zajmie się tym tematem. 

 

G. Mazurkiewicz zapytał o remont drobi w kierunku Bykowic. 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że Powiat będzie realizował to zadanie. 

 



 14 

J. Tokarski podkreślił, iż na posiedzeniu Komisji Inwestycji … wnioskował o wystąpienie do gmin 

sąsiednich o udrożnienie dróg polnych w kierunku Sidziny i Piątkowic. Czy coś jest robione w tym 

kierunku? 

 

Wójt Gminy odpowiedział, iż protokół z tego posiedzenia został przekazany do pracownika 

merytorycznie odpowiedzialnego za ten rodzaj zadań. 

 

_____________________________ 

 

Pkt 19. Zamknięcie obrad sesji. 

Z  uwagi na wyczerpanie porządku obrad o godz.1031 Przewodniczący zamknął sesję Rady Gminy 

Pakosławice. 

 

Prot. Kazimierz Wołoszczak                                                      Przewodniczył:           

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                       Grzegorz Mazurkiewicz 

 


