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                                              Pakosławice, 23.07.2021 r. 

 

PROTOKÓŁ NR XXV/21 

 

z sesji Rady Gminy Pakosławice odbytej w dniu 23 lipca 2021 r. w sali Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Pakosławicach. 

O godz. 906 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 10 radnych.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy. 

Następnie 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych   

    przez Gminę Pakosławice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę  

    Pakosławice. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Bykowice. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Zamknięcie obrad sesji. 

 

_____________________________ 

 

Pkt 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Pakosławice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, iż 24 czerwca br. nadzór Wojewody skierował do 

Przewodniczącego Rady pismo w kwestii odniesienia się do pewnych nieprawidłowości we wcześniej 

podjętych uchwałach dotyczących oświaty. W piśmie tym był również zapis, że nie występowaliśmy 

do Kuratora Oświaty o zaopiniowanie uchwał dotyczących sieci szkół oraz przedszkoli. 

Na wspomniane pismo udzieliliśmy odpowiedzi. W ślad za pismem przygotowane zostały stosowne 

projekty uchwał, które następnie przesłano do zaopiniowania do Opolskiego Kuratora Oświaty. 

Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych. 

 

Sekretarz Gminy podkreślił, iż byliśmy zobowiązani do uregulowania kwestii sieci szkół 

podstawowych oraz sieci przedszkoli. 

 



 2 

Radni również nie zgłosili pytań, uwag. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie  ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych. 

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 - - - 

6. LUBCZYŃSKI Marcin - - - 

7. MAZURKIEWICZ Grzegorz x   

8. ORMANIEC Janusz x   

9. PAJESTKA Joanna   x 

10. PODOLUK Witold   x 

11. ROGALSKA Ewa - - - 

12. STEFAŃSKA Małgorzata   x 

13. TOKARSKI Jerzy x   

14. TWARDOWSKI Dawid - - - 

15. WAWRZKOWICZ Wojciech - - - 

   Razem 7  3 

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 7 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się” podjęta 

została uchwała Nr XXV/201/21 w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Pakosławice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych. 

____________________________ 

 

Pkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez 

Gminę Pakosławice. 

 

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że Kurator Oświaty również pozytywnie zaopiniował projekt 

uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pakosławice. 

 

Radni również nie zgłosili pytań, uwag. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały, który następnie 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 - - - 

6. LUBCZYŃSKI Marcin - - - 

7. MAZURKIEWICZ Grzegorz x   

8. ORMANIEC Janusz x   
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9. PAJESTKA Joanna   x 

10. PODOLUK Witold x   

11. ROGALSKA Ewa - - - 

12. STEFAŃSKA Małgorzata   x 

13. TOKARSKI Jerzy x   

14. TWARDOWSKI Dawid - - - 

15. WAWRZKOWICZ Wojciech - - - 

   Razem 8  2 

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 8 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęta 

została uchwała Nr XXV/202/21 w sprawie  w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Pakosławice. 

 

____________________________ 

 

Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

Skarbnik Gminy podkreśliła, iż uchwała podjęta na poprzedniej sesji zostaje uchylona. W obecnie 

przedstawianym projekcie uchwały nie ujmuje się już zapisu dotyczącego pominięcia przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych przy dokonywaniu wyboru banku. Kredyt jest zapisany 

w uchwale budżetowej na 2021 rok. 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 - - - 

6. LUBCZYŃSKI Marcin - - - 

7. MAZURKIEWICZ Grzegorz x   

8. ORMANIEC Janusz x   

9. PAJESTKA Joanna  x   

10. PODOLUK Witold x   

11. ROGALSKA Ewa - - - 

12. STEFAŃSKA Małgorzata x   

13. TOKARSKI Jerzy x   

14. TWARDOWSKI Dawid - - - 

15. WAWRZKOWICZ Wojciech - - - 

   Razem 10   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 10 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXV/203/21 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 

 

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

 

Skarbnik Gminy podkreśliła, iż nie zaszły żadne zmiany  w stosunku do materiałów jakie otrzymali radni  w tym 

zakresie. Zmiany wpf są ściśle powiązane ze zmianami  budżetu. Następnie przedstawione zostały proponowane 

zmiany. 

 

Zmniejszenie planu dochodów o 80 000,00 – dochody majątkowe – dotacja OUW – „Posiłek w 

szkole i w domu” – ZS Prusinowice i przesuwa się te środki na – dochody bieżące – dotacja OUW – 

„Posiłek w szkole i w domu” – ZS Prusinowice 

 

Zwiększa się plan dochodów o: 

 

10 000,00 – dochody bieżące – środki z OUW – transport (dowóz) osób na szczepienia przeciwko 

SARS-CoV-2 – UG 

162,26 – dochody bieżące – dotacja OUW zad. zlecone Dodatki mieszkaniowe – UG 

500,00 – dochody bieżące – wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych – GOPS 

28,54 – dochody bieżące – wpływy z pozostałych odsetek – GOPS 

31,33 – dochody bieżące – dotacja OUW zad. zlecone Karta Dużej Rodziny – UG 

1 386,00 – dochody bieżące – dotacja OUW zad. zlecone Składki na ubezpieczenie zdrowotne – UG 

 

Zmniejszenie planu wydatków  

7 000,00 – wydatki bieżące – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - UG 

1 595,00 – wydatki bieżące – wynagrodzenia bezosobowe – ZS Prusinowice 

2 000,00 – wydatki bieżące – zakup środków dydaktycznych i książek – ZS Prusinowice 

10 500,00 – wydatki bieżące – zakup usług pozostałych – dowożenie uczniów do szkół – UG 

219 205,00 – wydatki inwestycyjne– realizacja – proj. „Posiłek w szkole i w domu” – ZS Prusinowice 

5 000,00 – wydatki bieżące – zakup usług pozostałych – usuwanie azbestu - UG 

 

Zwiększenie planu wydatków  

94 095,00 – wydatki bieżące – realizacja proj. „Posiłek w szkole i w domu” – ZS Prusinowice 

125 110,00 – wydatki inwestycyjne– realizacja proj. „Posiłek w szkole i w domu” – ZS Prusinowice 

162,26 – wydatki bieżące – świadczenia społeczne, zakup usług pozostałych – GOPS 

10 000,00 – wydatki bieżące – wynagrodzenia osobowe z poch., zakup usług pozostałych – GOPS 

500,00 – wydatki bieżące – zwrot do OUW rozliczenia/zwrot z lat ubiegłych GOPS – UG 

28,54 – wydatki bieżące – zwrot do OUW pozostałych odsetek  GOPS – UG 

31,33 – wydatki bieżące – zakup materiałów, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 

GOPS 

1 386,00 – wydatki bieżące – składki na ubezpieczenie zdrowotne – GOPS 

12 000,00 – wydatki inwestycyjne – dotacje celowe na zadania związane z ochroną powietrza – UG 

14 095,00 – wydatki inwestycyjne – Modernizacja dachu i pomieszczeń wraz z budową szamba na 

SUW Reńska Wieś 

Kolejne zmiany dotyczące § 14 i 15 uchwały budżetowej otrzymują treść jak w materiałach przedstawionych 

radnym. 

 

G. Mazurkiewicz zapytał o zmniejszenie środków na usuwania azbestu. Czy nie było wniosków? 

 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na poprzedniej sesji przyjęto kwotę szacunkową. Obecnie jest  to urealnienie 

tego wydatku. Środki i tak przeznaczane są na ochronę środowiska. 

 

Radni nie zgłosili innych pytań, uwag. 
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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 - - - 

6. LUBCZYŃSKI Marcin - - - 

7. MAZURKIEWICZ Grzegorz x   

8. ORMANIEC Janusz x   

9. PAJESTKA Joanna x   

10. PODOLUK Witold x   

11. ROGALSKA Ewa - - - 

12. STEFAŃSKA Małgorzata x   

13. TOKARSKI Jerzy x   

14. TWARDOWSKI Dawid - - - 

15. WAWRZKOWICZ Wojciech - - - 

   Razem 10   

 

W wyniku głosowania 10 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXV/204/21 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej. 

_____________________________ 

 

Pkt 6.  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 - - - 

6. LUBCZYŃSKI Marcin - - - 

7. MAZURKIEWICZ Grzegorz x   

8. ORMANIEC Janusz x   

9. PAJESTKA Joanna x   

10. PODOLUK Witold x   

11. ROGALSKA Ewa - - - 

12. STEFAŃSKA Małgorzata x   

13. TOKARSKI Jerzy x   

14. TWARDOWSKI Dawid - - - 

15. WAWRZKOWICZ Wojciech - - - 

   Razem 10   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 10 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXV/205/21 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 
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Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Bykowice. 

 

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, iż do biura Rady wpłynął wniosek mieszkańców sołectwa 

Bykowice o zwołanie zebrania w sprawie odwołania sołtysa. Następnie została odczytana cała treść 

wniosku. Wniosek spełnia wszelkie wymogi określone Statutem Sołectwa. 

 

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 - - - 

6. LUBCZYŃSKI Marcin - - - 

7. MAZURKIEWICZ Grzegorz x   

8. ORMANIEC Janusz x   

9. PAJESTKA Joanna x   

10. PODOLUK Witold x   

11. ROGALSKA Ewa - - - 

12. STEFAŃSKA Małgorzata x   

13. TOKARSKI Jerzy x   

14. TWARDOWSKI Dawid - - - 

15. WAWRZKOWICZ Wojciech - - - 

   Razem 10   

 

W wyniku głosowania 10 głosami „za”  podjęta została uchwała Nr XXV/206/21 w sprawie zwołania 

zebrania wiejskiego w sołectwie Bykowice. 

_____________________________ 

 

Pkt 8. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

G. Mazurkiewicz złożył wniosek o przygotowanie tablicy informacyjnej kierującej do „Przystanku na 

Szlaku Jakubowym” w Pakosławicach. 

_____________________________ 

 

Pkt 9. Zamknięcie obrad sesji. 

Z  uwagi na wyczerpanie porządku obrad o godz.928 Przewodniczący zamknął sesję Rady Gminy 

Pakosławice. 

Prot. Kazimierz Wołoszczak                                                      Przewodniczył:           

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                       Grzegorz Mazurkiewicz 


