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                                              Pakosławice, 30.11.2021 r. 

 

PROTOKÓŁ NR XXVIII/21 

 

z sesji Rady Gminy Pakosławice odbytej w dniu 30 listopada 2021 r. w sali Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Pakosławicach. 

O godz. 900 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 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. Informacja z działalności Wójta w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Pakosławice. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/176/16  w sprawie organizacji obsługi  

    administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Pakosławice. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/52/95 w sprawie przejęcia do zadań własnych  

    prowadzenia szkół podstawowych. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/106/12 w sprawie ustalenia wysokości  

    ekwiwalentu pieniężnego dla członka osp, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu  

    pożarniczym…  

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/107/20  w sprawie określenia zasad przyznawania  

    i wysokości diet przysługujących radnym. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok. 

10. Interpelacje i zapytania radnych.  

11. Zamknięcie obrad sesji.    

_____________________________ 

 

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

 

Wójt Gminy zrelacjonował wydarzenia jakie miały miejsce od ostatniej sesji. 

Podkreślił, iż zakończone zostało zadanie dotyczące usuwania azbestu w roku 2021. Usunięto 47 ton 

wyrobów azbestowych. Wartość programu to kwota 44700 zł z czego 30000 zł to dotacja. 

Otrzymaliśmy dotację na zadania dotyczące kanalizacji, jest to kwota 1981000 zł.  

W dniu 11 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyły się uroczystości pod Urzędem 

Gminy oraz w Biechowie, Prusinowicach i Reńskiej Wsi. W tym też dniu odbyły się I mistrzostwa 

powiatu w poolbilardzie. 

Otrzymaliśmy 10000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu  dot. zajęć nauki tańca dla 

dzieci. W ramach działalności urzędu trwa zbiórka deklaracji od mieszkańców dotyczących zbiorników 

bezodpływowych; prośba do radnych o nagłośnienie tematu. 
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Zakończone zostały zadania realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Odnośnie 

złożonego wniosku do konkursu dot. „ Najlepszej przestrzeni publicznej” , zgłoszony Szlak Jakubowy 

zajął II miejsce i nagrodę 5000 zł. 

Zatwierdzony został projekt przebudowy linii PKP Nysa-Brzeg jak również zatwierdzony został 

projekt przebudowy drogi krajowej. 

Wystąpiliśmy o przejęcie dwóch działek w parku w Rzymianach; jest pozytywna opinia w tej sprawie. 

W dniu 19 listopada odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki AKWA Nysa dotyczące 

poboru wody. Do końca roku będzie podpisane porozumienie obniżające limit pobieranej wody do ok. 

100 m3 . Z tego tytułu będą oszczędności. 

W ramach gospodarowania mieniem dokonano sprzedaży dwóch działek ( w Prusinowicach i Reńskiej 

Wsi). Odbyło się również spotkanie w sprawie zagospodarowania terenu po byłym wysypisku śmieci 

w Reńskiej Wsi. Są już wstępne ustalenia w tym temacie. 

Zakończony został nabór wniosków na zakup komputerów dla dzieci, których rodzic czy też dziadek 

był pracownikiem PGR-u. Po weryfikacji wniosków oczekujemy na decyzję. 

Złożyliśmy również wniosek na środki w ramach programu Cyfrowa Gmina. 

 

_____________________________ 

 

Pkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Pakosławice. 

 

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, iż zostaliśmy zobligowani przepisami prawa do podniesienia 

pensji wójta. 

Na posiedzeniach wszystkich Komisji Rady Gminy temat ten był omawiany i zaproponowano 

podniesienie pensji do wymaganego minimum, które stanowi 80 % stawek maksymalnych. Gdyby 

Rada nie podjęła takiej uchwały to i tak nie zakończy się tego tematu, gdyż są to sprawy pracownicze 

i można się odwołać do Sądu pracy. Można wnieść skargę na bezczynność Rady. 

 

J. Tokarski podkreślił, że chce, aby mieszkańcy wiedzieli, że Rada została zobligowana przepisami 

prawa do podniesienia pensji wójta. 

 

Radni nie zgłosili innych 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 - - - 

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   
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14. TWARDOWSKI Dawid x   

15. WAWRZKOWICZ Wojciech x   

   Razem 13   

 

W wyniku głosowania 13 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXVIII/215/21 w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia wójta Gminy Pakosławice. 

_____________________________ 

 

Pkt 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/176/16  w sprawie organizacji obsługi  

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Pakosławice 

 

Wójt Gminy  podkreślił, że  ten i kolejny projekt również były omawiane na posiedzeniach Komisji. 

Zmiany wynikają z dokonanych wcześniej zmian organizacyjnych polegających na utworzeniu jednego 

zespołu. Dodatkowo w Statucie ZOSiP usunięto zapisy dotyczące zadań, które od dłuższego czasu nie 

są już realizowane przez ZOSiP. 

Radni nie zgłosili uwag, pytań. 

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 - - - 

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 13   

 

W wyniku głosowania 13 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXVIII/216/21 zmieniająca 

uchwałę Nr XX/176/16  w sprawie organizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 

jednostek budżetowych Gminy Pakosławice. 

_____________________________ 

 

Pkt 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/52/95 w sprawie przejęcia do zadań 

własnych prowadzenia szkół podstawowych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  poinformował, że  Wójt przy poprzednim projekcie określił zakres 

zmian tej uchwały. 
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 Nie zgłoszono żadnych uwag, wniosków. 

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 - - - 

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 13   

 

W wyniku głosowania 13 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXVIII/217/21 w sprawie 

zmieniającej uchwałę Nr XIV/52/95 w sprawie przejęcia do zadań własnych prowadzenia szkół 

podstawowych. 

_____________________________ 

 

Pkt 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/106/12 w sprawie ustalenia wysokości  

ekwiwalentu pieniężnego dla członka osp, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub 

szkoleniu pożarniczym…  

 

Przewodniczący Rady Gminy  podkreślił, że od dłuższego czasu nie dokonywano zmiany tych stawek. 

Strażacy otrzymany ekwiwalent przekazują na działalność swojej jednostki. Ten projekt był omawiany 

na posiedzeniach Komisji.  

J. Tokarski podkreślił, że od roku 2012 nie zmieniano stawek. Maksymalna stawka wynosi ok. 31 zł za 

1 godzinę, nasze propozycje to 20 zł za udział w akcjach i 10 zł za szkolenie organizowane przez PSP 

lub Gminę. 

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 - - - 

7. MAZURKIEWICZ Grzegorz x   

8. ORMANIEC Janusz x   

9. PAJESTKA Joanna x   
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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 13   

 

W wyniku głosowania 13 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXVIII/218/21 zmieniająca 

uchwałę Nr XVII/106/12 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka osp, 

który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym…  

_____________________________ 

 

Pkt 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/107/20  w sprawie określenia zasad 

przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  podkreślił, że na posiedzeniach Komisji wypracowano propozycję 

zmiany stawki z 9% na 12% płacy minimalnej. 

B. Lepak podkreślił, że Komisja Oświaty proponowała 15%. 

K. Grochowiecki zwrócił się do Przewodniczącego Rady, aby poinformował mieszkańców 

o wysokości diety radnych, albowiem niektórzy mówią, że jest to kwota 2500 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy  podkreślił, że na chwilę obecną dieta wynosi 252 zł, a od nowego roku 

proponuje się kwotę 361 zł. 

Wójt Gminy stwierdził, iż diety naszych radnych są jednymi z niższych diet. W przygotowanym 

projekcie uchwały budżetowej uwzględniono zwiększenie diet. Przy opracowywaniu  wniosków do 

budżetu po opracowaniu projektu należy wskazać źródło pokrycia ewentualnego wzrostu. 

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 - - - 

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 13   
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W wyniku głosowania 13 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXVIII/219/21 zmieniająca 

uchwałę Nr XI/107/20  w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących 

radnym. 

_____________________________ 

 

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Wójt Gminy przedstawił proponowane zmiany. Podkreślił, iż w związku z końcem roku należy urealnić budżet. 

Do budżetu wprowadza się takie zadania jak: 

- opracowanie projektu budowy kanalizacji w Prusinowicach i Strobicach, 

- termomodernizację budynku sali gimnastycznej w Pakosławicach oraz zadania na terenach po PGR-ach pod 

warunkiem otrzymania dofinansowania, 

- wykonanie stołówki w szkole w Prusinowicach, 

- przebudowa budynku przy kościele we Frączkowie na lokale mieszkalne. 

 

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 - - - 

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 13   

 

W wyniku głosowania 13 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXVIII/220/21 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej. 

_____________________________ 

 

Pkt 9.  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   
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2. GROCHOWIECKI Krzysztof x   

3. JAREK Piotr x   

4. KSIĄDZYNA Piotr - - - 

5. LEPAK Bolesław x   

6. LUBCZYŃSKI Marcin - - - 

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 13   

 

W wyniku głosowania, jednogłośnie 13 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXVIII/221/21 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 

 

_____________________________ 

 

Pkt 10. Interpelacje i zapytania radnych.  

 

Przewodniczący Rady zapytał czy dokonano już wyboru wykonawcy do odśnieżania dróg? 

 

Kierownik  Referatu K.Pawłowski odpowiedział, że jest to ta sama firma co w roku obecnym. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż należy się zastanowić nad podziałem Gminy na rejony, gdyż często 

bywa tak, że jak przyjedzie odśnieżać do danej miejscowości, która jest odległa od bazy wykonawcy  

to już nie istnieje taka potrzeba. 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że reagujemy na telefony mieszkańców. 

 

B. Lepak zapytał czy wykonawca ten  ma za zadanie tylko odśnieżanie czy też posypywanie dróg?  

 

Wójt Gminy odpowiedział, że w zależności od potrzeb, takie są działania. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy jest to tylko jeden sprzęt? 

 

Kierownik  Referatu K.Pawłowski odpowiedział, że jest to pługo-piaskarka. 

 

K.Grochowiecki poruszył temat odkrzaczania poboczy dróg.  

 

Kierownik  Referatu K.Pawłowski odpowiedział, że temat ten był już wielokrotnie zgłaszany do 

powiatu. Zadanie to wykonywane jest wolno. Proponowaliśmy, że zadanie to zrealizuje nasz 

wykonawca jednak nie uzyskaliśmy zgody. 
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Przewodniczący Rady zaproponował, że na kolejną sesję zaprosimy Starostę. Kolejne pytanie dotyczy 

dopłaty do ceny wody. 

Kierownik ZGKiM odpowiedział, że taryfy są ustalone i nadal obowiązują. Po podpisaniu 

porozumienia z AKWĄ może się okazać, że będzie możliwość obniżenia ceny wody. 

 

J. Tokarski odnośnie zakupu traktorka kosiarki; może należy się zastanowić nad zakupem dużego 

ciągnika. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił, aby Kierownik ZGKiM na kolejnych posiedzeniach Komisji 

przedstawił raport z kontroli NIK-u. 

_____________________________ 

 

Pkt 12. Zamknięcie obrad sesji. 

Z  uwagi na wyczerpanie porządku obrad o godz.958 Przewodniczący zamknął sesję Rady Gminy 

Pakosławice. 

 

Prot. Kazimierz Wołoszczak                                                      Przewodniczył:           

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                       Grzegorz Mazurkiewicz 


