
 1 

                                              Pakosławice, 28.10.2021 r. 

 

PROTOKÓŁ NR XXVII/21 

 

z sesji Rady Gminy Pakosławice odbytej w dniu 28 października 2021 r. w sali Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Pakosławicach. 

O godz. 904 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 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej   

    stanowiącej działkę nr 471/5 położoną w obrębie Prusinowice. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice  

    z organizacjami pozarządowymi… 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia  

    inkasentów … 

7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2021 roku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. 

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

10. Informacja na temat wyników przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2020. 

11. Interpelacje i zapytania radnych.  

12. Zamknięcie obrad sesji.    

_____________________________ 

 

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad dokonano uroczystego wyróżnienia 

uczennicy Zuzanny Sarkowicz zam. w Reńskiej Wsi za osiągnięcia sportowe. List gratulacyjny oraz 

bon finansowy i kwiaty zostały wręczone przez Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz 

przez Przewodniczącego Komisji Edukacji, Sportu i Promocji Gminy. 

 

 

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

 

Wójt Gminy zrelacjonował wydarzenia jakie miały miejsce od dnia ostatniej sesji. 

Podkreślił, iż przeprowadzony został Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Osiągnięty 

wynik to 98%  mimo braku rachmistrza spisowego. 

Kolejne wydarzenie to tzw. Dni Pakosławic w ramach których realizowane były różne projekty w tym 

Festiwal Produktów Lokalnych. W trakcie  dwóch dni tj. 21 i 22.08 zorganizowany był mobilny punkt 

szczepień, mobilny punkt spisowy oraz punkt informacyjny dot. programu Czyste powietrze.  
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Zatrudniony w urzędzie pracownik będzie udzielał porad  z zakresu wsparcia finansowego 

uczestnictwa w ww. projekcie w każdym sołectwie po ustaleniu stosownego harmonogramu. Od 1 

września br. oświata gminna funkcjonuje według nowych zasad. Nie zgłoszono zastrzeżeń w tym 

zakresie. W przedmiotowym okresie odbyły się uroczystości 10-lecia Zespołu Kaprys z Biechowa. 

W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi dofinansowywane są różne przedsięwzięcia 

w tym wyjazd dzieci na mecz do Wrocławia. 

W tym to czasie zaistniała również sytuacja skażenia wody z wodociągu Pakosławice.  Temat ten jest 

wyjaśniany, albowiem jest prawdopodobieństwo, że próbki zostały źle pobrane. 

Kolejne wydarzenie to spotkanie z Barbarą Bieganowską-Woźniak, która jest  mistrzynią 

paraolimpijską z Tokio. 

Prowadzona była kolejna akcja wydawania żywności dla osób potrzebujących. 

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

był pracownikiem PGR-u. 

Na drodze powiatowej na części odcinka od Bykowic do Reńskiej Wsi ułożony został dywanik 

asfaltowy. Podobne zadanie zostało zakończone we Frączkowie na odcinku od kościoła do stawu. 

W ostatnim okresie otrzymaliśmy informacje odnośnie dofinansowania realizacji zadań w ramach tzw. 

Polskiego Ładu. Planowane są 3 zadania, na które należy mieć przygotowaną dokumentację 

projektową. 

Złożyliśmy również wniosek na środki w ramach współpracy transgranicznej dot. parku 

w Rzymianach. Realizowane są również zadania w tzw. Inicjatywie Marszałkowskiej. 

 

B. Lepak zapytał; jaka kwota będzie z Polskiego Ładu? 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że jest to 633.000 zł 

 

_____________________________ 

 

Pkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej stanowiącej działkę nr 471/5 położoną w obrębie Prusinowice. 

 

J. Tokarski podkreślił, że temat ten był omawiany na posiedzeniach wszystkich Komisji. 

 

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 - - - 

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   
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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 XXVII/209/21 w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 471/5 

położoną w obrębie Prusinowice. 

_____________________________ 

 

Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  podkreślił, że  ten projekt również był omawiany na posiedzeniach 

Komisji, następnie  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 - - - 

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 x   

15. WAWRZKOWICZ Wojciech x   

   Razem 13   

 

W wyniku głosowania 13 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXVII/210/21 w sprawie 

określenia stawek podatku od nieruchomości.  

_____________________________ 

 

Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy 

Pakosławice z organizacjami pozarządowymi… 

 

Przewodniczący Rady Gminy  poinformował, że  ten projekt również był omawiany na posiedzeniach 

Komisji. Projekt był przedstawiony do konsultacji. Nie zgłoszono żadnych uwag, wniosków. 

Na rok kolejny planowana jest niższa kwota tj.1000 zł. Przez szereg lat żadna organizacja nie 

przystąpiła do konkursu. 

Radni nie zgłosili uwag, pytań. 
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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 - - - 

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 x   

15. WAWRZKOWICZ Wojciech x   

   Razem 13   

 

W wyniku głosowania 13 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXVII/211/21 w sprawie przyjęcia 

Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi… 

_____________________________ 

 

Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. poboru podatku w drodze inkasa, 

ustalenia inkasentów … 

 

Przewodniczący Rady Gminy  podkreślił, że  ten projekt również był omawiany na posiedzeniach 

Komisji.  

W związku ze zmianą sołtysa zaproponowano zmianę inkasenta. Obecny na sali Krzysztof Karnaś na 

zadane pytanie; czy wyraża zgodę na pełnienie funkcji inkasenta odpowiedział, że wyraża zgodę.   

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 - - - 

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 x   
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15. WAWRZKOWICZ Wojciech x   

   Razem 13   

 

W wyniku głosowania 13 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXVII/212/21 w sprawie zmiany 

uchwały dot. poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów … 

_____________________________ 

 

Pkt 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2021 roku. 

 

Skarbnik Gminy zreferowała opracowane materiały, które to były przedstawione radnym oraz 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu w celu zaopiniowania.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o wpływy z tytułu sprzedaży mienia. 

 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że  dochody zostały urealnione do kwoty 70000 zł. 

 

W dalszej części  Przewodniczący Rady Gminy odczytał pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania 

przedstawioną przez Regionalną Izbę Obrachunkowa w Opolu. 

_____________________________ 

 

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

 

Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany jn. 

 

Zmniejszenie planu dochodów 

10 000,00 – dochody inwestycyjne – wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia – sprzedaż nieruchomości UG 

2 363,18 – dochody bieżące – dot. OUW refundacja FS za 2020 r. – UG 

4 813,74 – dochody bieżące – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – UG 

30 000,00 – dochody bieżące – zm. paragrafu dochodów – szczepienia p. SARS-CoV-2 – UG 

3 835,00 – dochody bieżące – zm. paragrafu dochodów – program Wspieraj seniora – UG 

 

Zwiększenie planu dochodów 

1 000,00 – dochody bieżące – środki z Powiatu – Utwardzenie drogi gminnej w Pakosławicach - UG 

10 000,00 – dochody inwestycyjne – Przebudowa drogi gruntowej nr 45 w m. Spiny – UG 

17 884,38 – dochody bieżące – środki z PUP – roboty publiczne - UG 

9 000,00 – dochody bieżące – środki z GUS – Spis powszechny - UG 

15 959,37 – dochody bieżące – wpływy z usług - UG 

590,00 – dochody bieżące – wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – UG 

17 777,70 – dochody bieżące – wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – UG 

1 833,00 – dochody bieżące – wpływy z opłaty skarbowej – UG 

5 231,73 – dochody bieżące – wpływy z opłaty alkoholowej – UG 

9,80 – dochody bieżące – wpływy z różnych opłat – UG 

2,33 – dochody inwestycyjne – dot. OUW refundacja FS za 2020 r. – UG 

30 000,00 – dochody bieżące – zm. paragrafu dochodów – szczepienia p. SARS-CoV-2 – UG 

3 835,00 – dochody bieżące – zm. paragrafu dochodów – program Wspieraj seniora – UG 

5,00 – dochody bieżące – wpływy z pozostałych odsetek – GOPS 

2,00 – dochody bieżące – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – UG 

743,88 – dochody bieżące – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – UG 

1 640,51 – dochody bieżące – wpływy z różnych opłat – UG 

4,35 – dochody bieżące – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – UG 
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Zmniejszenie planu wydatków  

6 000,00 – wydatki bieżące – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników - ZOSiP 

Zwiększenie planu wydatków  

1 000,00 – wydatki bieżące – zakup usług remont. – Utwardzenie drogi gminnej w Pakosławicach -  

2 000,00 – wydatki bieżące – zakup usług pozostałych - UG 

15 880,40 – wydatki bieżące – zakup materiałów, usług i szkolenia pracowników – UG 

10 500,00 – wydatki bieżące – wynagrodzenie proj. Czyste powietrze - UG 

9 000,00 – wydatki bieżące – wynagrodzenie - Spis powszechny - UG 

6 000,00 – wydatki bieżące – zakup usług pozostałych – promocja jst – UG 

6 000,00 – wydatki bieżące – zakup usług od innych jst – ZOSiP 

5 231,73 – wydatki bieżące – zakup usług - przeciwdziałanie alkoholizmowi - UG 

5,00 – wydatki bieżące – zwrot poz. odsetek do OUW – UG 

2 960,00 – wydatki bieżące – zakup usług pozostałych - UG 

9 930,00 – wydatki bieżące – zakup energii i usług pozostałych – UG 

2 000,00 – wydatki bieżące – zakup materiałów i usług pozostałych UG 
 

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 - - - 

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 x   

15. WAWRZKOWICZ Wojciech x   

   Razem 13   

 

W wyniku głosowania 13 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXVII/213/21 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 -   

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 x   

15. WAWRZKOWICZ Wojciech x   

   Razem 13   

 

W wyniku głosowania, jednogłośnie 12 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXVII/214/21 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 

 

_____________________________ 

 

Pkt 10. Informacja na temat wyników przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 

2020. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż wszyscy radni złożyli kompletne oświadczenia 

w wymaganym terminie. Na chwilę obecną brak jest jeszcze wyników analizy przeprowadzonej przez 

Urząd Skarbowy. 

 

Wójt Gminy również poinformował, że wszystkie osoby, które były zobowiązane do złożenia 

oświadczeń uczyniły to w ustawowym terminie. 

 

_____________________________ 

 

Pkt 11. Interpelacje i zapytania radnych.  

 

Przewodniczący Rady zapytał o sieć wodociągową w Pakosławicach, o który odcinek chodzi? 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że zadanie to dotyczy doprowadzenia wody do działek zlokalizowanych za 

byłą stacją paliw w Pakosławicach. Katalog zadań z Polskiego Ładu jest bardzo szeroki ale trzeba 

posiadać dokumentację projektową i możliwość przeprowadzenia procedur w określonym terminie. 

 

J. Tokarski poinformował, że Ministerstwo zwiększyło środki na Policję. W związku z powyższym 

należy rozważyć czy na naszym terenie można utworzyć Posterunek Policji. 

 

W. Podoluk zapytał o dochody: wpływy z usług. 

 

Skarbnik Gminy podkreśliła, że są to dochody z reklam. 
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W. Podoluk podkreślił, że środki te powinno się wydać na obiekt na którym wiszą te reklamy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że w trakcie prac nad projektem budżetu należy zabezpieczyć 

środki na opracowanie dokumentacji do projektów. 

 

_____________________________ 

 

Pkt 12. Zamknięcie obrad sesji. 

Z  uwagi na wyczerpanie porządku obrad o godz.950 Przewodniczący zamknął sesję Rady Gminy 

Pakosławice. 

 

Prot. Kazimierz Wołoszczak                                                      Przewodniczył:           

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                       Grzegorz Mazurkiewicz 


