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                                              Pakosławice, 29.12.2021 r. 

 

PROTOKÓŁ NR XXIX/21 

z sesji Rady Gminy Pakosławice odbytej w dniu 29 grudnia 2021 r. w sali Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Pakosławicach. 

O godz. 930 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 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

    Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Pakosławice na 2022 r.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2022 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Gminy Pakosławice dla terenów  

    zabudowanych (Frączków działka nr 343/285 obr. Goszowice). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

    przestrzennego dla terenów zabudowanych (Strobice działka nr 104). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

    przestrzennego dla terenów niezabudowanych (Strobice działka nr 104). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

    przestrzennego dla terenów niezabudowanych (Reńska Wieś działka nr 137) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata  2022-2032  

      oraz uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2022 rok w tym: 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,  

2) odczytanie opinii składu orzekającego RIO, 

3) odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu oraz opinii pozostałych Komisji, 

4) odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków komisji, 

5) dyskusja nad projektem budżetu, 

6) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. 

 

O godzinie 934 na sesję przybył radny W.Podoluk. 

_____________________________ 

 

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

 



 2 

Wójt Gminy podkreślił, iż złożony został wniosek do Programu Cyfrowa Gmina, w którym to 

otrzymamy środki na zakup sprzętu komputerowego, systemu zabezpieczeń itp. 

W minionym okresie zostały przygotowane i przekazane seniorom 90+ paczki świąteczne. Na terenie 

gminy jest również 1 osoba w wieku 100 lat, która również została odwiedzona przez Wójta Gminy. 

Złożono wniosek o rozliczenie zadania dotyczącego remontu świetlicy w Prusinowicach. Podpisana 

została umowa na opracowanie wstępnej dokumentacji dotyczącej kanalizacji w Prusinowicach oraz 

Strobicach, jak również umowa na dowozy autobusowe na 2022 rok. 

_____________________________ 

 

Pkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, iż temat ten był omawiany na poszczególnych komisjach. 

Program ten ulegnie zmianie, albowiem będą do tego obligowały przepisy, które wejdą w życie 

w najbliższym okresie. Będą nowe zadania. 

 

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 x   

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 14   

 

W wyniku głosowania 14 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXIX/222/21 w sprawie ustalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2022 rok. 

_____________________________ 

 

Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Pakosławice na 

2022 rok.  

 

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 x   

4. KSIĄDZYNA Piotr x   

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 14   

 

W wyniku głosowania 14 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXIX/223/21 w sprawie ustalenia 

ramowego planu pracy Rady Gminy Pakosławice na 2022 r.  

_____________________________ 

 

Pkt 5. Podjęcie uchwały w spr. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2022 rok. 

 

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 x   

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 14   

 

W wyniku głosowania 14 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXIX/224/21 w sprawie przyjęcia 

planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2022 rok. 

_____________________________ 
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Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Gminy Pakosławice dla 

terenów zabudowanych.  

 

Przewodniczący Rady podkreślił, iż wszystkie projekty uchwał dotyczące zmian planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy były omawiane na poszczególnych komisjach. Pierwsza 

zmiana dotyczy działki nr 343/285 we Frączkowie, obręb Goszowice. 

 

Nie zgłoszono żadnych 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 x   

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 14   

 

W wyniku głosowania 14 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXIX/225/21 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia mpzp Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych.  

(Frączków działka nr 343/285 obręb Goszowice). 

_____________________________ 

 

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Gminy Pakosławice dla 

terenów zabudowanych.  

 

Przedmiotowy projekt uchwały dotyczy działki nr 104 w Strobicach. 

 

Radni nie zgłosili 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 - - - 
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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 14   

 

W wyniku głosowania 14 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXIX/226/21 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia mpzp Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych. (Strobice działka 

nr 104). 

_____________________________ 

 

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów niezabudowanych. 

 

 Projekt uchwały dotyczy działki nr 104 w Strobicach. 

 

Radni nie zgłosili 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 - - - 

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 14   

 

W wyniku głosowania 14 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXIX/227/21 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

niezabudowanych. (Strobice działka nr 104). 

____________________________ 
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Pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów niezabudowanych. 

 

Projekt dotyczy działki nr 137 w Reńskiej Wsi. 

 

W. Podoluk zapytał o lokalizację tej działki. 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że jest to była piaskownia. 

 

Radni nie zgłosili 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 - - - 

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 14   

 

W wyniku głosowania 14 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXIX/228/21 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

niezabudowanych. (Reńska Wieś działka nr 137). 

____________________________ 

 

Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany, które są ściśle powiązane ze zmianami budżetu. Podkreśliła, 

iż w związku z końcem roku urealnia się budżet.  

Dokonuje się: 

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 800,00 zł,  

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 156 540,14 zł, 

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 158 340,14 zł,  

- zmniejszenia planu przychodów o kwotę 20 000,00 zł, 

- zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 20 000,00 zł,  
 

Wskutek powyższych zmian zmienia się budżet gminy i wynosi: 

- plan dochodów 18 545 704,10 zł 

- plan wydatków 19 182 405,35 zł 
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- plan przychodów 1 063 201,25 zł 

- plan rozchodów  426 500,00 zł 

 

K. Grochowiecki zapytał o wolne środki, za jaki okres one są? 

 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że są to środki jakie wpływają po zamknięciu bilansu. 

 

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 - - - 

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 14   

 

W wyniku głosowania 14 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXIX/229/21 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej. 

_____________________________ 

 

Pkt 11.  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 - - - 

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 14   

 

W wyniku głosowania, jednogłośnie 14 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXIX/230/21 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 

_____________________________ 

 

Pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-

2032 oraz uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2022 rok w tym: 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,  

2) odczytanie opinii składu orzekającego RIO, 

3) odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu oraz opinii pozostałych Komisji, 

4) odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków komisji, 

5) dyskusja nad projektem budżetu, 

6) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt budżetu i podkreśliła, iż projekt ten był analizowany na 

poszczególnych posiedzeniach komisji Rady Gminy jak również przedstawiony do zaopiniowania do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Następnie poinformowała, iż w stosunku do wersji 

pierwotnej nastąpiły zmiany, które polegały na: 

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 63400 zł, dochodów inwestycyjnych o kwotę 300932 zł, 

- zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 134486,20 zł i wydatki inwestycyjne o kwotę 300932  

- zmieniono kwotę deficytu budżetu do wysokości 523866,20 zł, który zostanie pokryty przychodami 

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 37598,20 zł oraz wolnymi 

środkami w kwocie 486268 zł. 

- zwiększono wysokość przychodów do kwoty 71086,20 zł, 

-zwiększono plan inwestycji o kwotę 300932 zł. 

 

Po zakończeniu referowania materiałów przez Skarbnika Gminy zgodnie z procedurą budżetową 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 617/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie 

uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2022 rok. Projekt został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Odczytana została również Uchwała Nr 618/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2022 rok. 

Projekt ten również zaopiniowano pozytywnie. 

Jako kolejną odczytano  Uchwałę  Nr 619/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały 

o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pakosławice na lata 2022-2032.  

Projekt został zaopiniowany z uwagami. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie treści opinii Komisji w przedmiocie 

przedłożonego projektu budżetu.  
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P. Ksiądzyna - Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Finansów podkreślił, iż wszystkie 

Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na rok 2022. Wypracowane zostały 

wnioski, które to zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Planowania, Budżetu i Finansów. 

Komisja Planowania, Budżetu i Finansów postanowiła również, aby ostatecznie pozytywnie 

zaopiniować projektu budżetu na 2022 rok.  

 

Wójt Gminy podkreślił, że zaopiniował pozytywnie wszystkie wnioski, które zostały pozytywnie 

zaopiniowane przez Komisję Planowania, Budżetu i Finansów i nie wnosi uwag do treści Uchwał RIO. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w temacie budżetu gminy na 2022 rok.  

M. Stefańska zapytała o zastrzeżenia RIO do WPF-u. 

Wójt Gminy odpowiedział, iż wynika to z tego, że trudno jest przewidzieć dochody np. ze sprzedaży 

mienia. Budżet jest monitorowany przez cały rok. 

B. Lepak podkreślił, iż jest podpisana umowa dotycząca kanalizacji w Prusinowicach i Stobicach.  

Z jakich środków będzie realizacja tego zadania? 

Wójt Gminy odpowiedział, że zadanie to będzie realizowane w ramach Polskiego Ładu  przy 5% 

wkładzie własnym oraz ze środków PROW bez wkładu własnego. 

Budżet będzie się zmieniał w trakcie całego roku. W dniu jutrzejszym planowane jest spotkanie 

z AKWĄ Nysa w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego zmniejszenia ilości pobieranej wody. 

Budżet na rok 2022 jest niższy z uwagi na fakt przekazania zadań Programu 500+ do ZUS. Wejdą 

nowe zadania dotyczące wypłaty dodatków osłonowych. 

Radni nie zgłosili uwag, pytań w zakresie przedłożonych materiałów dotyczących wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2022-2032 jak również budżetu gminy na 2022 rok. 

Z uwagi na brak pytań zamknięto dyskusję w temacie budżetu gminy na 2022 rok. 

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 - - - 

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 14   
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W wyniku głosowania jednogłośnie 14 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXIX/131/21 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata  2022-2032. 

_____________________________ 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały Budżetowej Gminy Pakosławice 

na 2022 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 - - - 

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 14   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 14 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXIX/232/21 

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Pakosławice na 2022 rok. 

_____________________________ 

 

Pkt 13. Interpelacje i zapytania radnych.  

 

J. Tokarski zapytał Skarbnika Gminy czy będziemy mieli środki na wkład własny do zadania dot. 

kanalizacji? 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że otrzymaliśmy środki na zadania z zakresu kanalizacji i zostaną one ujęte 

jako wkład własny. 

 

J. Tokarski zapytał czy zadanie z zakresu termomodernizacji dotyczy szkoły? 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że dotyczy to szkoły w Pakosławicach. 

 

W dalszej części Wójt Gminy poinformował, że odbyło się spotkanie z GDDKiA w temacie 

przebudowy drogi krajowej. W miesiącu styczniu ma być przeprowadzony przetarg, a w czerwcu 

rozpoczęcie inwestycji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił, aby na spotkania dotyczące zakresu prac na odcinku sołectwa 

Strobice zaprosić radnego oraz sołtysa z tej wsi. 

 

B. Lepak zapytał na jakim odcinku będzie przebiegała droga techniczna? 
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Wójt Gminy odpowiedział, że będzie to od drogi powiatowej w Pakosławicach do Górki 

Hanuszowskiej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy złożył wszystkim mieszkańcom Gminy życzenia z okazji Nowego Roku 

2022. 

  

_____________________________ 

 

Pkt 14. Zamknięcie obrad sesji. 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad o godz.1018 Przewodniczący zamknął sesję Rady Gminy 

Pakosławice. 

 

Prot. Kazimierz Wołoszczak                                                      Przewodniczył:           

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                       Grzegorz Mazurkiewicz 


