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                                              Pakosławice, 12.04.2022 r. 

 

PROTOKÓŁ NR XXXI/22 

 

z sesji Rady Gminy Pakosławice odbytej w dniu 12 kwietnia 2022 r. w sali Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Pakosławicach. 

O godz. 932 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.  

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sesja została zwołana na wniosek 

Wójta Gminy.  

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  

    zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  

    zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych.  

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Zamknięcie obrad sesji. 

_____________________________ 

 

 

Pkt 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Pkt 3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 

 

Wójt Gminy przedstawił proponowane zmiany, które są ściśle powiązane ze zmianami budżetu i dlatego też 

zostaną omówione łącznie.  

Dokonuje się: 

-  zmniejszenia planu dochodów o kwotę 11 000,00 zł, 

-  zwiększenia planu dochodów o kwotę 217 882,00 zł,  

-  zmniejszenia planu wydatków o kwotę 111 350,00 zł, 

-  zwiększenia planu wydatków o kwotę 318 232,00 zł. 

Wskutek tych zmian zmienia się budżet gminy i wynosi: 

-  plan dochodów 16 188 298,48 zł 

-  plan wydatków 16 712 164,68 zł, 

-  plan przychodów 969 755,20 zł, 

-  plan rozchodów 445 889,00 zł. 
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Na poprzedniej sesji zabezpieczane były środki dla ZGKiM na realizację zadań dot. wymiany sieci wodociągowej 

Nowaki-Słupice wraz modernizacją stacji uzdatniania wody Spiny oraz SUW Korzękwice. 

W związku z zamiarem pozyskania środków z PROW zadanie to musi zrealizować Gmina a nie ZGKiM i dlatego 

też dokonuje się przesunięcia tych środków. Planowana jest 2 etapowa realizacja zadań w okresie 36 miesięcy. 

W budżecie zabezpiecza się środki na pomoc dla obywateli Ukrainy jak również na realizację projektu „Cyfrowa 

Gmina” i spłatę zobowiązań wobec s-ki Akwa Nysa. 

 

Radni nie zgłosili pytań, uwag. 

 

W dalszej części Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy 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 - - - 

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 x   

   Razem 13   

 

W wyniku głosowania 13 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXXI/245/22 w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2022 rok. 

_____________________________ 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej. 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 x   

7. MAZURKIEWICZ Grzegorz x   

8. ORMANIEC Janusz x   

9. PAJESTKA Joanna x   

10. PODOLUK Witold x   

11. ROGALSKA Ewa x   
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12. STEFAŃSKA Małgorzata x   

13. TOKARSKI Jerzy x   

14. TWARDOWSKI Dawid - - - 

15. WAWRZKOWICZ Wojciech x   

   Razem 13   

 

W wyniku głosowania, jednogłośnie 13 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXXI/246/22 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

_____________________________ 

 

Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych. 

 

Wójt Gminy podkreślił, iż ten jak i kolejny temat są powiązane i dotyczą realizacji wniosków 

o dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w związku z planowanymi 

budowami magazynów zbożowych w Biechowie oraz w Goszowicach   

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów 

zabudowanych (działki nr 126/14, nr 126/19 i nr 126/20 obręb Biechów). 

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 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 x   

   Razem 13   

 

W wyniku głosowania, jednogłośnie 13 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXXI/247/22 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych. 

_____________________________ 



 4 

Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów 

niezabudowanych (działka nr 46/1 obręb Goszowice). 

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 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 x   

   Razem 13   

 

W wyniku głosowania, jednogłośnie 13 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXXI/248/22 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych.  

_____________________________ 

 

Pkt 6. Interpelacje i zapytania radnych.  

 

Wójt Gminy poinformował radnych, iż w ostatnim okresie rozstrzygnięte zostały zapytania ofertowe na 

rozbudowę sieci wodociągowych. Jest też przygotowana dokumentacja na rozbudowę sieci 

wodociągowej do Naczkowa. Złożone zostały wnioski do Polskiego Ładu. 

Po świętach zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek 

Oświatowych. 

Przeprowadzony został remont cząstkowy dróg gminnych, jeśli są uwagi i dodatkowe potrzeby to 

należy to pilnie zgłosić. Złożony wniosek dot. remontu świetlicy w Strobicach został pozytywnie 

oceniony. W najbliższych dniach rozpocznie się remont mostku na drodze do stacji LOTOS. 

Analizowany jest temat remontu mostków we Frączkowie. Jest przygotowany program funkcjonalno-

użytkowy dot. budowy kanalizacji w Prusinowicach i Strobicach. Wnioski złożone w ramach programu 

Odnowa Wsi zostały zaakceptowane podobnie jak i wnioski z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.  

 

P. Jarek zapytał; jak przedstawia się temat przetwarzania odpadów bio?  
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Wójt Gminy odpowiedział, że na kolejnej sesji zostanie przedstawiony projekt uchwały dot. 

wydzierżawienia gruntu na 25 lat dla firmy, która chce realizować to zadanie. Jest również 

alternatywne przeznaczenie tej działki. 

 

J. Tokarski podkreślił, iż Komisja Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wskazuje pilną 

konieczność utwardzenia drogi dojazdowej do SUW Spiny. 

 

Wójt Gminy podkreślił, że został ogłoszony przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Stawki mogą 

wzrosnąć . 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do zatwierdzenia protokół z poprzedniej sesji; nikt z radnych 

nie zgłosił uwag do treści protokołu. 

Następnie przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego za rok 2021.  

_____________________________ 

 

Pkt 7. Zamknięcie obrad sesji. 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad o godz.954 Przewodniczący zamknął sesję Rady Gminy 

Pakosławice. 

 

Prot. Kazimierz Wołoszczak                                                      Przewodniczył:           

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                       Grzegorz Mazurkiewicz 


