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                                                                                            Pakosławice, 28.06.2022 r. 

 

PROTOKÓŁ NR XXXIII/22 

 

z sesji Rady Gminy Pakosławice odbytej w dniu 28 czerwca 2022 r. w sali Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Pakosławicach. 

O godz. 1400 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 11 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. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

    przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pakosławice wotum zaufania. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

    z wykonania budżetu Gminy za 2021 r. oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. 

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

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 8;  

 

„8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/235/22  z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie  

    poparcia inicjatywy Wójta Gminy Pakosławice udzielenia pomocy humanitarnej narodowi Ukrainy  

    poprzez przekazanie pojazdu pożarniczego.” 

 

W tym zakresie w materiałach na sesję radni otrzymali projekt uchwały. 

 

Wniosek powyższy został poddany pod głosowanie. W wyniku głosowania jednogłośnie 11 głosami za 

wniosek został przyjęty. 

 

Po uwzględnieniu wniosku porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

    przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pakosławice wotum zaufania. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

    z wykonania budżetu Gminy za 2021 r. oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok. 
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8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/235/22  z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie  

    poparcia inicjatywy Wójta Gminy Pakosławice udzielenia pomocy humanitarnej narodowi Ukrainy  

    poprzez przekazanie pojazdu pożarniczego. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad dokonano uroczystego pożegnania  Pani 

Łucji Konopka  wicedyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice w związku 

z przejściem na emeryturę. 

_____________________________ 

 

Pkt 2. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt Gminy podkreślił, iż w minionym okresie do istotniejszych tematów należy zaliczyć: 

- podpisanie umowy na budowę sieci wodociągowej w Pakosławicach przy PKP i w kierunku stacji  

  LOTOS, 

- wyłonienie wykonawcy wodociągu do m. Naczków,  

- dokonanie wsparcia finansowego OSP Pakosławice; samochód bojowy ma być dostarczony do 4  

   miesięcy, 

- rozstrzygnięcie przetargu na odbiór odpadów komunalnych; trwa wymiana pojemników, 

- rozpoczęcie budowy mostu na drodze w kierunku stacji LOTOS, 

- wsparcie finansowe przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków  Programu  

   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii( Dzień Dziecka, Dzień  

   Sportu), 

- podpisanie umowy na realizację projektu „Orlik…”, 

- pozyskanie środków na zajęcia bilardowe, 

- zakończenie sezonu piłkarskiego z najlepszym wynikiem w historii drużyn z Pakosławic, 

- zamontowanie oświetlenia przejścia dla pieszych przy szkole w Pakosławicach. 

_____________________________ 

 

Pkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż podobnie jak na poprzedniej sesji dokonuje się 

uzupełnienia zapisów w uchwale dotyczącej zmiany planu dla działek w Biechowie, następnie 

przedstawił projekt uchwały w tym zakresie. 

Radni nie zgłosili uwag. 

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 -   

5. LEPAK Bolesław x   

6. LUBCZYŃSKI Marcin x   

7. MAZURKIEWICZ Grzegorz x   
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8. ORMANIEC Janusz x   

9. PAJESTKA Joanna -   

10. PODOLUK Witold x   

11. ROGALSKA Ewa x   

12. STEFAŃSKA Małgorzata x   

13. TOKARSKI Jerzy x   

14. TWARDOWSKI Dawid -   

15. WAWRZKOWICZ Wojciech -   

   Razem 11   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 11 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXXIII/266/22 

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Pakosławice dla terenów zabudowanych. 

_____________________________ 

 

Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pakosławice wotum zaufania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że radni otrzymali w wymaganym terminie Raport, który był 

również umieszczony na stronie BIP Urzędu. 

Do dnia sesji nie został zgłoszony żaden wniosek dot. udziału w debacie. 

 

Wójt Gminy podkreślił, iż rok 2021 był rokiem trudnym. Nastąpiły zmiany organizacyjne w oświacie 

gminnej, zmieniły się przepisy dotyczące funkcjonowania administracji w czasie pandemii. Było szereg 

zmian związanych z COVIDEM. Obecnie wyzwaniem jest udzielanie pomocy dla uchodźców 

z Ukrainy. 

Postępująca inflacja blokuje realizację wielu przedsięwzięć, albowiem wzrost cen jest nawet o 150%. 

Na końcowym etapie jest zbiórka deklaracji dotyczących źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. 

Poczyniono szereg działań mających na celu modernizację wodociągów; zainwestowane środki będą 

procentowały w późniejszym okresie. Jesteśmy gminą bardzo dobrze zabezpieczoną w wodę. 

Zamontowana została lampa UV do stacji wodociągowej w Reńskiej Wsi. W najbliższym okresie 

będzie dalsza wymiana liczników wody na elektroniczne. Pozostaje temat kanalizacji, którego 

realizacja bez udziału środków zewnętrznych jest niemożliwa. Temat mieszkań socjalnych 

i komunalnych wymaga dopracowania. 

 

B. Lepak zapytał o temat dopłat do węgla. 

 

Przewodniczący Rady podkreślił, iż temat ten zostanie omówiony przy punkcie 9. 

 

Radni nie zgłosili innych pytań, uwag. 

  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały, który następnie poddano pod głosowanie. 

 

 Nazwisko i imię za przeciw wstrzymujący się 

1.   BRODA Anna x   

2. GROCHOWIECKI Krzysztof x   

3. JAREK Piotr x   
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4. KSIĄDZYNA Piotr -   

5. LEPAK Bolesław x   

6. LUBCZYŃSKI Marcin x   

7. MAZURKIEWICZ Grzegorz x   

8. ORMANIEC Janusz x   

9. PAJESTKA Joanna -   

10. PODOLUK Witold x   

11. ROGALSKA Ewa x   

12. STEFAŃSKA Małgorzata x   

13. TOKARSKI Jerzy x   

14. TWARDOWSKI Dawid -   

15. WAWRZKOWICZ Wojciech -   

   Razem 11   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 11 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXXIII/267/22 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pakosławice wotum zaufania. 

_____________________________ 

 

Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2021 rok oraz w sprawie  udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, iż sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 

2021rok, sprawozdanie finansowego oraz informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pakosławice 

były analizowane na poszczególnych Komisjach. Sprawozdanie powyższe podlegało zaopiniowaniu 

przez regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy dodczytał uchwałę Nr 128/2022 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 maja 2022 r. opiniującą pozytywnie sprawozdanie 

Wójta Gminy Pakosławice z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2021 rok. 

Komisja Rewizyjna sporządziła opinię o wykonaniu budżetu za rok 2021 oraz wniosek w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, które to również były przesłane do RIO celem 

zaopiniowania. 

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Nr 175/2022 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 czerwca 2022 r. pozytywnie 

opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pakosławice o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy Pakosławice z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.  

Po odczytaniu opinii Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję.  

Przewodniczący Rady podkreślił, iż Wójt Gminy przy punkcie dotyczącym wotum zaufania zreferował 

główne aspekty związane ze sprawozdaniem. 

Radni nie zgłosili innych uwag, pytań.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2021 rok i udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok. 

Projekt ten został poddany pod głosowanie. 
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 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 x   

7. MAZURKIEWICZ Grzegorz x   

8. ORMANIEC Janusz x   

9. PAJESTKA Joanna -   

10. PODOLUK Witold x   

11. ROGALSKA Ewa x   

12. STEFAŃSKA Małgorzata x   

13. TOKARSKI Jerzy x   

14. TWARDOWSKI Dawid -   

15. WAWRZKOWICZ Wojciech -   

   Razem 11   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 11 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXXIII/268/22 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Pakosławice za 2021 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 

budżetu za 2021 rok. 

______________________________ 

 

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

Pkt  7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 

 

Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany, które są ściśle powiązane ze zmianami budżetu i dlatego też 

zostały omówione łącznie.  

Dokonuje się: 

-  zwiększenia planu dochodów o kwotę 169 929,00 zł,  

-  zmniejszenia planu wydatków o kwotę 127 210,00 zł, 

-  zwiększenia planu wydatków o kwotę 297 139,00 zł.  

Wskutek powyższych zmian zmienia się budżet gminy i wynosi: 

-  plan dochodów 17 762 380,96 zł 

-  plan wydatków 20 187 794,16 zł 

-  plan przychodów 2 871 302,20 zł 

-  plan rozchodów 445 889,00 zł 

Radni nie zgłosili pytań, uwag. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej. Projekt ten został poddany pod głosowanie. 
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 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 x   

7. MAZURKIEWICZ Grzegorz x   

8. ORMANIEC Janusz x   

9. PAJESTKA Joanna -   

10. PODOLUK Witold x   

11. ROGALSKA Ewa x   

12. STEFAŃSKA Małgorzata x   

13. TOKARSKI Jerzy x   

14. TWARDOWSKI Dawid -   

15. WAWRZKOWICZ Wojciech -   

   Razem 11   

 

W wyniku głosowania, jednogłośnie 11 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXXIII/269/22 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

_____________________________ 

  

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 -   

5. LEPAK Bolesław x   

6. LUBCZYŃSKI Marcin x   

7. MAZURKIEWICZ Grzegorz x   

8. ORMANIEC Janusz x   

9. PAJESTKA Joanna -   

10. PODOLUK Witold x   

11. ROGALSKA Ewa x   

12. STEFAŃSKA Małgorzata x   

13. TOKARSKI Jerzy x   

14. TWARDOWSKI Dawid -   

15. WAWRZKOWICZ Wojciech -   

   Razem 11   

 

W wyniku głosowania 11 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXXII/270/22 w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2022 rok. 
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Pkt 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/235/22  z dnia 23 marca 2022 roku 

w sprawie poparcia inicjatywy Wójta Gminy Pakosławice udzielenia pomocy humanitarnej 

narodowi Ukrainy poprzez przekazanie pojazdu pożarniczego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uzasadnienie dokonania zmiany poprzedniej uchwały. 

Podkreślił, iż wykreślenie słów „ Obwodu Lwowskiego” pozwoli na swobodne dysponowanie  

przekazanym pojazdem według potrzeb w Ukrainie. Następnie został odczytany projekt uchwały. 

 

 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 x   

7. MAZURKIEWICZ Grzegorz x   

8. ORMANIEC Janusz x   

9. PAJESTKA Joanna -   

10. PODOLUK Witold x   

11. ROGALSKA Ewa x   

12. STEFAŃSKA Małgorzata x   

13. TOKARSKI Jerzy x   

14. TWARDOWSKI Dawid -   

15. WAWRZKOWICZ Wojciech -   

   Razem 11   

 

W wyniku głosowania 11 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXXIII/271/22 zmieniająca 

uchwałę Nr XXX/235/22  z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie poparcia inicjatywy Wójta Gminy 

Pakosławice udzielenia pomocy humanitarnej narodowi Ukrainy poprzez przekazanie pojazdu 

pożarniczego. 

_____________________________ 

 

Pkt 20. Interpelacje i zapytania radnych.  

 

B. Lepak zapytał o sprawę zaopatrzenia w węgiel; jak to będzie? 

 

Wójt Gminy poinformował, iż na chwilę obecną brak jest dokładnych informacji jak ma być 

realizowany ten proces. Zbierane są deklaracje dot. źródeł ciepła, ale brak jest wytycznych o dopłatach. 

 

P. Jarek skierował pytanie do Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego K. Pawłowskiego; 

mieszkańcy dostali worki na odpady w różnych kolorach, co do których wkładać? 

 

Kierownik RRG K. Pawłowski odpowiedział, że na workach będzie nadruk co do danego należy 

wrzucać. Kolory są określone dla odpowiedniej frakcji. 

 

W. Podoluk zapytał czy jest coś wiadome odnośnie firmy, która chce wydzierżawić grunt w Reńskiej 

Wsi? 
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Wójt Gminy odpowiedział, że oczekujemy na informacje odnośnie legalności podjętej uchwały  

wyrażającej zgodę na dzierżawę na okres 25 lat. 

 

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że grupa mieszkańców z Pakosławic zwróciła się w sprawie  

przystanku dla dzieci przy dawnym SKR. 

 

Wójt Gminy podkreślił, że jest to droga powiatowa i temat ten był już wcześniej poruszany. 

Odpowiedź była negatywna. 

 

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że grupa mieszkańców złoży pismo w tej sprawie. 

 

Wójt Gminy podkreślił, że temat przekaże się do załatwienia według kompetencji. 

 

J. Tokarski poruszył sprawę dot. ubytków w drodze powiatowej w Prusinowicach. 

 

Kierownik RRG poinformował, że powiat ma już rozstrzygnięty przetarg na te prace. Część działań 

robią we własnym zakresie. 

 

Wójt Gminy podkreślił, że był na sesji w powiecie gdzie radni zdjęli środki zaplanowane na drogę 

w Paczkowie, gdzie Gmina Paczków zagwarantowała też znaczne środki własne. Powiat chwali się 

drogą w Ożarowie gdzie jest kilka posesji. Następnie Wójt podkreślił, że zwracał uwagę, że przy 

remoncie drogi krajowej nasili się ruch na drogach powiatowych na naszej gminie. Problem ten był 

zgłaszany. Poruszany był również temat uszkodzonego mostu w Prusinowicach, który może się 

zawalić. 

 

Kierownik RRG poinformował, że podczas remontu drogi krajowej będą obowiązywały ograniczenia 

dla pojazdów TIR na drogach powiatowych. Ruch kołowy ciężkich samochodów nie będzie puszczany 

na drogi powiatowe w Pakosławicach. 

 

Wójt Gminy zaproponował, aby z grupą radnych udać się na sesje powiatową i przedstawić temat. 

 

J. Tokarski poruszył temat parkingu przy cmentarzu w Prusinowicach, który jest ciągle uszkadzany 

przez ciężkie pojazdy. 

____________________________ 

 

Pkt 9. Zamknięcie obrad sesji. 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad o godz.1503 Przewodniczący zamknął sesję Rady Gminy 

Pakosławice. 

Prot. Kazimierz Wołoszczak                                                      Przewodniczył:           

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                       Grzegorz Mazurkiewicz 


