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                                                                                            Pakosławice, 04.08.2022 r. 

 

PROTOKÓŁ NR XXXIV/22 

 

z sesji Rady Gminy Pakosławice odbytej w dniu 4 sierpnia 2022 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 10 radnych. Przewodniczący poinformował zebranych, iż sesja została 

zwołana na wniosek Wójta Gminy. 

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. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii  

    Rozwoju Gminy Pakosławice, w tym trybu konsultacji. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  

    nauczyciela pedagoga specjalnego oraz psychologa. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. 

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

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Zamknięcie obrad sesji. 

_____________________________ 

 

Pkt 2. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii  

Rozwoju Gminy Pakosławice, w tym trybu konsultacji. 

 

Wójt Gminy podkreślił, iż obecna Strategia traci swą ważność w bieżącym roku. Jest to nieodzowny 

dokument przy staraniu się o środki unijne. Do końca roku zostanie opracowana nowa Strategia. 

 

Radni nie zgłosili uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały, który następnie został poddany pod 

głosowanie. 

 Nazwisko i imię za przeciw wstrzymujący się 

1.   BRODA Anna x   

2. GROCHOWIECKI Krzysztof -   

3. JAREK Piotr x   

4. KSIĄDZYNA Piotr x   

5. LEPAK Bolesław x   

6. LUBCZYŃSKI Marcin -   

7. MAZURKIEWICZ Grzegorz x   

8. ORMANIEC Janusz -   

9. PAJESTKA Joanna x   

10. PODOLUK Witold -   
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11. ROGALSKA Ewa x   

12. STEFAŃSKA Małgorzata x   

13. TOKARSKI Jerzy -   

14. TWARDOWSKI Dawid x   

15. WAWRZKOWICZ Wojciech x   

   Razem 10   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 10 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXXIV/272/22 

w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pakosławice, 

w tym trybu konsultacji. 

_____________________________ 

 

Pkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  

zajęć nauczyciela pedagoga specjalnego oraz psychologa. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż projekt tej uchwały został pozytywnie zaopiniowany 

przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli tj.: NSZZ Solidarność i ZNP. 

Radni nie zgłosili uwag. 

Projekt ten został poddany pod głosowanie. 

 Nazwisko i imię za przeciw wstrzymujący się 

1.   BRODA Anna x   

2. GROCHOWIECKI Krzysztof -   

3. JAREK Piotr x   

4. KSIĄDZYNA Piotr x   

5. LEPAK Bolesław x   

6. LUBCZYŃSKI Marcin -   

7. MAZURKIEWICZ Grzegorz x   

8. ORMANIEC Janusz -   

9. PAJESTKA Joanna x   

10. PODOLUK Witold -   

11. ROGALSKA Ewa x   

12. STEFAŃSKA Małgorzata x   

13. TOKARSKI Jerzy -   

14. TWARDOWSKI Dawid x   

15. WAWRZKOWICZ Wojciech x   

   Razem 10   

 

W wyniku głosowania jednogłośnie 10 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXXIV/273/22 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga 

specjalnego oraz psychologa. 

_____________________________ 

 

Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Pkt  5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 
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Wójt Gminy przedstawił proponowane zmiany, które są ściśle powiązane ze zmianami budżetu i dlatego też 

zostały omówione łącznie.  

Zmiany dotyczą głównie uregulowania kwestii związanych z zadaniami realizowanymi w ramach 

Polskiego Ładu w tym budowa odcinka sieci wodociągowej do Naczkowa. 

O godz. 907 na sesję przybył radny W.Podoluk. 

 

Przewodniczący Rady zapytał; na kiedy jest planowany koniec tej inwestycji? 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że jak nie będzie komplikacji to planuje się, aby zakończyć zadanie 

w sierpniu br. 

 

Radni nie zgłosili pytań, uwag. 

 

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 -   

3. JAREK Piotr x   

4. KSIĄDZYNA Piotr x   

5. LEPAK Bolesław x   

6. LUBCZYŃSKI Marcin -   

7. MAZURKIEWICZ Grzegorz x   

8. ORMANIEC Janusz -   

9. PAJESTKA Joanna x   

10. PODOLUK Witold x   

11. ROGALSKA Ewa x   

12. STEFAŃSKA Małgorzata x   

13. TOKARSKI Jerzy -   

14. TWARDOWSKI Dawid x   

15. WAWRZKOWICZ Wojciech x   

   Razem 11   

 

 

W wyniku głosowania, jednogłośnie 11 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXXIV/274/22 

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. 
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 Nazwisko i imię za przeciw wstrzymujący się 

1.   BRODA Anna x   

2. GROCHOWIECKI Krzysztof -   

3. JAREK Piotr x   

4. KSIĄDZYNA Piotr x   

5. LEPAK Bolesław x   

6. LUBCZYŃSKI Marcin -   

7. MAZURKIEWICZ Grzegorz x   

8. ORMANIEC Janusz -   

9. PAJESTKA Joanna x   

10. PODOLUK Witold x   

11. ROGALSKA Ewa x   

12. STEFAŃSKA Małgorzata x   

13. TOKARSKI Jerzy -   

14. TWARDOWSKI Dawid x   

15. WAWRZKOWICZ Wojciech x   

   Razem 11   

 

 

W wyniku głosowania 11 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXXIV/275/22 w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2022 rok. 

_____________________________ 

  

Pkt 6. Interpelacje i zapytania radnych.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał; jaka jest nośność mostku w kierunku stacji LOTOS ? 

 

Wójt Gminy poinformował, iż sprawdzi to i odpowie. W miesiącu wrześniu ma nastąpić rozpoczęcie 

prac na drodze DK46. Są uzgodnienia odnośnie odcinka drogi od drogi powiatowej do mostku, ma to 

wyremontować GDKiA. 

 

P. Jarek tzn. będzie to droga zastępcza. 

 

Wójt Gminy poinformował, iż nie jest to możliwe, aby był tam prowadzony objazd. 

 

B. Lepak zgłosił potrzebę odkrzaczenia skrzyżowania dróg Goszowice-Reńska Wieś. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy już coś jest wiadome w temacie świetlicy w Strobicach.  

 

Wójt Gminy podkreślił, że brak jest odpowiedzi w tym temacie. 

 

P. Jarek zapytał czy już coś wiemy w sprawie dopłat do węgla. 

 

Wójt Gminy podkreślił, że w najbliższym czasie będą znane szczegóły, zasady dopłat. 
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Przewodniczący Rady poruszył temat Dożynek Gminnych. 

 

Wójt Gminy podkreślił, że dożynki planowane są na dzień 27 sierpnia w Prusinowicach, a w dniu 17 

września planowane są obchody 800-lecia Kościoła w Pakosławicach. 

 

J. Pajestka zapytała o projekt dot. laptopów dla dzieci PGR. 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że dostawa sprzętu planowana jest pod koniec sierpnia br. 

 

B. Lepak zapytał czy gminie grozi zdalne nauczanie w związku z brakiem opału? 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że przepisy dają takie możliwości, czas pokaże jak będzie. Wzrosła cena 

opału, energii Zmieniły się również przepisy dot. wiatraków, są łagodniejsze. 

 

W. Podoluk zapytał o firmę, która miała realizować inwestycje dot. odpadów. 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że czekamy na zmianę Studium. Na tej działce w Reńskiej Wsi planuje się 

wydzielenie części na PSZOK. 

 

J. Pajestka poruszyła temat kradzieży znaku ograniczenia tonażu do 3,5 t przy cmentarzu 

w Rzymianach. 

 

W. Podoluk zapytał; czy nie możemy ograniczyć oświetlenia ulic? 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że może nie będzie takiej potrzeby. 

____________________________ 

 

Pkt 7. Zamknięcie obrad sesji. 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad o godz.923 Przewodniczący zamknął sesję Rady Gminy 

Pakosławice. 

 

Prot. Kazimierz Wołoszczak                                                             Przewodniczył:           

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                       Grzegorz Mazurkiewicz 


