Pakosławice, 16 października 2018 r.
PROTOKÓŁ NR XXXIX/ 18
z sesji Rady Gminy Pakosławice odbytej w dniu 16 października 2018 r. w sali Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pakosławicach.
O godz. 911 Przewodniczący Rady Gminy - Pan Piotr Ksiądzyna otworzył obrady sesji.
Po powitaniu zebranych radnych oraz gości stwierdził prawomocność obrad. Na 14 osobowy skład
Rady w sesji uczestniczy 12 radnych.
Następnie przedstawiony został do zatwierdzenia protokół z poprzedniej sesji. Radni nie zgłosili uwag
do treści protokołu. Protokół został przyjęty - 12 głosami „za”.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad jn.:
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Pakosławice.
3. Podjęcie uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie działki nr 474/3 w obrębie Reńska Wieś.
4. Podjęcie uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie działki nr 480/3 w obrębie Reńska Wieś.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 256/1 w obrębie Pakosławice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 323/3 w obrębie Nowaki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 323/4 w obrębie Nowaki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 323/5 w obrębie Nowaki.
9. Podjęcie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pakosławice na
dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Nowa jakość edukacji
w gminach Kamiennik i Pakosławice”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakosławice.
15. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
16. Podsumowanie działalności Rady Gminy oraz Wójta Gminy w okresie kadencji 2014-2018.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Zamknięcie obrad sesji.
O godz. 9:13 na sesję przybył radny M. Borkowski.
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W wyniku głosowania za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych.
__________________________
B. Skakuj – podkreśliła, że w dniu dzisiejszym jest rocznica wyboru Jana Pawła II na Papieża i dlatego
tez proponuje uczczenie tego wydarzenia chwilą ciszy.
Propozycja radnej została zaakceptowana.
__________________________
Pkt 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Pakosławice.
Radca Prawny podkreśliła, że wprowadzane zmiany są obligatoryjne.
B. Skakuj stwierdziła, iż jest to wielka radość, że to o co Klub walczył przez 4 lata jest wprowadzone.
M. Borkowski przez takie działania nie będzie lepiej, nie ściągnie to inwestorów na gminę.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, który następnie poddano pod głosowanie.
W wyniku głosowania jednogłośnie 13 „za” podjęta została uchwała Nr XXXIX/372/18 w sprawie
zmiany Statutu Gminy Pakosławice.
__________________________
Pkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 474/3 w obrębie
Reńska Wieś.
Wójt Gminy podkreślił, iż działkę to jak i kolejną kupujemy od RSP Regulice i połączą one sołectwo
Strobice z Pakosławicami. Temat ten był analizowany na posiedzeniach Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, który następnie poddano pod głosowanie.
W wyniku głosowania jednogłośnie 13 „za” podjęta została uchwała Nr XXXIX/373/18 w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie działki nr 474/3 w obrębie Reńska Wieś.
__________________________
Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 480/3 w obrębie
Reńska Wieś.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, który następnie poddano pod głosowanie.
Radni nie zgłosili uwag, pytań.
W wyniku głosowania jednogłośnie 13 „za” podjęta została uchwała Nr XXXIX/374/18 w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie działki nr 480/3 w obrębie Reńska Wieś.
__________________________
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Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 256/1 w obrębie
Pakosławice.
Wójt Gminy podkreślił, iż temat był przedstawiany na komisjach.
Radni nie zgłosili uwag, pytań.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, który przedłożono pod głosowanie.
W wyniku głosowania jednogłośnie 13 „za” podjęta została uchwała Nr XXXIX/375/18 w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie działki nr 256/1 w obrębie Pakosławice.
__________________________
Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 323/3 w obrębie Nowaki.
B. Skakuj podkreśliła, że tematem był analizowany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Postanowiono
wyrazić zgodę na zbycie działki nr 325/3, a odnośnie działki nr 323/3 i nr 323/4 nie podejmować
decyzji o zbyciu i decyzję w tej sprawie zostawić nowej Radzie.
St. Rychlik podkreślił, iż uważa, że powinno się sprzedać te działki. Osoba, która ma tartak
w Nowakach kupiła budynek po RSP tylko dlatego, aby był dojazd do działki tartaku.
Wójt Gminy podkreślił, że temat był kilkakrotnie poruszany. Skoro jest chętny to nie powinno się
blokować tematu.
M. Borkowski uważam, że nie powinno się blokować sprzedaży, jeśli ktoś chce się rozwijać.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, który poddano pod głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXIX/376/18 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie działki nr 323/3 w obrębie Nowaki.
Uchwałę przyjęto 10 głosami „za”, przy 3 głosach przeciw.
__________________
Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 323/4 w obrębie Nowaki.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, który poddano pod głosowanie.
Radni nie zgłosili uwag, pytań.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXIX/377/18 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie działki nr 323/4 w obrębie Nowaki.
Uchwałę przyjęto 10 głosami „za”, przy 3 głosach przeciw.
__________________________
Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 323/5 w obrębie Nowaki.
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, który poddano pod głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXIX/378/18 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie działki nr 323/5 w obrębie Nowaki.
Uchwałę przyjęto 13 głosami „za”.
__________________________
G. Kowalski podkreślił, że Sołtys wsi Strobice podziękowała za wsparcie działań, które mają na celu
wskazanie problemu braku przejścia dla pieszych w Strobicach. Następnie zaprosił do udziału
w akcjach, które planuje się na 21.X.2018 r. w formie łagodnego protestu, a w dniu 21.XI.2018 r.
w ostrzejszej formie działania. Jest prośba, aby poprzeć protest poprzez blokowanie drogi obok
cmentarza w Prusinowicach o godz.18.00 i przy OSP w Pakosławicach.
Pkt 9. Podjęcie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Pakosławice na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza.
Wójt Gminy podkreślił, iż w stosunku do projektu przekazanego radnym zmieniła się kwota wsparcia
ze strony Gminy i wynosi ona 4.000 zł. Program będzie łatwy. Chcemy, aby taki program
funkcjonował (wymiana okien, wymiana pieców itp.)
M. Borkowski podkreślił, iż mieszkańcy palą różne, niedozwolone rzeczy – popieram program.
R. Fronczak zapytał czy to ludzi jest wina, że są biedni?
Ł. Pleśniak stwierdził, iż ludzie palą śmieci. Podkreślił, iż wymiana pieca zmusi ich do refleksji czym
palić.
M. Borkowski przypomniał, że nie można palić plastikiem.
Radca prawny podkreśliła, że dotacje z programów rządowych uzależnione są od dochodów.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, który następnie poddano pod głosowanie.
W wyniku głosowania jednogłośnie 13 „za” podjęta została uchwała Nr XXXIX/379/18 w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pakosławice na dofinansowanie zadań
związanych z ochroną powietrza.
__________________________
Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Nowa jakość
edukacji w gminach Kamiennik i Pakosławice”.
Wójt Gminy podkreślił, że na poprzedniej sesji Dyrektor Zespołu Szkół omówił temat. Jest podpisana
umowa partnerstwa.
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M. Borkowski zapytał jakich zajęć będzie więcej?
Dyrektor Zespołu Szkół podkreślił, iż jest to kontynuacja wcześniejszego programu i jest tylko zmiana
miejsc określonego działania. Będzie więcej zajęć z nauki języków obcych, matematyki itp.
Radni nie zgłosili więcej uwag, pytań
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, który następnie poddano pod głosowanie.
W wyniku głosowania jednogłośnie 13 „za” podjęta została uchwała Nr XXXIX/380/18 w sprawie
przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik
i Pakosławice”.
__________________________
Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy
Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt był poddany pod konsultacje społeczne.
M. Borkowski stwierdził, iż już 4 rok podejmujemy uchwały, ale jest brak odbiorców.
Ł. Pleśniak podkreślił, że kwota jest zbyt mała.
M. Borkowski podkreślił, iż w przyszłości należy zwiększyć kwotę.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, który przedłożono pod głosowanie, w wyniku
którego podjęta została uchwała Nr XXXIX/381/18
W wyniku głosowania za przyjęciem protokołu głosowało 12 „za”, 1 głos „wstrzymujący się”
__________________________
Pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Skarbnik Gminy szczegółowo zreferowała temat informując, iż zmiany w wieloletniej prognozie
finansowej są ściśle powiązane ze zmianami w budżecie. Każdorazowa zmiana nazwy zadania jak
i wielkości środków planowanych na jego realizację musi mieć przełożenie na zapisy w wpf.
M. Lubczyński wypowiedział się w kwestii zmniejszenia wynagrodzenia w szkołach. Komisja
Oświaty wnioskowała, aby kwoty zaoszczędzone w Oświacie pozostały w tym dziale np. na remonty.
Sekretarz Gminy podkreślił, iż budżet jest monitorowany.
Ł. Pleśniak stwierdził, iż jeśli są oszczędności, to można wypłacić dodatki motywacyjne.
Wójt Gminy odpowiedział, iż dodatki są wprowadzone i wypłacane.
M. Borkowski stwierdził, iż może jest złe planowanie budżetu oświaty?
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Zadał pytanie na temat pozycji dot. siłowni „naziemnej”, czy może powinien być zapis
„napowietrznej” ?
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, który poddano pod głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXIX/382/18 w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej.
W wyniku głosowania za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 3 „przeciw”
__________________________
Pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, iż temat został omówiony wraz z tematem dotyczącym zmian
w wieloletniej prognozie finansowej.
Dokonuje się:
-

zmniejszenia planu dochodów o kwotę 808,00 zł,

-

zwiększenia planu dochodów o kwotę 11,00 zł,

-

zmniejszenia planu wydatków o kwotę 150 539,80 zł,

-

zwiększenia planu wydatków o kwotę 149 742,80 zł.

Wskutek powyższych zmian, zmienia się budżet gminy i wynosi:
-

plan dochodów 15 828 475,48 zł

-

plan wydatków 17 168 513,34 zł

-

plan przychodów 1 651 317,86 zł

-

plan rozchodów 311 280,00 zł

Radni nie zgłosili więcej uwag i pytań.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, który poddano pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIX/383/18 w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na
2018 rok została przyjęta 9 głosami ,,za” przy 4 głosach „ przeciw”.
____________________________
Pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków
i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Pakosławice.
Wójt Gminy podkreślił, że temat był przedstawiony na Komisjach. Wprowadza się dodatkowe
przystanki przy drogach gminnych w Strobicach, Biechowie i Pakosławicach.
M.Borkowski podkreślił, że temat przystanków należy uporządkować.
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B.Skakuj zapytała czy przystanek w Pakosławicach przy GBP będzie z wiatą?
Kierownik K.Pawłowski odpowiedział, że będzie to tylko słupek z tabliczką.
Radni nie zgłosili więcej uwag i pytań.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, który poddano pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIX/384/18 w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Pakosławice została przyjęta 9 głosami ,,za” przy 4 głosach „ przeciw”.
____________________________
Pkt 15. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
Przewodniczący Rady podkreślił, iż wszyscy radni oświadczenia majątkowe za rok 2017 jak i te na
koniec kadencji złożyli w wymaganym terminie.
Wójt Gminy stwierdził, iż wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego
uczyniły to w wymagany terminie.
Do treści oświadczeń nie wniesiono uwag.
____________________________
Pkt 16. Podsumowanie działalności Rady Gminy oraz Wójta Gminy w okresie kadencji 20142018.
Przewodniczący Komisji Oświaty podsumował pracę Komisji i podziękował za współpracę.
M. Borkowski podziękował wszystkim za współpracę w okresie kadencji.
B. Skakuj jako Przewodnicząca Klubu Radnych pochwaliła członków Klubu. Następnie podkreśliła,
że Klub nigdy nie był opozycją tylko działał dla poprawy bytu. Szkoda, że 2 lata temu odrzucono
projekt gazyfikacji wsi. Cieszę się, że w programie Wójta jest gazyfikacja.
Podziękowała radny, obsłudze Rady oraz pracownikom Urzędu Gminy. Przeprosiła wszystkich, jeśli
kogoś obraziła.
Ł. Pleśniak podziękował w imieniu własnym, mieszkańców i sołtysa wsi Biechów za zrealizowanie
zadań w sołectwie Biechów.
Wójt Gminy podziękował radnym za współpracę w tak trudnej kadencji. Współpraca ta była dobra.
Podziękował również sołtysom.
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Marszałka Województwa
Opolskiego tj. wyróżnienie Gminy Pakosławice za najlepiej realizowane projekty współfinansowane ze
środków Funduszu Europejskiego.
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B. Skakuj odczytała pismo mieszkańców wsi Pakosławice ( bez podpisów) z prośbą o przedstawienie
treści pisma na sesji. Pismo dołączono do materiałów sesji.
____________________________
Pkt 17. Interpelacje i zapytania radnych.
M. Borkowski zadał pytanie do K. Kowalskiego czy w Strobicach jest niebezpiecznie?
Stwierdził, iż powinno się donieść do Prokuratury, że nic nie robią w temacie poprawy bezpieczeństwa.
Gmina płaci za oświetlenie.
Również zadał pytanie osobiste do Kierownika Pawłowskiego; jak ja blokuję straż w Prusinowicach?
K. Pawłowski odpowiedział, że w tym temacie porozmawiamy jak będą wszystkie osoby
zainteresowane w tym sołtys wsi Prusinowice.
M. Borkowski ponownie zadał pytanie, tym razem odnośnie budowy boiska w Prusinowicach, czy
będzie to realizowane?
K. Pawłowski odpowiedział, że do końca roku będzie realizacja zadania.
St. Rychlik zadał pytanie odnośnie powodzi, podtopień w Nowakach, czy była pomoc Wojewody?
Wójt Gminy odpowiedział, iż w dniu wczorajszym poszkodowanym już wypłacono pomoc finansową.
Ł. Pleśniak zwrócił uwagę na obecności na sesjach na przykładzie radnego D. Szumiło, który często
był nieobecny.
Zb. Surowiecki - radny powiatu - podziękował za współpracę w okresie kadencji. Złożył życzenia
osobom, które kandydują w wyborach.
M. Borkowski podkreślił, że Zb. Surowiecki jest jedynym, który jako radny p0rzyjeżdżał na sesję i za
to podziękował.
____________________________
Pkt 18. Zamknięcie obrad sesji.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad o godz.1111 Przewodniczący Rady zamknął sesję Rady
Gminy Pakosławice.
Prot. K.Wołoszczak

Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Ksiądzyna
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