Pakosławice, 01.06.2018 r.
PROTOKOŁ NR XXXV/18
z sesji Rady Gminy Pakosławice odbytej w dniu 30 maja 2018 r. w sali Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pakosławicach.
O godz. 903 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. Informacja z działalności Wójta w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
3. Informacja z prac Komisji Rady Gminy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2017 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pakosławice,
b) przedstawienie sprawozdania finansowego,
c) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakosławice,
d) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.,
e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem
w sprawie udzielenia absolutorium,
f) przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium,
g) dyskusja,
h) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Pakosławice za 2017 r.,
i) głosowanie nad absolutorium dla Wójta Gminy.
5.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres
do 3 lat.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 dostarczonej wody wynikającej z taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Pakosławice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Wójt Gminy zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad w związku z uwagami nadzoru Wojewody
dotyczącymi uchwał podjętych na poprzedniej sesji wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad jako
punkt 9 i 10 poniższe tematy:
„9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/311/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice.
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10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/312/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”
W wyniku głosowania za przyjęciem wniosku opowiedziało się 12 radnych.
O godz. 907 na sesję przybył radny M. Borkowski.
Porządek obrad z uwzględnieniem wniosku zgłoszonego przez Wójta Gminy przedstawia się
następująco:
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja z działalności Wójta w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
3. Informacja z prac Komisji Rady Gminy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2017 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pakosławice,
b) przedstawienie sprawozdania finansowego,
c) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakosławice,
d) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.,
e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem
w sprawie udzielenia absolutorium,
f) przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium,
g) dyskusja,
h) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Pakosławice za 2017 r.,
i) głosowanie nad absolutorium dla Wójta Gminy.
5.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres
do 3 lat.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 dostarczonej wody wynikającej z taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Pakosławice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/311/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice.
10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/312/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji.
______________________
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Pkt 2. Informacja z działalności Wójta w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
Wójt Gminy zreferował zakres wykonywanych zadań w okresie od 7 maja 2017 roku do 19 maja 2018
roku tj.:
11 maja 2018 roku udział w porannej audycji „Gość Radia Nysa”.
17 maja 2018 roku podpisanie umowy na powierzenie zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości na
kwotę 25 528,00 zł na zakup toreb medycznych, defibrylatorów oraz parawanów.
18 maja 2018 roku podpisanie umowy na realizację projektu „I Festiwal Produktu Lokalnego
w Pakosławicach” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
21 maja 2018 roku udział w Komisji ds. planowania, budżetu i finansów oraz Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy w Pakosławicach.
23 maja 2018 roku udział w uroczystej Gali Powiatowej rozdania nagród VIII edycji Ogólnokrajowego
Konkursu Plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na Wsi mamy-upadkom zapobiegamy”.
25 maja 2018 roku podpisanie aktu notarialnego na sprzedaż działki nr 114/5 w Bykowicach.
W wyżej wymienionym okresie:
- nasze zadania termomodernizacji budynku UG oraz OSP Prusinowice znalazły się na liście
przedsięwzięć priorytetowych na 2018 rok Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu;
- zorganizowano Dni Gminy Pakosławice;
- zorganizowano I Festiwal Produktu Lokalnego;
- zakończono roboty budowlane polegające na rozbudowie sieci w m. Pakosławice. Rozbudowywana
jest sieć wodociągowa, na wniosek właścicieli działek przylegających do drogi gminnej dz. nr 152;
- zakończono realizację zadania wymiany nawierzchni drogi powiatowej na długości 530 mb pomiędzy
Goszowicami a Frączkowem;
- podpisano umowę na wymianę pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Smolicach;
- podpisano umowę na realizację remontu cząstkowego dróg gminnych;
- podpisano umowę na realizację ocieplenia ściany budynku OSP Nowaki;
- zrealizowano zadanie utwardzenia nawierzchni przy OSP Prusinowice;
- otrzymaliśmy dofinansowanie „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu
Południowego – Zagospodarowanie parku na działce w Pakosławicach” w kwocie 194 501,20 zł;
- rozpisano przetarg nieograniczony na zadanie „Zagospodarowanie terenu działki wraz z budową
wiaty rekreacyjnej „Turystyczny przystanek na szlaku Jakubowym’;
- rozpisano zapytanie ofertowe na realizację zadania „Modernizacja boiska w Prusinowicach”.
__________________________
Pkt 3. Informacja z prac Komisji Rady Gminy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
K. Grochowiecki – Przewodniczący Komisji ds. Planowania, Budżetu i Finansów podkreślił, że
Komisja analizowała informację na temat stanu wykonania inwestycji i remontów w 2018 r.
Omawiano również sprawy bieżące.
_____________________________________________________________
St. Rychlik - Przewodniczący Komisji d/s Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
podkreślił, iż tematem posiedzenia Komisji był przegląd budynków OSP oraz sprawy bieżące.
_____________________________________________________________
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St. Rychlik –Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej poinformował, iż na posiedzeniach jakie
odbyły się od ostatniej sesji analizowano materiały dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2017 rok jak również wypracowano wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy.
_____________________________________________________________
M. Lubczyński – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Gminy poinformował,
iż Komisja na swym posiedzeniu omówiła temat dotyczący oceny obiektów sportowych jak również
analizowano zagadnienia dotyczące opracowania regulaminu korzystania z placów zabaw, sal
sportowych itp.
__________________________
Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2017 rok oraz w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Pakosławice za 2017 rok, sprawozdania finansowego, sprawozdania dotyczącego
wykonania budżetu przez Gminną Bibliotekę Publiczną jak również Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Pakosławicach oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakosławice.
Wójt - podkreślił, iż sprawozdanie finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Pakosławice za 2017 rok były omawiane na poszczególnych posiedzeniach Komisji Rady.
Następnie przedstawiona została prezentacja multimedialna dotycząca realizacji planu dochodów
i wydatków budżetowych w roku 2017.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Nr 196/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 maja 2018 r. opiniującą pozytywnie sprawozdanie Wójta Gminy
Pakosławice z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2017 rok.
St. Rychlik Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię o wykonaniu budżetu
za rok 2017 oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Nr 228/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 maja 2018 r. pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Pakosławice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pakosławice z wykonania
budżetu gminy za 2017 rok.
W dalszej części sesji Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję.
B. Skakuj podkreśliła, iż pamięta projekt budżetu na 2017 rok, pamięta też jakie miały być inwestycje
wykonywane w 2017 roku i jakie przesuwano na lata kolejne.
Omawiany budżet nie ma nic wspólnego z tym co było w projekcie. Radni maja prawo dokonywania
zmian ale nie powinno to być na każdej sesji. Wójt chwali się np. wymianą dachu i innymi drobnymi
remontami, a to są podstawowe zadania a nie są to inwestycje. Prosiłam Skarbnika Gminy
o przygotowanie zestawienia obrazującego wskaźnik procentowy wydatków na inwestycje, utrzymanie
urzędu. Nic nie mówi się o inwestycjach typu budowa kanalizacji. Odnośnie wody; są duże ubytki
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i dlatego też mamy bardzo wysoką cenę wody. Jest to niegospodarność. Część radnych była radnymi
w poprzednich kadencjach i nic się nie zrobiło.
M. Sawicki podkreślił, iż trudno by było, aby RIO negatywnie oceniło sprawozdanie z wykonania
budżetu, albowiem jest to robione w Excelu i w tabelkach wszystko musi się zgadzać. Ja nie udzielę
absolutorium. Nic nie zrobiono w temacie kanalizacji a miało się wiele zmienić. Temat przywracania
granic dróg polnych zaoranych przez rolników na koszt gminy to też niegospodarność. Robi się 3
dniowe imprezy a nie robi się nic w temacie kanalizacji. Podkreślił również, że ma nadzieję, iż Wójt
dobrze się bawił na tych Dniach Gminy, aby temat ścieków nie odbił się czkawką.
St. Rychlik - poprzedni wójt zawsze mówił, że brakuje pieniędzy, a ten zawsze znajdzie środki na
konkretne zadanie.
Ł. Pleśniak stwierdził, iż zadaniem radnych jest pomaganie, wspieranie działań Wójta. Temat dróg
powinno się zakończyć.
Ł. Majcherowicz stwierdził, że odnośnie dróg polnych to p. Kowalski potrafił załatwić temat
przywrócenia granic drogi do Prusinowic, co wskazuje na istnienie możliwości załatwienia tego
tematu. Odpowiedzialni pracownicy urzędu powinni coś zrobić w tym temacie skoro inni mogą.
B. Skakuj podkreśliła, iż w temacie poprawy bezpieczeństwa jest pismo w tym temacie. Jako Klub
Radnych interweniowaliśmy w temacie bezpiecznego przejścia dla pieszych i poboczy na wysokości
sołectwa Strobice. Wójt powinien się pochwalić tym, że ludzie będą mogli bezpiecznie przejść do
sklepu, kościoła itp. a nie chwalić się imprezą.
Budynki socjalne wala się; i co dalej?- zastanawiamy się. Skupiamy się na bzdetach.
Wójt Gminy podkreślił, iż mówimy o budżecie, który był zatwierdzony w 2016 roku i dotyczył roku
2017.
Odnośnie bezpieczeństwa mieszkańców Strobic to jest w trakcie procedura podpisania umowy na
przebudowę odcinka tej drogi w tym budowa przejścia dla pieszych, przystanków. Właścicielem drogi
jest GDDKiA. Zadanie to ma być wykonane w najbliższych latach.
W temacie kanalizacji, każdy z radnych wie jakimi kwotami dysponujemy. Budżet gminy z każdym
rokiem jest zwiększany. Każda inwestycja wymaga przygotowania. Mamy opracowaną koncepcję dot.
gospodarki wodno-ściekowej. Bez pomocy Państwa Gmina nie zrealizuje tego zadania. Odnośnie wody
to 4 lata temu był to problem. Zrobiliśmy wodociąg do Rzymian. Poprawiła się jakość wody i nadal
realizujemy zadania mające na celu poprawie jakości wody. Każde zadanie o wartości powyżej 3,5 tys.
jest inwestycją.
Temat imprezy- służyła ona promowaniu Gminy. Termin uroczystości był o wiele wcześniej ustalony
niż termin Dni Nysy. Gro środków na organizacje tych uroczystości pozyskano z zewnątrz. Dzięki
takim działaniom odradzają się Koła Gospodyń, zespoły muzyczne itp.
B. Skakuj podkreśliła, że jako Klub Radnych mówiono o drogach, rowach. Przez 3 lata nic nie
zrobiono w tym temacie dopiero teraz w ostatnich 2 miesiącach.
M. Borkowski podkreślił, że oceniamy budżet. Kanalizacja jest bardzo ważna. Musimy się zastanowić
nad tym, gdyż inne gminy już to zrobiły. Sami nie poradzimy sobie z tym tematem. Odnośnie strat
wody to są one bardzo wysokie.
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Kierownik ZGKiM podkreśliła, iż straty wody są na poziomie strat z roku 2016 i jest to ok. 45%.
Wójt Gminy podkreślił, iż straty są, gdyż wodę wykorzystuje się do celów ppoż. , są lewe przyłącza.
M. Borkowski zasugerował, aby założyć nowe przyłącza i tak uniknie się nielegalnego rozbioru wody.
W Nysie jest wgląd do tego gdzie jest awaria itp. Gmina ma 3 obowiązki tj.: woda, ścieki i odpady.
Współpraca z GDDKiA jest różna. Przystanek w Strobicach jest w stanie opłakanym. Odnośnie
wykaszania poboczy to powinno się wesprzeć działania i kosić szerszy pas. Smutne jest to, że
inwestycje gminne mieszczą się na jednej stronie. Budżet był taki jaki został uchwalony. Nic nie
zrobiliśmy w temacie zbycia działek budowlanych w Prusinowicach, które wydzierżawia się za niskie
kwoty. Powinien być program zajmujący się tym działaniem. Kanalizacja jest dramatem, który trwa od
wielu kadencji. Jest też kwestia związana z dotrzymywaniem słowa. Przykładem jest tu budowa trybun
na boisku w Prusinowicach. Po zmianie zakresu projektu odstąpiono od budowy trybun. Mimo to
powinno się dotrzymać słowa i zbudować te trybuny.
R. Fronczak w temacie kanalizacji i dróg to przykładem jest sołectwo Rzymiany, które miało
opracowany projekt budowy kanalizacji ale ówczesny Wójt odstąpił od podpisania umowy. Podobnie
było z drogą w Reńskiej Wsi.
St. Rychlik podkreślił, iż była dokumentacja na budowę kanalizacji w Nowakach.
B. Skakuj zwróciła się do radnych poprzednich kadencji; gdzie byli radni kiedy Wójt podejmował
decyzje?
Z uwagi na fakt, iż nie zgłoszono więcej uwag dyskusja została zamknięta.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2017 rok
i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok.
Projekt ten został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania za przyjęciem uchwały Rady Gminy Pakosławice Nr XXXV/318/18 głosowało
9 radnych, 2 radnych głosowało „przeciw” i 2 radnych „wstrzymało się od głosu”.
__________________________
Pkt 5.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres
do 3 lat.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że radni otrzymali materiał w którym były zawarte
wszystkie działki jakie są proponowane do dalszej dzierżawy. Obecnie na każdą z działek będzie się
oddzielnie wyrażało zgodę poprzez głosowanie.
Jako pierwszy przedstawiono projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Pakosławice położonej w obrębie Nowaki, oznaczonej jako działka nr 349/2 o powierzchni
0,8010 ha.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/319/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
__________________________
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Jako kolejny, przedstawiono projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Pakosławice położonej w obrębie Nowaki, oznaczonej jako część działki nr 335 o powierzchni
0,8188 ha
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/320/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
__________________________
Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Nowaki, oznaczonej jako działka nr 323/1 o powierzchni 0,4600 ha poddano pod
głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/321/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
__________________________
Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Nowaki, oznaczonej jako działka nr 376/8 o powierzchni 0,0767 ha
poddano pod głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/322/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
__________________________
Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Nowaki, oznaczonej jako działka nr 270 o powierzchni 0,7956 ha poddano pod
głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/323/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
__________________________
Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Prusinowice, oznaczonej jako działka nr 33/11 o powierzchni 0,2300 ha poddano
pod głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/324/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 głos przeciw.
__________________________
Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Prusinowice, oznaczonej jako działka nr 33/10 o powierzchni 0,1700 ha poddano
pod głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/325/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 głos przeciw.
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Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Prusinowice, oznaczonej jako działka nr 33/9 o powierzchni 0,1600 ha poddano
pod głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/326/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 głos przeciw.
__________________________
Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Prusinowice, oznaczonej jako działka nr 33/8 o powierzchni 0,1500 ha poddano
pod głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/327/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 głos przeciw.
__________________________
Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Prusinowice, oznaczonej jako działka nr 33/7 o powierzchni 0,1400 ha poddano
pod głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/328/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 głos przeciw.
__________________________
Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Prusinowice, oznaczonej jako działka nr 619/6 o powierzchni 1,9900 ha poddano
pod głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/329/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 głos przeciw.
__________________________
Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Prusinowice, oznaczonej jako działka nr 122/2 o powierzchni 1,0200 ha poddano
pod głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/330/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
__________________________
Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Prusinowice, oznaczonej jako część działki nr 286 o powierzchni 0,5600 ha
poddano pod głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/331/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
__________________________
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Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Prusinowice, oznaczonej jako działka nr 572/2 o powierzchni 0,2100 ha poddano
pod głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/332/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
__________________________
Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Prusinowice, oznaczonej jako działka nr 170 o powierzchni 0,1000 ha poddano
pod głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/333/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
__________________________
Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Reńska Wieś, oznaczonej jako działka nr 436/8 o powierzchni 0,1183 ha poddano
pod głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/334/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
__________________________
Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Reńska Wieś, oznaczonej jako działka nr 256 o powierzchni 0,0200 ha poddano
pod głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/335/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
__________________________
Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Słupice, oznaczonej jako działka nr 88/7 o powierzchni 0,4450 ha poddano pod
głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/336/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
__________________________
Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Słupice, oznaczonej jako działka nr 175/5 o powierzchni 0,1000 ha poddano pod
głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/337/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
__________________________
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Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Słupice, oznaczonej jako działka nr 175/6 o powierzchni 0,0200 ha poddano pod
głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/338/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
__________________________
Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Bykowice, oznaczonej jako część działki nr 247/8 o powierzchni 0,0456 ha
poddano pod głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/339/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
__________________________
Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Bykowice, oznaczonej jako działka nr 247/5 o powierzchni 0,0750 ha poddano
pod głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/340/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
__________________________
Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Bykowice, oznaczonej jako działka nr 147/4 o powierzchni 0,2174 ha poddano
pod głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/341/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
__________________________
Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Biechów, oznaczonej jako część działki nr 64/2 o powierzchni 0,7500 ha poddano
pod głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/342/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
__________________________
Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Biechów, oznaczonej jako część działki nr 21/1 o powierzchni 0,0500 ha poddano
pod głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/343/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
__________________________
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Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Biechów, oznaczonej jako część działki nr 3/3 o powierzchni 0,2650 ha poddano
pod głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/344/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
__________________________
Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Korzękwice, oznaczonej jako część działki nr 10/2 o powierzchni 0,0650 ha
poddano pod głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/345/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
__________________________
Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Rzymiany, oznaczonej jako działka nr 199/9 o powierzchni 0,3285 ha poddano
pod głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/346/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
__________________________
Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Smolice, oznaczonej jako działka nr 88 o powierzchni 0,8500 ha poddano pod
głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/347/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
__________________________
Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Strobice, oznaczonej jako działka nr 144/1 o powierzchni 0,1750 ha poddano pod
głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/348/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
__________________________
Przedstawiony projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice
położonej w obrębie Strobice, oznaczonej jako działka nr 47 o powierzchni 1,6640 ha poddano pod
głosowanie.
W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr XXXV/349/18.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
__________________________
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6. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 dostarczonej wody wynikającej z taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Pakosławice.
Kierownik ZGKiM A.Karnaś poinformowała, że w związku z powołaniem nowego organu- Wody
Polskie, który to zatwierdza taryfy wody podjęta przez Radę uchwała dot. dopłat do wody traci moc z
chwilą wejścia w życie nowych taryf. Dla utrzymania dopłaty niezbędnym jest podjęcie nowej
uchwały. Taryfy ustalane są na 3 lata.
M. Sawicki podkreślił, że cena wody jest wysoka.
M. Borkowski podkreślił, iż na komisjach pytał dlaczego mamy tak wysoka cenę wody. Następnie
poprosił Kierownika ZGKiM o przedstawienie kalkulacji na najbliższym posiedzeniu komisji.
R. Fronczak zapytał czy ubytki mają wpływ na cenę wody.
Kierownik ZGKiM A.Karnaś odpowiedziała, iż ubytki mają wpływ na wszystko. Największe ubytki są
na sieci z ujęcia Reńska Wieś.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały, który został poddany pod
głosowanie.
W wyniku głosowania za przyjęciem uchwały Rady Gminy Pakosławice Nr XXXV/350/18 głosowało
12 radnych a 1 radny „wstrzymał się od głosu”.
__________________________
Pkt 7. 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.
Dokonuje się zmian zarówno w planie dochodów jak i wydatków. Przykładowe zadania na które
przeznacza się środki to:
- rozliczenie refundacji dot. robót publicznych PUP
- dotacja dla ZGKiM Pakosławice - zmiana nazwy zadania
Zmiana nazwy zadania, jn.:
z: „I Festiwal produktu lokalnego” na „I Festiwal Produktu Lokalnego w Pakosławicach”
oraz
z „Budowa rurociągu tranzytowego łączącego systemy wodociągowe Gminy Pakosławice oraz Gminy
Nysa od m. Radzikowice do m. Korzękwice” na „Budowa odcinka łączącego systemy wodociągowe
Gminy Pakosławice oraz Gminy Nysa od m. Radzikowice do m. Korzękwice”
Radni nie zgłosili więcej uwag, pytań.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, który poddano pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała w sprawie zmian wpf Nr XXXV/351/18 została przyjęta 12 głosami
,,za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
____________________________
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Pkt 8. 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
37 498,00 zł
zwiększenia planu dochodów o kwotę
56 831,68 zł,
zmniejszenia planu wydatków o kwotę
90 316,30 zł,
zwiększenia planu wydatków o kwotę
109 649,98 zł,
Wskutek zmian określonych zmienia się budżet gminy i wynosi:
plan dochodów
15 689 345,85 zł
plan wydatków
17 114 581,27 zł
plan przychodów
1 661 375,42 zł
plan rozchodów
236 140,00 zł
Radni nie zgłosili więcej uwag i pytań.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, który poddano pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXV/352/18 w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na
2018 rok została przyjęta 12 głosami ,,za” przy 1 głosie ,, wstrzymującym się”.
____________________________
Pkt 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/311/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice.
Radni zostali poinformowani, iż przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
XXXIV/311/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na
terenie Gminy Pakosławice jest następstwem otrzymanego zawiadomienia PN.III.4131.1.51.2018.AB z dnia 25
maja 2018 r. Wojewody Opolskiego w sprawie wszczęcia postepowania nadzorczego wobec uchwały nr
XXXIV/311/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie regulaminu czystości
i porządku na terenie Gminy Pakosławice, z uwagi na przyjęcie zapisów w zakresie dotyczącym wskazania
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady. Mając na uwadze powyższe w treści
przedmiotowej uchwały uchylono zapis dot. wskazania nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne. Dodatkowo wskazano możliwość przyjmowania określonych frakcji odpadów
w ogólnodostępnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nysie.

Radni nie zgłosili więcej uwag i pytań.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, który poddano pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXV/353/18 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/311/18 z dnia 7
maja 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice.
została przyjęta 12 głosami ,,za”. W trakcie głosowania na sali nie był obecny radny M.Borkowski.
____________________________
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Pkt 10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/312/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z otrzymanym zawiadomieniem nr PN.III.4131.1.50.2018.AB z dnia 21 maja 2018 r.
Wojewody Opolskiego w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego wobec uchwały nr XXXIV/312/18
Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
z uwagi na brak regulacji w zakresie sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, a także wskazanie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a od których odpady
komunalne będą odbierane. Mając na uwadze powyższe w treści przedmiotowej uchwały uchylono zapis dot.
wskazania nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz
uregulowano możliwość przyjmowania określonych frakcji odpadów w ogólnodostępnych punktach selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych z uwzględnieniem lokalizacji takiego punktu.
Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nysie.

Radni nie zgłosili więcej uwag i pytań.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, który poddano pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXXV/354/18 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/312/18 z dnia 7
maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została
przyjęta 13 głosami ,,za”.
____________________________
Pkt 11. Interpelacje i zapytania radnych.
B. Skakuj zwróciła się do Wójta z zapytaniem dotyczącym tematu oczyszczalni ścieków i umów dot.
m. Korzękwice.
Wójt Gminy odpowiedział, że odbyło się zebranie z mieszkańcami Korzękwic. O szczegółach
poinformuje na posiedzeniach Komisji.
M. Borkowski podkreślił, iż ma pytanie do Kierownika Pawłowskiego, którego brak na sesji. Pytanie
dot. budowy za cegielnią w Prusinowicach.
Wójt Gminy odpowiedział, że budowany jest maszt sieci komórkowej. Właściciele działek powinni
być poinformowani o takim działaniu.
M. Borkowski podkreślił, że ludzie pytają czy po ułożeniu kabla wzdłuż drogi nie będzie problemów
z wjazdami na działki. Powinna być szersza informacja.
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Wójt Gminy odpowiedział, że budowa jest realizowana na prywatnych działkach.
B. Skakuj zapytała ile Gmina będzie miała z tego, skoro kabel idzie w pasie drogi gminnej?
St. Rychlik zapytał czy wśród dzieci wynagradzanych za wyniki w nauce są dzieci ze szkoły
w Nowakach?
Sekretarz Gminy odpowiedział, że Szkoła w Nowakach jest szkołą stowarzyszeniową.
Ł. Majcherowicz zapytał kiedy będzie spotkanie dotyczące termomodernizacji budynku OSP
w Prusinowicach? Z uwagi na słaby przepływ informacji prosi, aby na kolejne spotkania zapraszani
byli strażacy, którzy zgłaszają uwagi do prac. Aby było to jeszcze przed odbiorem.
Wójt Gminy odpowiedział, że Rady Budowy są co 2 tygodnie. Pewne rzeczy są już uzgodnione.
Strażacy zgłaszają uwagi.
Ł. Majcherowicz podkreślił, że jest potrzeba bieżącego monitorowania robót.
Wójt Gminy odpowiedział, że na kolejne spotkania będą zapraszani strażacy.
R. Fronczak podkreślił, że jesteśmy po wykaszaniu poboczy dróg powiatowych. Prośba, aby były dwa
koszenia oraz podwójne pasy koszenia.
Druga sprawa dotyczy interwencji w temacie kursu autobusu do Rzymian, aby pozostał dotychczasowy
kurs.
M. Borkowski podkreślił, iż ludzie mało jeżdżą autobusami.
____________________________
Pkt 12. Zamknięcie obrad sesji.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad o godz.1135 Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję
Rady Gminy Pakosławice.
Prot. Kazimierz Wołoszczak

Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Ksiądzyna
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