Pakosławice, 25.03.2021 r.
PROTOKÓŁ NR XXII/21
z sesji Rady Gminy Pakosławice odbytej w dniu 25 marca 2021 r. w sali Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pakosławicach.
O godz. 930 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 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do zatwierdzenia protokół z poprzedniej sesji; nikt
z radnych nie zgłosił uwag do treści protokołu.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są uwagi do proponowanego
porządku obrad; nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/135/12 z dnia 18 września 2012 r.
w sprawie zmiany formy działania zakładu budżetowego i uchwalenia statutu samorządowego
zakładu budżetowego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 3/2 w obrębie Biechów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zamknięcie obrad sesji.
_____________________________
Pkt 2. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy podkreślił, że w okresie od ostatniej sesji otrzymaliśmy pozytywną opinię Kuratora dot.
proponowanych zmian oświatowych. W najbliższym okresie podjęte zostaną kolejne uchwały
regulujące kwestie funkcjonowania oświaty.
O godz. 934 na sesję przybyła radna J.Pajestka.
Wójt Gminy poinformował również, że przekazano do szkół laptopy otrzymane w ramach projektu
„Opolskie dla podstawówek”.
O godz. 934 na sesję przybył radny M.Lubczyński.
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Wójt poinformował, że powiat rozpoczął już „łatanie dróg”. W przyszłym tygodniu takie działania
będą realizowane również na drogach gminnych. W związku z powyższym prosi o zgłaszanie
sygnałów dotyczących tych kwestii bezpośrednio do Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego.
Otrzymaliśmy informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dot. drogi Spiny-Kłodobok.
Rolnicy z terenu gminy zwrócili się z prośbą o zabezpieczenie tłucznia na drogi. Zdeklarowali, że sami
rozłożą ten materiał na drogach. Kolejna informacja dotyczy złożenia wniosku o zorganizowanie
stołówki w szkole w Prusinowicach. W dniu 15 kwietnia mija termin złożenia takiego wniosku
u Kuratora Oświaty w Opolu.
_____________________________
Pkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/135/12 z dnia 18 września 2012 r.
w sprawie zmiany formy działania zakładu budżetowego i uchwalenia statutu samorządowego
zakładu budżetowego.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach
poszczególnych komisji.
Wójt Gminy podkreślił, że planuje się zatrudnienie osób w ramach robót publicznych. Osoby te będą
kosiły trawy itp. Na kolejnej sesji zabezpieczy się dla ZGKiM środki finansowe na zakup paliwa itp.
Przewodniczący Rady zapytał czy będzie doposażenie zakładu.
Wójt Gminy odpowiedział, że Kierownik ZGKiM przygotuje plan potrzeb.
Radni nie zgłosili innych pytań, uwag.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały, który został poddany pod głosowanie.
Nazwisko i imię

za

1.

BRODA Anna

x

2.

GROCHOWIECKI Krzysztof

x

3.

JAREK Piotr

-

4.

KSIĄDZYNA Piotr

x

5.

LEPAK Bolesław

x

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

-

14.

TWARDOWSKI Dawid

x

15.

WAWRZKOWICZ Wojciech

x

Razem

przeciw

wstrzymujący się

-

-

-

-

13
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W wyniku głosowania 13 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXII/173/21 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXII/135/12 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zmiany formy działania zakładu
budżetowego i uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego.
_____________________________
Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 3/2 w obrębie Biechów.
Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że projekt tej uchwały był również omawiany na
posiedzeniach poszczególnych komisji.
Radni nie zgłosili pytań, uwag.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały, który został poddany pod głosowanie.
Nazwisko i imię

za

1.

BRODA Anna

x

2.

GROCHOWIECKI Krzysztof

x

3.

JAREK Piotr

-

4.

KSIĄDZYNA Piotr

x

5.

LEPAK Bolesław

x

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

-

14.

TWARDOWSKI Dawid

x

15.

WAWRZKOWICZ Wojciech

x

Razem

przeciw

wstrzymujący się

-

-

-

-

13

W wyniku głosowania 13 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXII/174/21 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie działki nr 3/2 w obrębie Biechów.
_____________________________
Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Wójt Gminy podkreślił, iż radni otrzymali materiały w tym zakresie. Zmiany budżetu i wpf są ściśle powiązane
z koniecznością dokonania zwrotu części niewykorzystanej dotacji na przewozy szkolne za rok 2020.
Radni nie zgłosili pytań, uwag.
W dalszej części Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały, który został poddany pod
głosowanie.
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Nazwisko i imię

za

1.

BRODA Anna

x

2.

GROCHOWIECKI Krzysztof

x

3.

JAREK Piotr

-

4.

KSIĄDZYNA Piotr

x

5.

LEPAK Bolesław

x

6.

LUBCZYŃSKI Marcin

x

7.

MAZURKIEWICZ Grzegorz

x

8.
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x

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

przeciw

wstrzymujący się

-

-

-

-
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Razem

W wyniku głosowania 13 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXII/175/21 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej.
_____________________________
Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021
rok, który został poddany pod głosowanie.
Nazwisko i imię

za

1.

BRODA Anna

x

2.

GROCHOWIECKI Krzysztof

x

3.

JAREK Piotr

-

4.

KSIĄDZYNA Piotr

x

5.

LEPAK Bolesław

x

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

-

14.

TWARDOWSKI Dawid

x

15.

WAWRZKOWICZ Wojciech

x

Razem

przeciw

wstrzymujący się

-

-

-

-

13

W wyniku głosowania jednogłośnie 13 głosami „za” podjęta została uchwała Nr XXII/176/21
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
_____________________________
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Pkt 7. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Pana Zbigniewa Karnasia, który jest radnym
powiatu nyskiego.
Zb. Karnaś poinformował, że uzyskał informacje od Starosty, że w roku bieżącym będzie remontowana
droga Bykowice-Reńska Wieś. Istnieje możliwość realizacji zadań związanych z chodnikami przy
drogach powiatowych przy założeniu, że finansowanie wyniesie 50:50. Na terenie naszej gminy jest
wiele dróg wymagających remontu. Na najbliższej sesji w powiecie będą zatwierdzane środki na
Odnowę Wsi. Planowane jest po 2,5 tys. zł dla Korzękwic, Prusinowic i Smolic.
B. Lepak zapytał o chodnik w Śmiłowicach i Goszowicach.
Zb. Karnaś poinformował, że rozpozna temat.
Wójt Gminy skierował prośbę do radnego, aby wspierał działania mające na celu poprawę stanu
technicznego dróg na terenie naszej gminy. Kolejna sprawa związana jest z zagospodarowaniem terenu
przy kościele w Nowakach tzw. rondo. Proponuje się budowę parkingu w tym miejscu.
Zb. Karnaś poinformował, że porozmawia z wicestarostą, aby wspólnie zrealizować to zadanie.
B. Lepak zgłosił problem zarośniętych rowów przy drogach powiatowych.
M. Lubczyński podkreślił, że zapraszaliśmy Starostę na most do Prusinowic. Z chwilą rozpoczęcia
remontu drogi krajowej część pojazdów będzie przejeżdżało przez Prusinowice i przez ten most. Może
dojść do jego zawalenia się.
Zb. Karnaś poinformował, że w tym temacie były już rozmowy ze Starostą.
B. Lepak zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy; czy sołectwa nie będą musiały same wykaszać
placów itp.?
Wójt Gminy odpowiedział, że będzie wykorzystywany sprzęt sołecki.
K. Grochowiecki poruszył temat dot. progów zwalniających w Korzękwicach i Prusinowicach.
Wójt Gminy odpowiedział, że podczas spotkania ze Starostą zostanie omówiony również ten temat.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby wynająć zamiatarkę w celu posprzątania dróg gminnych.
Wójt Gminy podkreślił, że rozpozna temat. Część takich prac zostanie wykonana przez osoby
w ramach prac społecznie-użytecznych oraz robót publicznych. Następnie zwrócił się z prośbą do
wszystkich o zwracanie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo, zachęca do szczepień, co pozwoli na
szybszy powrót do normalności.
Przewodniczący Rady zapytał czy są już informacje odnośnie naborów na zadania ze środków
rządowych.
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Wójt Gminy odpowiedział, że na chwilę obecną brak jest takich informacji.
_____________________________
Pkt 8. Zamknięcie obrad sesji.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad o godz.1007 Przewodniczący Rady zamknął sesję Rady
Gminy Pakosławice.

Prot. Kazimierz Wołoszczak

Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Mazurkiewicz
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