
PROTOKÓŁ NR XV/15/2011 
Z SESJI RADY GMINY  PAKOSŁAW 

Z DNIA 6 LUTEGO  2012 ROKU 
 
Ad.1 
 
Otwarcie obrad. 
 
 Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Gminy 
Pakosław Antoniego Sędłaka  formuły „Otwieram XV Sesję Rady Gminy Pakosław” 
otworzył obrady o godz.13,00, miejsce obrad – sala narad Urzędu Gminy 
Po powitaniu radnych, sołtysów i gości:  Pana Kazimierza Chudego - Wójta Gminy, Pana 
Łukasza Burkiewicza - Zastępcę Wójta, Panią Barbarę Konopkę – Sekretarz Gminy, Panią 
Teresę Miernik - Skarbnik Gminy,  Pana Pawła Matysiaka, Mariana Maćkowiaka –Radnych 
Powiatu Rawickiego, Panią Danutę Rybacką, Pana Karola Pośpiech – redaktora gazety  Życie 
Rawicza - Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że rada jest władna  podejmowania 
uchwał, gdyż jest zachowane quorum. W radzie zasiada 15 radnych. Podczas stwierdzenia 
quorum  na sesji obecnych jest 15 radnych. 
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przekazał, że Wójt Gminy złożył wniosek o wycofanie z 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2012-2024. 
Wprowadzono do porządku  obrad  Apel Rady Gminy  w sprawie  odstąpienia od budowy 
kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w  gminach Miejska Górka, Krobia i Poniec-  
15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 
Porządek obrad:   
 
1.Otwarcie XV Sesji Rady Gminy. - (podziękowania  p.D.Rybacka) 
 2.Przyjęcie protokołu z  obrad XIV Sesji Rady Gminy Pakosław. 
3.Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu  z przeznaczeniem na zadanie  „Budowa sieci wodno-
kanalizacyjnej w Chojnie”, 
b)zaciągnięcia  pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie inwestycji pn.”Ostrobudki wieś mleka, koni, miodu- remont i 
wyposażenie świetlicy  wiejskiej i jej otoczenia”, 
c)zaciągnięcia pożyczki  z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie inwestycji pn.”Kubeczki-Dębionka wioski wśród urokliwych łąk i lasów- 
remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia”, 
d)zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie inwestycji pn.”Remont  i odnowa świetlic wiejskich wraz z 
zagospodarowaniem terenów na place zabaw jako element kształtowania przestrzeni 
społecznej w miejscowościach  Chojno i Zaorle”, 
e)zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie inwestycji pn.”Sworowo-wioska budownictwa drewnianego-remont i 
wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz jej otoczenia”, 
f)zmiany budżetu gminy na 2012 rok, 



g)sprzedaży nieruchomości położonej w Osieku, 
h)sprzedaży nieruchomości położonej w Osieku, 
i)wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących  fundusz 
sołecki  na rok 2013, 
j)przyjęcie sprawozdania z działalności  Komisji Stałych Rady Gmin za 2011 rok,          
k)zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2012 rok, 
3a. Apel Nr XV/1/2012 Rady Gminy Pakosław   z dnia  6 lutego 2012 roku w sprawie 
budowy kopalni odkrywkowej „Krobia-Poniec-Oczkowice”. 

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 5.Interpelacje i zapytania radnych. 
 6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 7.Wolne głosy i wnioski. 
 8.Zakończenie. 
15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że w związku z upłynięciem kadencji władz 
Stowarzyszenia Centrum Rozwoju  Gminy Pakosław w  środę, 25 stycznia odbyło się Walne 
Zgromadzenie , na którym prezes stowarzyszenia p. Danuta Rybacka złożyła sprawozdanie  z 
działalności za miniony okres. Na tym spotkaniu  Pani Danuta Rybacka podziękowała za kredyt 
zaufania jakim obdarzano  ją przez tyle lat i złożyła rezygnację z funkcji prezesa stowarzyszenia 
Centrum Rozwoju Gminy. 
W imieniu władz samorządowych gminy , radnych Rady Gminy Pakosław , mieszkańców Gminy i 
okolic Przewodniczący Rady  wraz z Wójtem Gminy pani Danucie Rybackiej złożyli wyrazy 
podziękowania  i uznania za wkład włożony w rozwój i promocję gminy.  
Pani Paulina Drozdowska została  Prezesem  stowarzyszenia Centrum Rozwoju Gminy.  
 
 
Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z  obrad XIV Sesji Rady Gminy Pakosław. 
 

Protokół nr XIV/14/11  z sesji Rady Gminy Pakosław  z dnia 29 grudnia 2011 r. został 
przyjęty w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 
 
Ad.3 
 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a)zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu  z przeznaczeniem na zadanie  „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 
w Chojnie”. 

 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że Wójt Gminy przygotował projekt uchwały w 

której proponuje zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 109.000,00 zł na zadanie budowa sieci wodno-
kanalizacyjnej w Chojnie. 

Podjęcie tej uchwały jednocześnie zabezpiecza środki na realizację tego zadania w zakresie 
budowy kanalizacji w 90%. 

 
 



Uchwała Nr XV/112/2012 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 lutego 2012  r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu  z przeznaczeniem na zadanie  „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chojnie” 
została podjęta w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 
Uchwała Nr XV/112/2012  stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

b)zaciągnięcia  pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie inwestycji pn.”Ostrobudki wieś mleka, koni, miodu- remont i wyposażenie 
świetlicy  wiejskiej i jej otoczenia”, 

 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że Wójt Gminy przygotował projekt uchwały  w 
której postanawia zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa, za pośrednictwem Banku 
Gospodarstwa Krajowego oddział w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie  wymienionej 
inwestycji w  kwocie  396.968,00 zł.  
Przedmiotowa uchwała jest niezbędna  do podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego Oddział w Poznaniu. Podjęcie tej uchwały jednocześnie zabezpiecza środki na 
realizację tego zadania. 
 
Uchwała Nr XV/113/2012 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 lutego 2012  r. w sprawie 
zaciągnięcia  pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
inwestycji pn.”Ostrobudki wieś mleka, koni, miodu- remont i wyposażenie świetlicy  
wiejskiej i jej otoczenia”została podjęta w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
Uchwała Nr XV/113/2012  stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
c)zaciągnięcia pożyczki  z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie inwestycji pn.”Kubeczki-Dębionka wioski wśród urokliwych ł ąk i lasów- 
remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia”, 
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że również projekt tej uchwały  dotyczy 
zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego 
Oddział w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 148.292,00 zł.. 
Podjęcie tej uchwały jest niezbędne do podpisania umowy z Bankiem i  zabezpiecza 
jednocześnie środki na realizację tego zadania.  
 
Uchwała Nr XV/114/2012 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 lutego 2012  r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki  z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
inwestycji pn.”Kubeczki-Dębionka wioski wśród urokliwych łąk i lasów- remont świetlicy 
wiejskiej i jej otoczenia”, została podjęta w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
Uchwała Nr XV/114/2012  stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
d)zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie inwestycji pn.”Remont  i odnowa świetlic wiejskich wraz z 
zagospodarowaniem terenów na place zabaw jako element kształtowania przestrzeni 
społecznej w miejscowościach  Chojno i Zaorle”, 
 
 



Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że Wójt Gminy proponuje zaciągnąć pożyczkę  z 
budżetu państwa, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Poznaniu na 
wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie  500.000,00 zł, co zabezpieczy środki na 
realizację tego zadania . 
Uchwała Nr XV/115/2012 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 lutego 2012  r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
inwestycji pn.”Remont  i odnowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenów na 
place zabaw jako element kształtowania przestrzeni społecznej w miejscowościach  Chojno i 
Zaorle”, została podjęta w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
głosów „wstrzymujących się”. 
Uchwała Nr XIV/115/2012  stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
e)zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie inwestycji pn.”Sworowo-wioska budownictwa drewnianego-remont i 
wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz jej otoczenia”, 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że Wójt Gminy  proponuje zaciągnąć pożyczkę  za 
pośrednictwem  Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na wyprzedzające 
finansowanie inwestycji w kwocie  312.025,00 zł. co również zabezpieczy środki na 
realizację tego zadania. 
Uchwała Nr XV/116/2012 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 lutego 2012  r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
inwestycji pn.”Sworowo-wioska budownictwa drewnianego-remont i wyposażenie świetlicy 
wiejskiej oraz jej otoczenia”, została podjęta w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
Uchwała Nr XV/116/2012  stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
Radny Aleksander Naglik   - prosił o wyjaśnienie kwestii  podjętych  przez Radę na 
dzisiejszej sesji uchwał dot.  pożyczek, gdyż uważa ,że sołtysi nie znają sprawy oraz czy 
zadania będą realizowanie jak kolejność  podejmowanych uchwał . 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że podjęte uchwały  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z 
Banku  Gospodarstwa  Krajowego są niezbędne do   podpisania  umów na wyprzedzające  
finansowanie wymienionych w czterech uchwałach  inwestycji. .Jest to kwota w wysokości 
1.457.285,00  zł. Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu  ma  najkorzystniejszą ofertę 
zaciągania pożyczek, najniższe oprocentowanie. Na  wymienione w uchwałach zadanie będą 
rozpisane przetargi, wówczas poznamy rzeczywisty koszt inwestycji  w tym   dofinansowania   
inwestycji w  75 % z budżetu  Unii. Pożyczki będą spłacane z uzyskanych środków z budżetu 
Unii Europejskiej. 
 Wójt Gminy odpowiedział , że kolejność podejmowanych uchwał  nie ma wpływu na 
kolejność realizacji zadania, natomiast będę prosił by w pierwszej kolejności rozpisano 
przetarg na kanalizację m. Chojno i Osieka. 
 
f)zmiany budżetu gminy na 2012 rok, 

 
Skarbnik Gminy powiedziała, że  w uchwale  z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie  budżetu 
gminy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany. 
 Załącznik nr 1 . Zmiana dochodów: 
- zwiększenie dochodów dotyczące paragrafu 0690 – wpływy z różnych opłat, dochody 
ponadplanowe w kwocie 26,00 z tytułu duplikatów legitymacji szkolnych  - Dział 801 



- zwiększenie dochodów o kwotę 2.900,00 w dziele 852 w zakresie pomocy społecznej zwrot 
nadmiernie pobranych świadczeń - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 
Razem zwiększenie dochodów o kwotę  2.926,00zł 
 
Załącznik nr 2 
Zmiany wydatków: 
- w dziale 700 zmniejszenie wydatków o kwotę 6.150,00zł  
- w dziele 750 przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 
5.020,00 z przeznaczeniem na zakup LEXA OMEGA 
- w dziele 801 zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 
50,00zł oraz zwiększenie zakupu materiałów o kwotę 26,00zł, 
- w dziele 852 zwiększenie wydatków o kwotę 2.900,00 z przeznaczeniem na zwrot 
niesłusznie pobranych świadczeń z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 
- w dziale 854 zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego, 
- w dziele 926 zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów  i zwiększenie planu 
wydatków  z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 
Łączna korekta –wydatków 2.926,00 (zmniejszenie i zwiększenie),  

 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał w pełnym brzmieniu projekt uchwały. 
Uchwała Nr XV/117/2012 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 lutego 2012  r. w sprawie 
Zmiana budżetu gminy na 2012 r.została podjęta w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 0 
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
Uchwała Nr XV/117/2012  stanowi załącznik nr 7 do protokołu 
 
g)sprzedaży nieruchomości położonej w Osieku, 

 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że w dniu 23.01.2012 r. wpłynął wniosek w 
sprawie możliwości zakupu działki ew. nr 131 o powierzchni 0,2600 ha, położonej w obrębie 
geodezyjnym Osiek. Przedmiotowa nieruchomość stanowi nieużytek o powierzchni 0,2600 
ha. ,po czym odczytał treść projektu uchwały. 
Uchwała Nr XV/118/2012 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 lutego 2012  r. w sprawie 
sprzedaży nieruchomości położonej w Osieku, została podjęta w wyniku głosowania: 15 
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
Uchwała Nr XV/118/2012  stanowi załącznik nr 8 do protokołu 

 
h)sprzedaży nieruchomości położonej w Osieku, 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że Wójt przygotował projekt uchwały w której 
proponuje sprzedaż w formie przetargu  niezabudowanej nieruchomości  tj. działki nr 99  o 
powierzchni 0,2500 ha, położonej  w  Osieku. Działka ta stanowi nieużytek i jest zbędna 
Gminie Pakosław .W związku z tym  podjęcie uchwały jest zasadne, po czym odczytał treść 
projektu uchwały. 
Uchwała Nr XV/119/2012 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 lutego 2012  r. w sprawie 
sprzedaży nieruchomości położonej w Osieku, została podjęta w wyniku głosowania: 15 
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
Uchwała Nr XV/119/2012  stanowi załącznik nr 9 do protokołu 
 
 



i)wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących  fundusz 
sołecki  na rok 2013, 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że w dniu 1  kwietnia 2009 r. weszła w życie 
ustawa o funduszu sołeckim, która  zobowiązuje Radę do rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w 
budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, podejmując uchwałę, w której 
wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym, po 
czym  odczytał treść projektu uchwały. 
Uchwała Nr XV/120/2012 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 lutego 2012  r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących  fundusz 
sołecki  na rok 2013, została podjęta w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
Uchwała Nr XV/120/2012  stanowi załącznik nr 10 do protokołu 
 
j)przyj ęcie sprawozdania z działalności  Komisji Stałych Rady Gminy za 2011 rok,           
 oraz przedłożenie planu pracy na rok bieżący  
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że Komisje stałe Rady działają zgodnie z rocznym 
planem pracy, który przedkładają Radzie. Przewodniczący komisji stałej Rady, co najmniej 
raz w roku przedstawia na sesji sprawozdanie z działalności komisji oraz plan pracy na 
kolejny rok, poinformował, że   sprawozdanie z wykonania planu pracy za 2011 rok i plan 
pracy na 2012 rok  Komisji Rewizyjnej  zostanie przedstawiony na  kolejnej sesji  Rady 
Gminy. 
Sprawozdanie i plan pracy przedstawił : 
  Radny Aleksander Naglik -  Przewodniczący  Komisji Rolnictwa,Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska  
Radny Wiesław Krzyżosiak Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw 
Socjalnych oraz  Porządku Publicznego   
Radny Mirosław Biechowiak Przewodniczący  Komisji Gospodarki, Mienia Gminnego, Finansów 
i Ładu Przestrzennego,  
Uchwała Nr XV/121/2012 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 lutego 2012  r. w sprawie 
przyjęcie sprawozdania z działalności  Komisji Stałych Rady Gminy za 2011 rok,          , 
została podjęta w wyniku głosowania: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 
Uchwała Nr XV/121/2012  stanowi załącznik nr 11 do protokołu 

 
k)zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2012 rok, 
 
Uchwała Nr XV/122/2012 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 lutego 2012  r. w sprawie 
Zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy, została podjęta w wyniku 
głosowania: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
Uchwała Nr XV/122/2012  stanowi załącznik nr 12 do protokołu 

 
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 min przerwę w obradach. 

Po przerwie w obradach uczestniczy 15 radnych- 100% 
3a. Apel Nr XV/1/2012 Rady Gminy Pakosław   z dnia  6 lutego 2012 roku w sprawie 
budowy kopalni odkrywkowej „Krobia-Poniec-Oczkowice”. 
 



Komisje stałe Rady Gminy zaproponowały wystosowanie apelu do Ministra Środowiska i 
Rolnictwa w sprawie odstąpienia od budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w 
gminach Miejska  Górka, Krobia i Poniec  w obawie przed złym oddziaływaniem na 
środowisko, degradacją. 
 Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść Apelu Nr XV/1/2012 z dnia  6 lutego 2012 roku 
w sprawie  odstąpienia od budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w gminach 
Miejska Górka, Krobia i Poniec. 
Radny Aleksander Naglik podziękował sołtysowi wsi Chojno Albinowi Pokładek   oraz 
radnemu Szymonowi  Węcłaś za udział w spotkaniu w Sobiałkowie gm. Miejska Górka w 
sprawie prowadzonych odwiertów na terenie gm.  Miejska Górka i ewentualnej budowy 
kopalni węgla  brunatnego.  
Radny Albin Pokładek przekazał, że  14.12.2011 r. powstało Stowarzyszenie pod nazwą 
„Nasz Dom” . którego celem jest między innymi działanie na rzecz niedpuszczenia do badań i 
budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i obrony naszych domów i gospodarstw. 
Apel należy również skierować do Stowarzyszenia „Nasz Dom”. 
Radny Szymon Węcłaś powiedział, że treść w Apelu należy uzupełnić o zapis,że nie tylko 
rolnicy zostaną poszkodowani , ale ucierpi również agroturystyka, kto będzie chciał 
odpoczywać w zanieczyszczonym środowisku. 
 Radny Powiatowy  Marian Maćkowiak-  uważa, iż zasadne będzie również , dopisać do 
Apelu -   jako  źródła odnawialne-  fermy wiatrowe. 
Apel Nr XV/1/2012 r. po uzupełnieniu w/w zapisów został przyjęty  w wyniku głosowania: 
15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
Apel Nr XV/1/2012  roku stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad. 4 
 
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 
Wójt Gminy złożył sprawozdanie  z działalności za okres od 28 listopada 2011 roku do 6 
lutego  2012 roku , które zostało przyjęte i stanowi załącznik nr 14  do protokołu.  
 
  
Ad. 5 
 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny Albin Pokładek : 
 
-   2 lutego br  w miejscowości Chojno nie było wody z powodu awarii, również część 
Golejewka wody nie miała, nie powinno być sytuacji by wszyscy mieszkańcy nie mieli wody, 
bo są zasuwy, 
 
Radny Aleksander Naglik : 
 
- Budowa kanalizacji w miejscowości Ostrobudki – Baranowo – Góreczki Wielkie 
przyczyniła się do zniszczenia drogi, czy to można naprawić ?  
 
Radny Wiesław Krzyżosiak 



- Przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum  w poniedziałek oczekiwały na 
przyjazd autobusu szkolnego ok.  pół godziny , podczas gdy  na dworze temperatura była 
minus 20 stopni. 
Szkoła Podstawowa w Sowach  była nieczynna, o czym rodzice  nie  zostali powiadomieni. 
 
Radna Danuta Pietruszka – Orozco : 
 
- Znak drogowy „Zakaz zatrzymywania  i postoju” należy postawić  w Pakosławiu ul. 
Parkowa  na odcinku parkingu przy Ośrodku Zdrowia, gdyż  jest ciasno, niebezpiecznie, nie 
ma  gdzie zaparkować samochodu, 
 
Radny Zbigniew Paca- poinformował, że  w terminie 15 i 16  marca br.  w Chojnie i 
Pakosławiu odbędzie się szkolenie nt.  szkód łowieckich .  
 
Ad.6  
 
 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 
Wójt Gminy odpowiedział, że : 
- otrzymał informację w sprawie awarii wody w miejscowości Chojno i nie podejmował 
innych działań, o wyjaśnienie dlaczego  cała wioska   nie miała wody i część miejscowości 
Golejewko  poprosi Prezesa Wodociągów p. Michała Dolińskiego, 
 
 - wykonawca  ma obowiązek  drogę przywrócić do stanu pierwotnego jest podpisana 
gwarancja . 
 
- nie otrzymano informacji dot. utrudnień przewozu dzieci szkolnych oraz zamknięciu Szkoły 
Podstawowej w Sowach w tym dniu. 
Zastępca Wójta powiedział, że na dowóz dzieci do szkół jest podpisana umowa. 
 
- droga w Pakosławiu  ul.Parkowa to droga gminna  zadanie zostanie przekazane do 
pracownika UG. 
 
Ad. 7  
 
Wolne głosy i wnioski. 
 
Przewodniczący Rady Gminy podał  średnie wynagrodzenie w poszczególnych stopniach 
awansu nauczycieli. 
 
Radny Wiesław Krzyżosiak odniósł się do art. z gazety Życia Rawicza dot. otrzymywania 
przez nauczycieli za 1 godzinę nauczania 80,00 zł. 
Zastępca Wójta wyjaśnił iż to jest realizacja  Program Kapitał Ludzki , na który został 
ogłoszony przetarg w którym mogli brać udział nauczyciele naszych placówek oświatowych. 
Do programu tego budżet gminy nie dokłada środków finansowych. 
 
Sołtys wsi Sowy Franciszek Szkaradek – powiedział,   on  jako woźny w Szkole Podstawowej 
w Chojnie  ma wrażenie iż  jego wynagrodzenie wystarczy na dojazd do pracy, a nie za 
wykonaną pracę. Wójt powinien spojrzeć na pracę pracowników obsługowych i 
administracyjnych, którzy od 7 lat nie otrzymali podwyźki wynagrodzeń. 



 
Ad.8. 
 
 Zakończenie. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady  Gminy po wypowiedzeniu 
formuły „ w związku z wyczerpaniem porządku obrad XV Sesję Rady Gminy  Pakosław 
uważam za zamkniętą” . 
 
Protokołowała:K.Szumna                          Przewodniczący Rady 
                                                                       /-/Antoni Sędłak 
 
 
 
 
 
 
 


