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PROTOKÓŁ NR XXIII/23/ 2012 
Z SESJI RADY GMINY  PAKOSŁAW 

Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA  2012 ROKU 
 
Ad.1 
 
Otwarcie obrad. 
 
 Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Gminy 
Antoniego Sędłaka  formuły „Otwieram XXIII Sesję Rady Gminy Pakosław” otworzył 
obrady o godz.13,00, miejsce obrad – sala narad Urzędu Gminy, po czym powitał: 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 Mariana Maćkowiaka  – radny powiatowy, Karola Pośpiech – redaktor Życia 
Rawicza, Pawła Jernasia- kierownika  Rewiru Dzielnicowych nr V w Pakosławiu. 
 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że rada jest władna  podejmowania uchwał, gdyż 
jest zachowane quorum. 
  Podczas stwierdzenia quorum  na sesji obecnych jest 14 radnych. 
Nieobecny usprawiedliwiony- radny Janusz Ostrowski – Pakosław 
Lista obecności  stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady  powiedział, że Wójt Gminy zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do 
porządku obrad dwóch projektów uchwał: 
1)w sprawie podziału Gminy Pakosław na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 
2) w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości wspólnej położonej w Pakosławiu. 
 
Wniosek przyjęto oddając: 14 głosów „za”,0 głosów” przeciwnych”, 0 
głosów„wstrzymujących się”.  
 
Po przyjęciu wniosku przez Radę Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad . 
 
  1.Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy. 
2.Przyjęcie protokołu z obrad  i XXI Sesji Rady Gminy Pakosław. 
3.Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiana budżetu gminy na 2012 rok, 
 b) określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2013r 
c) ustalenia stawek podatku od środków transportowych, 
d)przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na 2013 rok, 
e)przyjęcia rocznego planu w zakresie prac społeczno-użytecznych na 2013 rok, 
f)wyrażenia pozytywnej opinii o celowości realizacji w 2013 roku zadania  
rekultywacji dróg o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną,  
stanowiących drogi dojazdowe do pól,  
g) zmiany uchwały na wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na          
okres do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości. 
h) podziału Gminy Pakosław na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu ,  
 i) sprzedaży udziału w nieruchomości wspólnej położonej w Pakosławiu, 
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4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
5.Interpelacje i zapytania radnych. 
6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
7.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych złożonych przez  radnych Rady 
Gminy Pakosław ,wójta, zastępcy wójta, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych 
oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta. 
8.Wolne głosy i wnioski.  
9.Zakończenie. 
Porządek  obrad został przyjęty w wyniku głosowania :14 głosów”za”, 0 głosów”przeciw”,0 
głosów” wstrzymujących się”. 
 
Ad. 2 
 
Przyjęcie protokołu z  obrad XXI Sesji Rady Gminy Pakosław. 
 

Protokół nr XXI/21/2012  z sesji Rady Gminy Pakosław  z dnia 29  września 
   2012 r.  r. został przyjęty w wyniku głosowania: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
głosów „wstrzymujących się”. 

Ad.3 

Podjęcie uchwały w sprawie: 

a)zmiana budżetu gminy na 2012 rok. 
 
Głos zajęła  Skarbnik Gminy –  Teresa Miernik. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów 
jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał 
projekt uchwały.  
Uchwała Nr XXIII/175/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października  2012  r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy, została podjęta w wyniku głosowania: 12 głosów „za”, 1 głosie 
„przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się”. 
Uchwała Nr XXIII/175/2012  stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

b) określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 
2013r 

 
Przewodniczący Rady Gminy  przekazał, że na podstawie ustawy  o podatkach i opłatach 
lokalnych Rada Gminy jest uprawniona do określenia stawek podatku od nieruchomości, z 
tym, że górne granice stawek kwotowych na rok podatkowy nie mogą przekroczyć 
maksymalnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia. 
Zaproponowane stawki na 2013r. spełniają powyższy wymóg. 
 Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają 
corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen 
towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki 
ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 
 W uchwale na 2013r. zaproponowano wzrost stawek o wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012 wynoszący  4,0% , w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego.  
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Radny Janusz Pawlak wniósł wniosek, o obniżenie stawek podatkowych w 2013 r. o 5 % w 
stosunku do obecnego roku.  
Wniosek nie został przyjęty w wyniku głosowania: 1 głos „za”, 11 głosów „przeciw”, 2 
głosach „wstrzymujących się”. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, po  czym poddał pod głosowanie. 
Uchwała Nr XXIII/176/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października  2012  r. w sprawie  
określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2013r , została 
podjęta w wyniku głosowania: 8 głosów „za”, 3 głosach „przeciw”, 3 głosach 
„wstrzymujących się”. 
Uchwała Nr XXIII/176/2012  stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

c) ustalenia stawek podatku od środków transportowych, 
 
 Przewodniczący Rady Gminy przekazał, że w projekcie przedmiotowej uchwały 
zaproponowano również wzrost stawek o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 
pierwszym półroczu 2012 wynoszący  4,0% , w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego.  
 
Uchwała Nr XXIII/177/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października  2012  r. w sprawie  
 ustalenia stawek podatku od środków transportowych , została podjęta w wyniku głosowania: 
9 głosów „za”, 3 głosach „przeciw”, 2 głosach „wstrzymujących się”. 
Uchwała Nr XXIII/177/2012  stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
d)przyj ęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
na 2013 rok, 
 
Przewodniczący Rady Gminy przekazał, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminy obowiązek prowadzenia działań 
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji 
społecznej osób uzależnionych od alkoholu. W celu realizacji zapisów wynikających z ustawy 
należy corocznie uchwalać Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Program jest lokalną strategią przeciwdziałania alkoholizmowi służącą 
zapobieganiu i powstawaniu nowych problemów na terenie gminy oraz zmniejszenie 
rozmiarów już istniejących. 
W dyskusji głosu nie zabrano. 
Uchwała Nr XXIII/178/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października  2012  r. w sprawie  
przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
2013 rok, została podjęta w wyniku głosowania: 13 głosów „za”, 0 głosach „przeciw”, 1 
głosie „wstrzymującym się”. 
Uchwała Nr XXIII/178/2012  stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 
e)przyjęcia rocznego planu w zakresie prac społeczno-użytecznych na 2013 rok, 

 
   Przewodniczący Rady Gminy przekazał, że zgodnie  rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych  Gmina sporządza 
do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania  prac 
społecznie użytecznych i przekazuje go  staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej. 
Prace społecznie użyteczne są wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osoby uczestniczące w kontrakcie 
socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy 



 4 

społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo 
w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy . 
Osoby wykonujące te prace przyczyniają się do poprawy warunków i estetyki miejsc 
publicznych naszej gminy.  
Gmina Pakosław posiada zapotrzebowanie w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych, wobec tego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
Uchwała Nr XXIII/179/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października  2012  r. w sprawie 
przyjęcia rocznego planu w zakresie prac społeczno-użytecznych na 2013 rok, 
 została podjęta w wyniku głosowania: 14 głosów „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 głosach 
„wstrzymujących się”. 
Uchwała Nr XXIII/179/2012  stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
f)wyrażenia pozytywnej opinii o celowości realizacji w 2013 roku zadania  rekultywacji 
dróg o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną,  stanowiących drogi 
dojazdowe do pól, 
 
Przewodniczący Rady Gminy  przekazał, że podjęcie uchwały wyrażającej pozytywną opinię 
i potwierdzającą celowość realizacji w 2013 roku zadania rekultywacji dróg o nawierzchni 
gruntowej na nawierzchnię bitumiczną, stanowiących drogi dojazdowe do pól jest niezbędne 
do uzyskania dofinansowania zgłoszonych zadań z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
(Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu). 
 Realizacja zadania – prac związanych ochroną, rekultywacją i poprawą jakości dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z zasadami dofinansowania  umożliwi uzyskanie 
dotacji oraz zmodernizuje odcinek dł.1.062 m nawierzchni dróg gminnych: 
•   obręb Góreczki Wielkie o długości 1,062 km. Rada Gminy zobowiązuje się do 
zabezpieczenia środków  finansowych  koniecznych do realizacji zadania w kwocie 
570.000,00 zł natomiast FOGR Urzędu Marszałkowskiego do 100.000,00 zł  w zależności od 
posiadanych środków w budżecie i zakwalifikowanych wniosków. 
Przewodniczący Rady Gminy przedłożył projekt uchwały, po czym poddał pod głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXIII/180/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października  2012  r. w sprawie  
wyrażenia pozytywnej opinii o celowości realizacji w 2013 roku zadania  rekultywacji dróg o 
nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną,  stanowiących drogi dojazdowe do pól, 
została podjęta w wyniku głosowania: 13 głosów „za”, 0 głosach „przeciw”, 1 głosie 
„wstrzymujących się”. 
Uchwała Nr XXIII/180/2012  stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerwę w obradach. 
  Po przerwie na sali obrad obecnych było 14 radnych. 

 
g) zmiany uchwały na wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 
na          okres do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości. 
 

Przewodniczący Rady Gminy przekazał, że działki ewidencyjne 672 i 673 położone w 
obrębie Chojno zostały scalone w wyniku czego powstała działka o nr 875. Działka 875 
została podzielona na działki 875/1 i 875/2. Działka 875/2 podlegać będzie zamianie na 
działkę 547 położonej w Podborowie, obręb Chojno (plac zabaw).Działka 526 została 
podzielona na działki 526/1 i 526/2. Działka 526/1 została przeznaczona na regulacje rzeki 
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Orli natomiast 526/2 do wydzierżawienia. Działka 415 o powierzchni 0,72 ha użytkowana jest 
w częściach tj. po 0,125 ha (do wydzierżawienia nadano numery wewnętrzne 415/1, 415/2, 
415/3 itd.). Działka 609 jest to łąka w kompleksie leśnym, całość działki tj. 11,13 ha z tego 
łąka 0,44 ha. Działki te zostały podzielone wewnętrznie ponieważ były i są dzierżawione 
przez kilku rolników.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, po czym poddał pod głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXIII/181/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października  2012  r. w sprawie  
 zmiany uchwały na wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na          okres 
do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości, została podjęta w wyniku 
głosowania: 14 głosów „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”. 
Uchwała Nr XXIII/181/2012  stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
h)podziału Gminy Pakosław na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu , 
 
Przewodniczący Rady Gminy przekazał, że Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego  stwierdził uchybienie uchwały  Rady Gminy Pakosław z dnia 28 
września 2012 r. Nr XXI/159/2012 w sprawie podziału Gminy Pakosław na okręgi wyborcze 
oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  z 
powodu  zapisu,  „uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”, zapis ten koliduje z przepisem 
umożliwiającym  wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego  w terminie 5 dni od daty 
podania jej do publicznej wiadomości. Przedmiotowa uchwała  wchodzić winna  w życie  na 
ogólnych zasadach czyli z dniem jej podjęcia. 
W dyskusji głosu nie zabrano. 
Uchwała Nr XXIII/182/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października  2012  r. w sprawie  
podziału Gminy Pakosław na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu ,została podjęta w wyniku głosowania: 14 głosów 
„za”, 0 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”. 
Uchwała Nr XXIII/182/2012  stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
      i) sprzedaży udziału w nieruchomości wspólnej położonej w Pakosławiu, 
 
Przewodniczący Rady Gminy przekazał, że wykonana inwentaryzacja budynku mieszczącego 
się przy ul. Parkowej 4a, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 374/9, obręb 
Pakosław, w tym klatki schodowej, pomieszczeń, w których funkcjonuje Ośrodek Zdrowia 
oraz lokali mieszkalnych i pomieszczeń przynależnych wykazało również, iż powierzchnia 
powstałych garaży (wybudowanych ze środków własnych mieszkańców) nie została 
rozliczona w udziałach.  
W związku z tym, aby uregulować stan prawny ze stanem faktycznym, należy rozliczyć 
udziały wszystkich współwłaścicieli działki. Podjęcie uchwały pozwoli uregulować stan 
prawny i udziały w nieruchomości wspólnej. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, po czym poddał pod głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXIII/183/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października  2012  r. w sprawie  
sprzedaży udziału w nieruchomości wspólnej położonej w Pakosławiu, 
została podjęta w wyniku głosowania: 14 głosów „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 głosach 
„wstrzymujących się”. 
Uchwała Nr XXIII/183/2012  stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad. 4 
 
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 
Wójt Gminy złożył sprawozdanie  z działalności za okres od   28 września 2012 roku do 29 
października 2012 roku, które zostało przyjęte i stanowi załącznik nr 10  do protokołu. 
 
Ad.5 
 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny Janusz Pawlak-zapytał czy jest faktura zapłacona za  rozebrany krawężnik na boisku 
sportowym w Chojnie ? 
 
Radny Antoni Wojty ś – powiedział, że  na zebraniu wiejskim w Sworowie  miałem 
informację, że zostanie  założona kanalizacja sanitarna, a do tej pory jej nie ma, więc kiedy 
będzie ? 
 
Radny Aleksander Naglik- powiedział, że: 
- należy rozważyć zasadność oświetlenia w całości kompleksu sportowego w Pakosławiu 
Ponosimy duże koszty za energię elektryczną, a może wystarczy oświetlenie tylko ½ boiska. 
 
- interesanci nie mają wolnego miejsca na parkingu do ustawienia samochodu przed Urzędem 
Gminy. Należy ten problem rozwiązać. 
 
Radna Agnieszka Jakubowska - świetlica wiejska w Kubeczkach została wyremontowana i 
był odbiór, lecz brak jest wentylacji, a więc organizowanie imprez jest niemożliwe,gdyż para 
z gotowanych posiłków w kuchni  nie ma wyjścia na zewnątrz budynku, 
 
Radna Danuta Pietruszka Orozco- w Pakosławiu  na krzyżówce ul 22 Stycznia z ul. 
Strażacką dokonano naprawy dróg, lecz jest gorzej niż przed naprawą, gdyż powstał dół w 
którym jest mnóstwo wody, która utrudnia    poruszanie się pieszym oraz pojazdom. W 
ziemie może tam powstać lodowisko. 
 
Rada Zofia Kusztelak- w Ostrobudkach koło posesji p.Panka i Banach brak oświetlenia 
ulicznego. 
 
- czy jest ustalony termin otwarcia łyżwinka w Pakosławiu i czy tafla lodowa  nie będzie 
budzić zastrzeżeń ? 
 
Radny Wiesław Krzyżosiak- należy wrócić do tematu założenia głównej nitki 
wodociągowej w Chojnie do 6 działek . Mieszkaniec z Pomocna , wybudował  się w  Chojnie  
i nie ma wody, kiedy będzie  założona główna nitka, by można zrobić sobie przyłącze we  
własnym zakresie do swojej nieruchomości ? 
 
 
 
Ad. 6. 
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Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych. 
 
Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania  będą  udzielona na piśmie i przekazane 
radnym. 
 
Ad. 7. 
 
Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych złożonych przez  radnych Rady 
Gminy Pakosław ,wójta, zastępcy wójta, skarbnika, kierowników jednostek 
organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta. 
 
Przewodniczący Rady Gminy złożył informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez 
radnych Rady Gminy, pracowników Urzędu Gminy upoważnionych do wydawania decyzji 
administracyjnych, kierowników jednostek organizacyjnych,Wójta Gminy oraz  swoje. 
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad. 8 
 
Wolne głosy i wnioski. 
 
Przewodniczący Rady Gminy: 
- odczytał podziękowanie od p. Bernarda Wawrzyniaka  za zaproszenie na Jubileusz 30 lecia 
Gminy ,w którym nie mógł uczestniczyć ze względu na stan zdrowia. 
- poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia podatku rolnego. 
Projekt uchwały będzie tematem kolejnej sesji, 
 
Radny Wiesław Krzyżosiak - w świetlicy wiejskiej w Pomocnie rozpoczęto prace związane z 
wymianą podłogi. Jest prośba, by dokonano wizji lokalnej jak przebiegają prace z tym 
związane. 
 
Ad. 9 
 
Zakończenie. 

Przewodniczący Rady po wypowiedzeniu formuły” w związku z wyczerpaniem porządku 
obrad XXIII Sesję Rady Gminy Pakosław uważam za zamkniętą”, zakończył  obrady . 

 


