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Szanowni Mieszkańcy Gminy Pakosławice! 
 

Minął pierwszy rok mojego urzędowania 

na stanowisku Wójta Gminy Pakosławice. To dobra okazja 

do pierwszych podsumowań i bilansu dokonań samorządu 

w minionym roku. Informowanie mieszkańców uważam za 

swój obowiązek. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

usprawniliśmy funkcjonowanie naszej strony internetowej.  

W ostatnim czasie media społecznościowe stały się 

naturalną przestrzenią dla komunikacji internetowej 

organizacji, dlatego  założyliśmy oficjalny fanpage 

Gminy Pakosławice na najpopularniejszym obecnie 

portalu społecznościowym -  Facebooku. Jednocześnie 

chcemy zachować tradycyjną formę komunikacji z mieszkańcami stąd proponujemy Państwu 

biuletyn informacyjny, który będzie pojawiał się w Państwa domach przynajmniej raz na kwartał.   

 

Drodzy Państwo to nie był łatwy rok dla naszej gminy: zmiany organizacyjne w urzędzie, 

inny model zarządzania nim, brak wymaganych dokumentów planistycznych umożliwiających 

aplikowanie o środki z Unii Europejskiej z perspektywy 2014-2020 spowodowały, że oprócz 

realizacji zadań bieżących oraz kilku znaczących inwestycji musimy nadrabiać stracony czas i gonić 

sąsiednie gminy.  

 

W nowej perspektywie unijnej będzie mniej środków finansowych dla samorządów, a więcej 

dla przedsiębiorców. Środki te będzie trudniej pozyskać i dodatkowo należało będzie wykazać się 

wskaźnikami efektywności. Duży nacisk położony będzie na innowacyjność projektów, dlatego 

niezwykle ważnym jest dobre przygotowanie dokumentów planistycznych, na bazie których 

będziemy starali się racjonalnie zaplanować każdy wydatek, aby optymalnie wykorzystać 

zewnętrzne źródła dofinansowania naszych zadań własnych.        

 

Podsumowując mimo kilku problemów, które zastałem obejmując urząd, uważam, że był 

to dobry rok dla Nas wszystkich. Udało się przeprowadzić kilka inwestycji, wprowadzić zmiany 

w oświacie, wzrosła aktywność społeczna sołectw i grup nieformalnych, poprawiły się relacje 

z Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym i sąsiednimi gminami. 

 

Współpraca z Radnymi Gminy Pakosławice układała się dobrze, stąd większość uchwał 

zostało przyjętych bez uwag, co skutecznie pozwoliło na efektywne wdrażanie zmian. 

 

Niniejszy informator pozwoli Państwu zapoznać się z tym, co wydarzyło się 

w Naszej Gminie w 2015 roku. 

Z poważaniem, 

 

               Adam Raczyński 

                  Wójt Gminy Pakosławice 
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Z PRAC RADY GMINY PAKOSŁAWICE 
W 2015 roku Rada Gminy 

Pakosławice podjęła następujące 

uchwały: 

Uchwała nr IV/30/15 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatku 

w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. 

Uchwała nr IV/31/15 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie opłaty targowej 

Uchwały nr IV/32/15, IV/33/15, IV/34/15, IV/35/15, IV/36/15 z dnia 10 lutego 

2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do gminnego 

zasobu nieruchomości 

Uchwała nr IV/37/15 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia ramowego 

planu pracy Rady Gminy Pakosławice na 2015 rok  

Uchwała nr IV/38/15 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kosztów 

podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Pakosławice 

Uchwała nr IV/39/15 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Pakosławice na 2015 rok 

Uchwała nr IV/40/15 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2015 

Uchwała nr IV/41/15 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 

na Wójta Gminy Pakosławice - skarga z dnia 08 grudnia 2014 r. 

Uchwała nr IV/42/15 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zawiadomienia 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w celu wszczęcia postępowania 

w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Jarosława 

Nosala 

Uchwała nr V/43/15 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie odwołania Skarbnika 

Gminy Pakosławice 

Uchwała nr V/44/15 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie powołania Skarbnika 

Gminy Pakosławice 

Uchwała nr V/45/15 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 

Uchwała nr V/46/15 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 

II/6/14 z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Pakosławice 

Uchwała nr V/47/15 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 343/167 

obręb Goszowice 

Uchwała nr V/48/15 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie działki nr 196/1 w obrębie Prusinowice 

Uchwała nr V/49/15 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie dzierżawy gruntu 

stanowiącego mienie komunalne 

Uchwała nr V/50/15 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 

firmy na działalność Wójta Gminy Pakosławice - ponowna skarga z dnia 

27 lutego 2015 roku 

Uchwała nr VI/51/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia 

Gminy Pakosławice do Stowarzyszenia o nazwie "Nyskie Księstwo Jezior 

i Gór" na warunkach członka zwyczajnego 

Uchwała nr VI/52/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia 

Gminy Pakosławice do umowy Partnerstwa Nyskiego 2020 w zakresie 

wspólnej realizacji projektów 

Uchwała nr VI/53/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do 

opracowania Strategii Rozwoju Gminy Pakosławice na lata 2015-2022 

Uchwała nr VI/54/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych 

zasad trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności 

pieniężnych Gminy Pakosławice oraz jej jednostek organizacyjnych, do 

których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz 

wskazania organów do tego uprawnionych 

Uchwała nr VI/55/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na zakup działki do gminnego zasobu nieruchomości 

Uchwała nr VI/56/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie dzierżawy gruntu 

stanowiącego mienie komunalne 

Uchwała nr VI/57/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie rekomendacji dla 

Oceny zasobów pomocy społecznej za 2014 rok dla Gminy Pakosławice 

Uchwała nr VI/58/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu 

Gminy Pakosławice na 2015 rok 

Uchwała nr VI/59/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem 

szkoły albo przedszkola oraz przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji 

zajęć takim osobom 

Uchwała nr VII/60/15 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Uchwała nr VII/61/15 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Pakosławice na 2015 rok 

Uchwała nr VII/62/15 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie działki nr 402/5 w obrębie Pakosławice 

Uchwała nr VIII/63/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie współdziałania 

pomiędzy Gminą Pakosławice a Powiatem Nyskim w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego 

Uchwała nr VIII/64/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Pakosławice za 2014 rok 

Uchwała nr VIII/65/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi gminy za 2014 rok 

Uchwała nr VIII/66/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Uchwała nr VIII/67/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu 

Gminy Pakosławice za 2015 rok 

Uchwała nr VIII/68/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania 

Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego 

w Nysie 

Uchwała nr VIII/69/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie działki nr 429 w obrębie Pakosławice 

Uchwała nr VIII/70/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody 

ma nieodpłatne przejęcie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 303/4 

w obrębie Pakosławice 

Uchwała nr VIII/71/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne przejęcie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 402/6 

w obrębie Pakosławice 

Uchwała nr VIII/72/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych 

Uchwała nr VIII/73/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych 

Uchwała nr VIII/74/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie poboru podatku 

w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała nr VIII/75/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie opłaty targowej 

Uchwały nr VIII/76/15 - VIII/98/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 

dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat 

Uchwała nr VIII/99/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmieniająca 

uchwałę Nr XXVII/221/13 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pakosławice oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

Uchwała nr IX/100/15 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla 

jednostki OSP Prusinowice z przeznaczenie na dofinansowanie zakupu 

samochodu pożarniczego 

Uchwała nr IX/101/15 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Uchwała nr IX/102/15 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Pakosławice na 2015 rok 

Uchwała nr X/103/15 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 

Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

z terenu Gminy Pakosławice 

Uchwała nr X/104/15 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Pakosławice 

za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 

Uchwała nr X/105/15 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych 

Uchwała nr X/106/15 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Uchwała nr X/107/15 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu 

Gminy Pakosławice na 2015 rok 

Uchwała nr X/108/15 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zawiadomienia 

przez Przewodniczącego Rady Gminy Pakosławice Rzecznika Dyscypliny 

Finansów Publicznych działającego przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Opolu w celu wszczęcia postępowania w sprawie podejrzenia naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych przez ówczesnego Wójta Gminy 

Pakosławice Pana Jarosława Nosala 

Uchwała nr XI/109/15 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały 

nr II/5/2014 Rady Gminy Pakosławice z dnia 4 grudnia 2014 roku dotyczącej 

powołania Komisji ds. Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Uchwała nr XI/110/15 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia 

ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Pakosławice   dotyczącego 

przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku 

Uchwała nr XI/111/15 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie rocznego 

programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami na rok 2016 

Uchwała nr XI/112/15 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 

taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Pakosławice na rok 2016 

Uchwała nr XI/113/15 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Uchwała nr XI/114/15 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu 

Gminy Pakosławice na 2015 rok 

Uchwała nr XII/115/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej 

Uchwała nr XII/116/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie podatku od 

środków transportowych 

Uchwała nr XII/117/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Uchwała nr XII/118/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów 

formularzy deklaracji i informacji podatkowych 

Uchwała nr XII/119/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Uchwała nr XII/120/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Uchwała nr XII/121/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu 

Gminy Pakosławice na 2015 rok 

Uchwała nr XII/122/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu korzystania z sal gimnastycznych zlokalizowanych na terenie 

Gminy Pakosławice 

Wszystkie treści uchwał dostępne 

na stronie BIP 

www.bip.pakoslawice.pl 

Przewodniczący Rady Gminy 

przyjmuje mieszkańców w sali 

Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Pakosławicach w każdy wtorek 

w godzinach od 17:00 do 19:00 

 

http://www.bip.pakoslawice.pl/
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STAWKI PODATKÓW W 2016 ROKU    
Rada Gminy Pakosławice Uchwałą 

nr XII/117/15 z dnia 27 listopada 2015 roku przyjęła 

stawki podatku od nieruchomości. 

Stawki podatku od nieruchomości corocznie 

podlegają podwyższeniu na następny rok 

podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu 

cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. 

Ma to swoje umocowanie w art. 5 ust. 1 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2006r., Nr 121 poz. 844 

z późniejszymi zmianami), który przewiduje, 

iż Rada Gminy, w drodze uchwały, określa 

wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym, 

że stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnych 

stawek kwotowych obwieszczonych przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych.
 

Podstawa opodatkowania  Stawka ministerialna 
Stawka na terenie Gminy 

Pakosławice 

Grunty 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
0,89 zł/1m2 pow. 0,83 zł/1m2 pow. 

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
4,58 zł/1ha pow. 4,58 zł/1ha pow. 

pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
0,47 zł/1m2 pow. 0,24 zł/1m2 pow. 

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9  października 

2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015 poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego  przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, 

usługową albo  zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje  zabudowy, 

jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu  do tych  gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym 

czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

3,00 zł/1m2 pow. 3,00 zł/1m2 pow. 

Budynki lub ich części: 

mieszkalne 
0,75 zł/1m2 powierzchni 

użytkowej 
0,71 zł/1m2 powierzchni 

użytkowej 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki 

mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarcze 

22,86 zł/1m2 powierzchni 

użytkowej 
20,75 zł/1m2 powierzchni 

użytkowej 
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym 

10,68 zł/1m2 powierzchni 

użytkowej 
10,68 zł/1m2 powierzchni 

użytkowej 
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 

4,65 zł/1m2 powierzchni 

użytkowej 
4,65 zł/1m2 powierzchni 

użytkowej 
pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

7,68 zł/1m2 powierzchni 

użytkowej 
3,70 zł/1m2 powierzchni 

użytkowej 
Budowle – podstawą opodatkowania jest ich wartość ustalona na dzień 1 

stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w 

tym roku niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli 

całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym 

dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. 

2% 2% 

 

 

 

 

 

 

Komunikat  
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

z dnia 20  października 2015 r. w sprawie  średniej ceny sprzedaży 
drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez 

nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.  
 

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 oraz z 2015 r. poz. 1045) ogłasza się, że 
średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna 
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., wyniosła 
191,77 zł za 1m3. 
 

Podatek leśny  od 1 ha ( równoważnik 0,220 m³ 
drewna) wynosi 42,19zł 

 

 

Komunikat 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego 

na rok podatkowy 2016 
 

 Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 

1045) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów 

poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy  

Podatek rolny dla gruntów  gospodarstw rolnych 

wynosi za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) 134,38 zł. 
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ZMIANY W OŚWIACIE 
 

Najlepsi będą nagrodzeni 
Rada Gminy Pakosławice Uchwałą nr X/103/15 z dnia 

18 września 2015 r przyjęła Lokalny Program Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu 

Gminy Pakosławice.  

Celem przyjętego Programu jest między innymi 

promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej, 

motywowanie uczniów do podejmowania działań 

mających na celu odkrycie własnych uzdolnień, stwarzanie 

pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej 

lokalnych szkół oraz promocja gminy, jako gminy 

przyjaznej uczniom wybitnie uzdolnionym. Program swoim zasięgiem obejmuje uczniów klas 

IV- VI szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych na terenie Gminy Pakosławice. 

Jako formę realizacji Programu ustanowiono nagrodę pieniężną o charakterze motywacyjnym 

pn. „Stypendium Wójta ”.  

Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy 

oraz tryb postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” określa uchwała nr X/104/15 Rady Gminy Pakosławice 

z dnia 18 września 2015 roku 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ukończono inwestycję przy gimnazjum 
 

30 września 2015 roku ukończono budowę 

przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz 

ze zbiornikiem bezodpływowym dla obsługi 

budynku Zespołu Szkół w Prusinowicach 

Publicznego Gimnazjum im. Josefa Holzmanna 

w Pakosławicach. 

Koszt realizacji zadania wyniósł 22.294,00 zł. 

 

Nowe rozwiązania w oświacie 
 

Od października 2015 roku Wójt Gminy 

Pakosławice Adam Raczyński wraz z Radnymi 

Rady      Gminy     Pakosławice,      po     wcześniej  

przeprowadzonych konsultacjach z Dyrektorami 

naszych placówek oświatowych, wprowadził 

dodatki motywacyjne dla tych nauczycieli, którzy 

będą szczególnie  angażowali się w dodatkową 

pracę z uczniem oraz działali na rzecz lokalnej 

społeczności. Jednocześnie od września 2015 roku 

zadbano o         przeszeregowania płacowe 

pracowników obsługi obiektów oświatowych, 

których to wynagrodzenia nie były regulowane 

od 2010 roku. 
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INWESTYCJE DROGOWE 

 

Nowy chodnik w Reńskiej Wsi  

Reńskiej Wsi mieszkańcy doczekali się nowego 

chodnika. Zadanie pn. „Przebudowa chodnika 

w ciągu drogi powiatowej nr 1601 O 

w miejscowości Reńska Wieś” zostało 

zrealizowane z Powiatem Nyskim. Całkowity 

koszt inwestycji wyniósł 69.000 zł z czego 

34.500 zł to wkład własny Gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utwardzenie dróg gruntowych 

W 2015 roku przeprowadzono remont 

trzech odcinków dróg gruntowych. 

W miejscowościach Smolice, Reńska Wieś 

oraz Pakosławice wyrównano, wykorytowano, 

a następnie utwardzono tłuczniem łącznie            

597,5 m2 drogi za kwotę 14.723,96 zł. 

Zadanie w całości zostało sfinansowane 

z budżetu Gminy Pakosławice. 

REMONT DRÓG POWIATOWYCH 
Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie w 2015 roku wyremontował kilka dróg na terenie 

Gminy Pakosławice. W ramach przeprowadzonych prac nowych nawierzchni doczekały się poniższe 

odcinki: 

 w ciągu drogi powiatowej nr 1664 O w miejscowości Rzymiany na długości 120 metrów 

 w ciągu drogi powiatowej nr 1601 O w miejscowości Reńska Wieś, na długości 281 metrów 

 w ciągu drogi powiatowej nr 1662 O na odcinku Nowaki – Słupice na długości 1110 metrów 

 w ciągu drogi powiatowej nr 1677 O na odcinku Regulice- Bykowice na długości 711 metrów 

Powyższe remonty zdecydowanie poprawiły komfort jazdy oraz bezpieczeństwo kierowców 

poruszających się po naszej gminie. 
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Parking przy przedszkolu 

W listopadzie ukończono prace związane 

z utwardzeniem nawierzchni gruntu przy 

Przedszkolu we Frączkowie. W ramach zadania 

powstały nowe, bezpieczne miejsca postojowe  

 

 

 

 

 

 

 

dla osób odwiedzających przedszkole oraz 

dojście do placówki wraz z zamontowaniem 

barierek. Wyrównano także teren rekreacyjny 

dla maluchów. 

 

KONSERWACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH 
 

W dniu 26 listopada 2015 roku zakończono realizację zadania pn. „Wykonanie konserwacji 

istniejących rowów melioracyjnych na terenie Gminy Pakosławice”. W ramach zadania zostało 

przywrócone do pierwotnej funkcji 3424 metr  ów bieżących rowów. Prace obejmowały: 

 Wykoszenie porostów ze skarp i poboczy rowów; 

 Odmulenie rowów i przepustów wraz z wyprofilowaniem skarpy; 

 Rozplantowanie urobku koparką; 

 Wykarczowanie krzaków; 

 Oczyszczenie terenów z pozostałości po karczowaniu 

Całkowity koszt zadania wyniósł 24.995 zł 
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Koncert charytatywny 

 

 

 

  

 
 
 

„Razem pomagamy spełnić marzenia” 
 

Słowa te stanowiły motto koncertu charytatywnego dla Mateusza, który odbył się 

6 grudnia 2015 roku w świetlicy w Prusinowicach. Na scenie wystąpili Big Band pod dyrekcją 

Henryka Weznera z PSM w Nysie,  Piranie z Prywatnej Szkoły Muzyki Rozrywkowej w Nysie, 

Przyjaciółki z Paczkowa, Zespół z Niepublicznego Gimnazjum i Technikum 

Stowarzyszeniowego w Paczkowie, Grupa Muzyczna KZ Nysa, oraz Zespół Pieśni i Tańca 

"Nysa".  
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Podczas koncertu odbywała się zbiórka pieniędzy, 

a w przerwach między występami przeprowadzano 

licytacje przedmiotów ufundowanych przez darczyńców. 

Każda zebrana złotówka i gest dobrej woli to istotna pomoc 

w leczeniu Mateusza. Dziękujemy gorąco mieszkańcom 

Gminy Pakosławice oraz całego Powiatu Nyskiego 

za datki pieniężne i wsparcie tego szczytnego celu. Dzięki 

Waszej ofiarności udało się zebrać 23.381 zł. Powyższa 

kwota w całości została przekazana na leczenie Mateusza. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Palzer 

15 latek z Prusinowic, uczeń trzeciej 

klasy Gimnazjum nr 1 w Nysie 

walczy z niezwykle groźną chorobą 

- czerniakiem złośliwym. Aby miał 

szansę pokonać nowotwór 

potrzebuje pieniędzy, gdyż leczenie 

jest bardzo drogie.  

Przed chorobą uzyskiwał 

bardzo dobre wyniki w nauce, 

uczęszczał do szkoły muzycznej, 

gdzie uczył się grać na pianinie 

i saksofonie, tańczył w ludowym 

zespole tanecznym, a także był 

aktorem w szkolnym teatrze. 

Również udzielał się jako 

wolontariusz. 

Każda z tych rzeczy to jego 

wielką pasja, która sprawia mu 

bardzo dużo radości. 

 

 

 

Jak pomóc Mateuszowi? 

Mateusz posiada konto imienne w fundacji  

"Na ratunek dzieciom z choroba nowotworową",  

na które można przesyłać wpłaty: 

 

Fundacja "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową" 

ul. O. Bujwida 42, 50-368 Wrocław 

Bank Milenium S.A. 

11 1160 2202 0000 0001 0214 2867 

Tytułem wpłaty: Mateusz Palzer 

 

Można również przekazać 1% swojego podatku na numer 

KRS: 0000086210 

 

Każda złotówka jest na wagę złota i może pomóc 

Mateuszowi w dalszej walce. 

Za każdą wpłatę bardzo dziękujemy! 
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BEZPIECZEŃSWTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa elewacja remizy w Pakosławicach 
Termomodernizacja i rozbudowa remizy 

OSP w Pakosławicach stała się faktem. 3 listopada 

2015 roku przedstawiciele władz Gminy 

Pakosławice, kierownik budowy oraz prezes OSP 

Pakosławice dokonali odbioru kolejnego etapu prac 

remontowych. Kosztem 120.000 zł ocieplono ściany 

zarówno nowej jak i starej części budynku oraz 

wykonano nową elewację. Wyremontowana remiza 

nie tylko znacząco poprawiła wizerunek sołectwa 

Pakosławice, ale przede wszystkim będzie 

funkcjonalnym miejscem dla strażaków oraz 

mieszkańców Gminy.  

 

Nowy nabytek strażaków z Prusinowic 
 

17 sierpnia 2015 roku w Prusinowicach odbyły się 

uroczystości związane z 70-leciem założenia 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusinowicach.  

Obchody połączone były z poświęceniem 

i przekazaniem nowego samochodu pożarniczego 

dla strażaków. Sprowadzony z Austrii samochód  

Steyr 12S21, 4x4 pozyskano dzięki dotacji z budżetu 

Gminy Pakosławice w wysokości 30.000 zł 

 



                          nr 1/2015 (1) 

 
11 

 

 

 

 

 

 

Rozbudowa budynku OSP w Rzymianach 

W dniu 11 grudnia 2015 roku zakończony 

został I etap rozbudowy budynku OSP 

w Rzymianach. W ramach zadania zostało 

dobudowane pomieszczenie socjalne wraz 

z sanitariatami. Wartość inwestycji 27.000 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

Nowe bramy garażowe w Nowakach 

Pod koniec marca zakończono inwestycję polegającą 

na zamontowaniu dwóch nowoczesnych bram 

garażowych w remizie w Nowakach. Nowe bramy 

podniosły estetykę obiektu i ułatwiły wyjazd wozów 

strażackich do akcji ratowniczych. Kolejną zaletą 

zamontowanych bram są ich lepsze właściwości  

termoizolacyjne. Koszt zakupu oraz montażu bram - 

16.000 zł. 

 

 

 

Inwestycje na SUW w Korzękwicach 

W dniu 9 lipca 2015 roku zakończono realizację 

zadania pn. "Rozbiórka budynku SUW 

położonego w Korzękwicach". Inwestycję 

zrealizował Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej. Całkowity koszt zadania 

wyniósł 34.567,71 zł., które  sfinansowano 

ze środków budżetowych Gminy Pakosławice. 

 

W październiku  ukończono inwestycję 

pn.  "Remont dachu SUW 

Korzękwice"     w   budynku technologicznym, 

zlokalizowanym w miejscowości Korzękwice.   

Inwestycja realizowana była przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Pakosławicach na podstawie przyznanej przez 

Radę Gminy Pakosławice dotacji do wysokości 

40.100,00 zł, z czego wykorzystano dotację 

w wysokości 37.227,75 zł. Realizacja zadania miała 

na celu zabezpieczenie pompowni, hydroforu 

i urządzeń przesyłowych, służących dostarczaniu 

wody pod odpowiednim ciśnieniem mieszkańcom 

miejscowości Korzękwice, Bykowice, Frączków, 

Goszowice, oraz Śmiłowice. 
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DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY Z SOŁECTWAMI 

Ponad 171.000 zł miały do wykorzystania 

sołectwa Gminy Pakosławice w ramach 

funduszu sołeckiego w 2015 roku.  

Dzięki tym środkom na naszych terenach 

wiejskich zrealizowano wiele ważnych 

i pożytecznych inicjatyw. Godne uwagi jest, że 

to sami mieszkańcy naszych sołectw decydowali 

na zebraniach wiejskich o przeznaczeniu 

środków z funduszu sołeckiego.  

W 2015 roku wśród licznych, pomyślnie 

sfinalizowanych  przedsięwzięć  nie zabrakło 

również  bardzo potrzebnych zadań 

inwestycyjnych. Warto podkreślić, że środki  

z funduszu sołeckiego to tylko część pieniędzy 

przeznaczanych na realizację celów. Ciekawe 

inicjatywy były także wspierane przez dotacje 

z Powiatu Nyskiego, a także z budżetu Gminy 

Pakosławice. 

Ważniejsze zadania zrealizowane w sołectwach: 

Biechów 
„Zagospodarowanie terenu przy 

świetlicy” – z funduszu sołeckiego 

wydano kwotę: 9.812,85 zł. Ponadto 

uzyskano dotację z Powiatu Nyskiego w 

kwocie 2.000 zł. oraz ze środków 

budżetowych gminy wydano 2.000,00 zł 

na budowę chodnika do świetlicy 

wiejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goszowice 

„Modernizacja obiektu rekreacyjno-

sportowego” – z funduszu sołeckiego 

wydatkowano kwotę: 13.500,00 zł oraz 

pozyskano wsparcie z Powiatu Nyskiego 

w wysokości 1.800,00 zł. Kolejny etap 

modernizacji zaplanowany jest 

na 2016 rok. 
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Prusinowice 
„Utrzymanie wsi w estetyce”  

- z funduszu sołeckiego wydano kwotę 

14.000,00 zł.  

 

Smolice 
„Modernizacja skweru obok świetlicy” 

(wykonanie altanki) z funduszu sołeckiego  

wydano kwotę 3.375,01 zł oraz pozyskano 

dotację  1.000,00 zł z Powiatu Nyskiego. 

 

Strobice 
„Budowa wiaty piknikowej” 

z funduszu sołeckiego wydano kwotę 

5.196,81 zł. Ponadto uzyskano dotację 

z Powiatu Nyskiego w kwocie 1.000 zł oraz 

ze środków budżetu gminy 8.559,00 zł 

 

z Powiatu Nyskiego w kwocie 1.000 zł. 

orazze środków budżetowych gminy 

wydano kwotę 8.559,00 zł 

 

 

 

Korzękwice  
„Zagospodarowanie 

terenu rekreacyjnego w Korzękwicach”  

z funduszu sołeckiego wydatkowano 

kwotę 8.148,51 zł. Zadanie 

dofinansowane przez Powiat Nyski 

kwotą 1.700 zł. 

 
 

Reńska Wieś 
„Zagospodarowanie terenu zielonego” – 

z funduszu sołeckiego wydano kwotę 

3.199,05 zł, dotacja z Powiatu Nyskiego- 

2.000 zł 
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ŚWIADCZENIA RODZINNE 

OD 1 LISTOPADA 2015 R. NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE 

ORAZ WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości 

dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się 

stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek 

rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości 

świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla 

opiekuna, wysokość kryterium dochodowego 

przedstawia się następująco: 

• zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby 

uczącej się nie przekracza 674,00zł, 

• w przypadku gdy, członkiem rodziny jest dziecko 

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 

lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny 

przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 

kwoty 764,00zł. 

Ponadto, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00zł. 

RODZAJ ŚWIADCZENIA WYSOKOŚĆ 

ŚWIADCZENIA 

Zasiłek rodzinny do 5 roku życia 89 zł 

Zasiłek rodzinny od 5 do 18 roku życia 118 zł 

Zasiłek rodzinny powyżej 18 roku życia 129 zł 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 1000 zł 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 

(tzw. „becikowe”) 

1000 zł 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu 

wychowawczego 

400 zł 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 185 zł 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

niepełnosprawnego 

265 zł 

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

90 zł 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

80 zł / 100 zł 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł 

Dodatek z tytułu dojazdu dziecka do szkoły 

ponadgimnazjalnej 

63 zł 

Dodatek z tytułu zamieszkania dziecka w miejscowości, 

w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej 

105 zł 

Zasiłek pielęgnacyjny 153 zł 

Świadczenie pielęgnacyjne 1300 zł 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 520 zł 

Zasiłek dla opiekuna 520 zł 

Wyższe zasiłki z pomocy 

społecznej 

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. 

rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe 

kryteria obowiązują od 1 października 2015 r.   

 

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do 

świadczeń z pomocy społecznej to: 

• dla osoby samotnie gospodarującej – 

maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł), 

• dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł 

(wzrost o 58 zł). 

 

Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre 

świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu 

z 1 ha przeliczeniowego: 

• kwota stanowiąca podstawę pomocy 

pieniężnej na usamodzielnienie, 

kontynuowanie nauki i pomocy 

na zagospodarowanie w formie rzeczowej 

wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł; 

• minimalna kwota świadczenia pieniężnego na 

utrzymanie i pokrycie wydatków związanych 

z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, 

którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

zwiększy się z 531 zł na 606 zł; 

• maksymalna kwota świadczenia pieniężnego 

na utrzymanie i pokrycie wydatków 

związanych z nauką języka polskiego dla 

cudzoziemców, którzy uzyskali 

w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł 

na 1 335 zł; 

• maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy 

się z 529 zł na 604 zł; 

• wartość dochodu miesięcznego z 1 ha 

przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł. 
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Mecz siatkówki o Puchar Wójta Gminy Pakosławice 

W dniu 17 września 

2015 roku w hali 

przy  Gimnazjum 

w Pakosławicach 

odbył się mecz 

o Puchar Wójta 

Gminy Pakosławice. Na przeciwko siebie 

stanęły drużyny Stali AZS PWSZ Nysa oraz 

TS Victorii PWSZ Wałbrzych. Spotkanie gości 

z Wałbrzycha - aktualnego Mistrza I Ligi 

Siatkówki z Wicemistrzem (Stal AZS PWSZ 

Nysa) zapowiadało się bardzo ciekawie. Licznie 

zgromadzona publiczność nie mogła narzekać 

na brak emocji. Po pasjonującym meczu lepsi 

okazali się siatkarze z Nysy udanie rewanżując 

się Victorii za porażkę w finale rozgrywek I ligi 

poprzedniego sezonu. Spotkanie zakończyło się 

wynikiem 3:1. Kapitan zwycięzców - Piotr Łuka 

odebrał z rąk Wójta Gminy Pakosławice 

Adama Raczyńskiego okazały puchar dla 

zwycięzców. 

 

Klasa B 2015/2016, grupa IX 

Mistrzowie  Jesieni            

Miło nam poinformować, że piłkarze 

LZS Agfy Prusinowice zakończyli rundę 

jesienną Klasy B seniorów na fotelu lidera 

tabeli. Po 12 kolejkach mają na swoim koncie 

33 punkty. W dotychczasowych spotkaniach 

tylko raz z boiska zeszli pokonani. Mamy 

nadzieję, że runda rewanżowa będzie równie 

udana i na wiosnę będziemy cieszyć się 

z awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. 

 Tabela klasa B, grupa IX M. Pkt. 

1. LZS Agfa Prusinowice 12 33 

2. KS Nowy Świętów 12 27 

3. LZS Niwnica-Konradowa 12 26 

4. Metalowiec Łambinowice 12 25 

5. Delta Bielice 12 20 

6. Podzamcze Nysa 12 18 

7. LZS Polski Świętów 12 18 

8. LZS Kępnica 12 17 

9. Błękitni Biskupów 12 15 

10. LZS Domaszkowice 12 10 

11. LZS Malerzowice Wielkie 12 9 

12. LZS Sękowice 12 7 

13. LZS Włodary-Węża 12 3 

 

Pierwsza w powiecie nyskim 

żeńska drużyna piłki nożnej 

1 września 2015 roku w Opolskim Związku 

Piłki Nożnej zarejestrowano pierwszą 

w powiecie nyskim piłkarską drużynę żeńską 

– LZS Pakosławice 

 

W drużynie zgłoszonej do rozgrywek III ligi 

występują zawodniczki nie tylko z terenu 

Gminy Pakosławice, ale także z całego 

powiatu. Dziewczyny trenują pod okiem 

Roberta Bułki. 

Swoje mecze LZS Pakosławice rozgrywa na 

boisku sportowym w Reńskiej Wsi. 
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