Protokół nr III/14
z III sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 29 grudnia 2014 r.
Obecni na posiedzeniu: T.Baran, J.Ciurla, B.Frasiak, J. Jakubik, T.Kruszelnicki, T.Krystosek,
J.Mielczarek, J.Paluch, K.Paluch, E.Pawłowska, K.Piekarska, J.Sowa, K.Walek, zgodnie z lista
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecny usprawiedliwiony: E.Kania
Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Pokój
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas II sesji Rady Gminy Pokój
oraz z działalności między sesjami
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój
b) uchwalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla Przewodniczącego
Rady Gminy
c) uchwalenia
wysokości
zryczałtowanej
diety
miesięcznej
dla
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
d) ustalenia wysokości diet radnych i członków komisji
e) ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów
f) zmiany budżetu gminy na 2014 rok
g) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015
h) wieloletniej prognozy finansowej
9. Zapytania i wnioski mieszkańców
10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
11. Zakończenie sesji
Ad.1 – otwarcie sesji
Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1400 Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jacek
Gosławski. Następnie przywitał Panią B.Zając – Wójta Gminy,
Panią R.Podporę –
Przewodniczącą Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju,
sołtysów, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy.
Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 13 radnych, co stanowi
quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.
Ad.3 - przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z II sesji Rady Gminy Pokój, ze
względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
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Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad. Nie wniesiono do niego
żadnych uwag.
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
 jarmarku świątecznego w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w
Domaradzu,
 udziału w spotkaniu opłatkowym członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Pokoju w dniu 12.12.2014 r.
 wieczerzy wigilijnej dla osób starszych i samotnych w Domaradzu, w dniu 13.12.2014 r.,
podczas której Radę Gminy reprezentowała Pani E.Pawłowska, Wiceprzewodnicząca
Rady,
 udziału w wieczerzy wigilijnej dla osób starszych i samotnych w Pokoju, w dniu
20.12.2014 r.,
 udziału, wraz z Panią E.Kuklok, pracownikiem Urzędu Gminy Pokój, w wieczerzy
wigilijnej zorganizowanej przez Środowiskowy Hufiec Pracy w Dąbrówce Dolnej,
 wręczenia nagród przez Wójta Gminy nauczycielom zatrudnionym w placówkach
oświatowych, w trakcie spotkania w dniu 22.12.2014 r.
 spotkania roboczego radnych w dniu 22.12.2014 r., podczas którego omówiono projekt
budżetu gminy na 2015 r., zmianę wynagrodzenia Wójta Gminy oraz wysokości diet
radnych i sołtysów.
Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy:
– wniosek Pana R.Letkiego, radnego Rady Powiatu Namysłowskiego, o udzielenie pomocy
finansowej rodzinie Mainka z Zawiści, poszkodowanej w pożarze, wniosek stanowi
załącznik nr 2 do protokołu,
– opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat projektu uchwały budżetowej
gminy na 2015 r., stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu,
– opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pokój na lata 2015-2023, stanowiącą załącznik
nr 4 do protokołu.
Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących
Pan T.Kruszelnicki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniu
Komisji w dniu 17.12.2014 r., podczas którego dokonano wyboru Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Komisji, zaopiniowano projekt budżetu gminy na 2015 rok oraz
rozpoczęto omawianie planu pracy na 2015 r.
Pan T.Krystosek, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o
posiedzeniu Komisji w dniu 17.12.2014 r., podczas którego dokonano wyboru
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Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji, zaopiniowano projekt budżetu gminy na
2015 r. oraz zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2014 r.
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas II sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy omówiła sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych podczas II sesji Rady
Gminy Pokój, później przedstawiła informacje na temat:
 przetargu na „Zabezpieczenie obszarów leśnych i wód Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego poprzez wyposażenie jednostki OSP w Domaradzu w samochód
ratowniczo-gaśniczy z modułem ekologicznym”,
 przetargu na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na
terenie Gminy Pokój w pierwszej połowie 2015 roku”, który wygrała firma
„Remondis”, przy okazji powiedziała o harmonogramie wywozu odpadów
zmieszanych i segregowanych na terenie gminy w styczniu 2015 r.,
 trwającego remontu „Betanii”, świetlicy wiejskiej w Domaradzkiej Kuźni,
 wykonania siłowni napowietrznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Pokoju,
 wykonania placu zabaw w Ładzy,
 zakupu mebli do świetlic wiejskich w Fałkowicach i Domaradzkiej Kuźni,
 obowiązku składania przez mieszkańców, w terminie do 31.01.2015 r.,
sprawozdania o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w 2014 r.,
 konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pokoju, w wyniku którego nie wyłoniono kandydata, dlatego też ostateczną
decyzję w sprawie wyboru kandydata podjął Wójt Gminy, wskazując na to
stanowisko Pana T.Szurmaka,
Pan T.Szurmak zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pokoju działał jak najlepiej, zachęcił również wszystkich
obecnych na sali narad do współpracy z Ośrodkiem,
 posiedzenia rady nadzorczej spółki „Zakład Komunalny Pokój” w dniu
19.12.2014 r., w trakcie którego zatwierdzono budżet spółki na 2015 rok oraz
powołano Panią A.Chmurę na stanowisko Prezesa,
 spółki „Samorządowa Polska”, która ma otrzymać środki na wsparcie swojej
działalności w III kwartale 2015 r.,
 udziału w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu na temat środków
unijnych w nowym okresie programowania, które będą dzielone na projekty
partnerskie kilku gmin. Przy okazji powiedziała o dwóch zadaniach planowanych
do zrealizowania z tych środków tj. odwiert wód termalnych i utworzenie
Centrum Doświadczania Świata w Ładzy,
 spotkań opłatkowych dla osób starszych i samotnych w Domaradzu i w Pokoju
oraz Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju,
 turnieju szachowego w dniach 13-14 grudnia 2014 r., zorganizowanego przez
Stowarzyszenie „Pokój”.
Ad.7 - interpelacje i zapytania radnych
Radni nie zgłosili żadnych zapytań i interpelacji.
Ad.8 – podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój
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Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy uzasadniając
podwyżkę wynagrodzenia zaangażowaniem Wójta Gminy w pracę na rzecz społeczności
lokalnej oraz dla dobra gminy.
Pani E.Pawłowska, Wiceprzewodnicząca Rady, również wymieniła niektóre działania
Wójta, które świadczą o jej zaangażowaniu w wykonywaną pracę.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr III/11/2014 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Salę narad opuścił radny J.Jakubik, pomniejszając skład Rady Gminy do 13 osób.
b) uchwalenia
wysokości
zryczałtowanej
diety
miesięcznej
dla
Przewodniczącego Rady Gminy
Treść projektu uchwały omówił Przewodniczący Rady Gminy, a następnie zarządził nad
nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr III/12/2014 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
c) uchwalenia
wysokości
zryczałtowanej
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

diety

miesięcznej

dla

Na salę narad wszedł radny J.Jakubik, powiększając skład Rady Gminy do 14 osób.
Treść projektu uchwały omówił Przewodniczący Rady, następnie zarządził nad nim
głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr III/13/2014 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
d) ustalenia wysokości diet radnych i członków komisji
Treść projektu uchwały omówił Przewodniczący Rady, następnie zarządził nad nim
głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
- 1 głos
Wstrzymujących się - 0
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Uchwała nr III/14/2014 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
e) ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów
Treść projektu uchwały omówił Przewodniczący Rady, następnie zarządził nad nim
głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr III/15/2014 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Przed przystąpieniem do dalszej realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady
wyjaśnił, że uchwały dotyczące wynagrodzenia Wójta, diet radnych i sołtysów oraz
zryczałtowanych diet dla Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego zostały omówione
podczas spotkania roboczego radnych, dlatego też nie dyskutowano nad nimi w trakcie sesji.
f) zmiany budżetu gminy na 2014 rok
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy.
Pan T.Krystosek, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej, przedstawił pozytywną
opinię Komisji na temat zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2014 rok.
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr III/16/2014 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
g) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na
temat projektu budżetu gminy na 2015 rok.
Później Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
na temat projektu budżetu gminy na 2015 rok, a następnie zarządził głosowanie nad projektem
uchwały.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr III/17/2014 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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h) wieloletniej prognozy finansowej
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na
temat Wieloletniej Prognozy Finansowej, a później zarządził głosowanie nad projektem
uchwały.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr III/18/2014 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad.9 – zapytania i wnioski mieszkańców
Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, w związku ze zmianą firmy odbierającej od
mieszkańców odpady, zapytał, czy firma ta będzie również zabierać wszystkie śmieci oraz czy
zapewni ona każdą ilość worków do segregacji odpadów. Odnosząc się do harmonogramu
wywozu odpadów zapytał o możliwość połączenia jednego z wywozów kubłów z odbiorem
odpadów segregowanych. Zgłosił także zastrzeżenia do chodnika wykonanego w Zawiści –
chodnik położony poniżej asfaltu, zasypany zawór odcinający wodę przy hydrancie
umiejscowionym przy tym chodniku. Powiedział również, że chodnik ten został wykonany w
niewłaściwym miejscu i stwierdził, że nie skonsultowano z nim jego lokalizacji. Nawiązał także
do rozmowy z Panem R.Letkim, radnym Rady Powiatu Namysłowskiego, w sprawie
przywiezienia tłucznia na parking w Zawiści, który powiedział o możliwości jego przywiezienia,
ale nie określił komu należy zgłosić to zapotrzebowanie oraz kto poniesie koszty z tym
związane.
Przewodniczący Rady poprosił o wysłanie pisma do Starostwa Powiatowego w
Namysłowie w sprawie chodnika w Zawiści, zaproponował również, że poprosi Pana
R.Letkiego o obecność na następnej sesji, któremu Pan W.Kociencki będzie mógł przekazać
zgłaszane uwagi.
Sekretarz Gminy zapewniła, że w sprawie chodnika w Zawiści zostanie wysłane pismo
do Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
Pani R.Podpora, Przewodniczącą Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Pokoju, na początku swojej wypowiedzi pogratulowała radnym wybranym na
nową kadencję, później powiedziała o działalności Koła. Poinformowała o otrzymanym
zaproszeniu do Huciska na sesję sejmiku gmin i powiatów województwa śląskiego w celu
zaprezentowania polityki senioralnej w Gminie Pokój. Wskazała również sołectwa, z których
brak jest członków w Kole i zachęciła do wstępowania w struktury tej jednostki.
Przewodniczący Rady zaproponował przygotowanie sprawozdania z działalności Koła
dla radnych z sołectw, z których brak jest członków w tej organizacji.
Ad.10 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Przewodniczący Rady Gminy nawiązał do zbliżających się wyborów sołtysów
i planowanej zmiany w treści statutów sołectw polegającej na doprecyzowaniu zapisów
dotyczących osób uprawnionych do głosowania. Poprosił również sołtysów o zgłaszanie do
Biura Rady Gminy ewentualnych propozycji zmian w treści tych statutów.
Wójt Gminy powiedziała, że zasugeruje przedstawicielom firmy „Remondis” zmianę
harmonogramu wywozu odpadów polegającą na połączeniu jednego z wywozu kubłów z
odbiorem odpadów segregowanych.
Następnie podziękowała radnym, sołtysom oraz
dyrektorom placówek oświatowych za współpracę w mijającym roku i złożyła życzenia z okazji
nadchodzącego Nowego Roku.
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Wiceprzewodnicząca Rady Gminy podziękowała za wysłanie pisma do Poczty Polskiej w
sprawie ponownego zawieszenia skrzynki pocztowej na budynku sklepu w Domaradzu.
Następnie poprosiła o wykonanie telefonu do firmy „Tauron” w związku z brakiem reakcji jej
pracowników na zgłaszane interwencje. Zwróciła także uwagę na konieczność przycięcia drzew
i krzewów rosnących przy drogach powiatowych. Na zakończenie swojej wypowiedzi
podziękowała obecnym na sali narad za dotychczasową współpracę.
Przewodniczący Rady dołączył się do życzeń Wójta Gminy z okazji nadchodzącego
Nowego Roku.
Ad.10 - zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 1535 Przewodniczący Rady Gminy
zamknął III sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:
Elżbieta Kuklok ……………………..
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