Protokół nr VI/15
z VI sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 r.
Obecni na posiedzeniu: T.Baran, J.Ciurla, B.Frasiak, J. Jakubik E.Kania, 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.
Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Pokój
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
5. Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój
6. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2014 r.
7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
7a Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas V sesji Rady Gminy Pokój
oraz z działalności między sesjami
8. Interpelacje i zapytania radnych
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową
b) uchylenia uchwały Nr V/53/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie
odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków
c) zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Kanalizacyjnych na lata 2015-2017 Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych
„EKOWOD” Spółka z o.o., ul. Mariańska 2, 46 – 100 Namysłów - dla Gminy Pokój
d) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
e) zmiany budżetu gminy na 2015 rok
f) wieloletniej prognozy finansowej
10. Zapytania i wnioski mieszkańców
11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
12. Zakończenie sesji
Ad.1 – otwarcie sesji
Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1500 Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jacek
Gosławski. Następnie przywitał Panią B.Zając – Wójta Gminy, sołtysów, mieszkańców oraz
pracowników Urzędu Gminy.
Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 15 radnych, co stanowi
quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.

1

Ad.3 - przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z V sesji Rady Gminy Pokój, ze
względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad.
Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze
kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności” . Wyjaśniła, że partnerami
projektu, obok Gminy Pokój, będą Zarząd Województwa Opolskiego, Stobrawski Park
Krajobrazowy oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Dodała również, że w ramach tego
projektu zostanie przeprowadzony remont budynku po byłej szkole podstawowej w Ładzy, w
którym planowane jest utworzenie Centrum Doświadczania Świata.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku
obrad wskazanego przez Wójta Gminy projektu uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad VI sesji Rady Gminy przedstawiał
się w sposób następujący:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji
Stwierdzenie prawomocności obrad
Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Pokój
Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój
6. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2014 r.
7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
7a. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas V sesji Rady Gminy Pokój
oraz z działalności między sesjami
8. Interpelacje i zapytania radnych
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową
b) uchylenia uchwały Nr V/53/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w
sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków
c) zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2015-2017 Zakładu Wodociągów i
Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o., ul. Mariańska 2, 46 – 100
Namysłów - dla Gminy Pokój
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d) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
e) zmiany budżetu gminy na 2015 rok
f) wieloletniej prognozy finansowej
g) wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pn. „Inwentaryzacje
przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności”
10. Zapytania i wnioski mieszkańców
11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
12. Zakończenie sesji
Ze względu na brak na sesji przedstawiciela Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych Opolu, którego wystąpienie zaplanowano w pkt 5 porządku obrad, Przewodniczący
Rady przeszedł do realizacji pkt 6.
Ad.6 - sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2014 r.
Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2014 r., stanowiące załącznik nr 2 do protokołu, przedstawiła Pani E.Hylla,
Przewodnicząca Komisji.
Na salę narad wszedł Pan T.Błażejewski, kierownik oddziału Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kluczborku, w związku z tym Przewodniczący Rady
przeszedł do realizacji pkt 5 porządku obrad.
Ad.5 - informacja Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój
Pan T.Błażejewski powiedział o pracach wykonanych na rzece Stobrawie w 2014 r.
zwracając uwagę m.in. na usunięcie powstałych na rzece zatorów. Powiedział o środkach w
wysokości 100 tyś. zł wydanych na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy
Pokój. Zwrócił także uwagę na przepisy prawa, działania ekologów oraz Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska utrudniające przeprowadzanie prac. Dla przykładu powiedział o
możliwości odmulania rzek dopiero od sierpnia. Powiedział również o pracach planowanych do
wykonania w 2015 r. Poinformował ponadto o zmianie siedziby oddziału Wojewódzkiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kluczborku. Na zakończenie swojej wypowiedzi
powiedział o otrzymanym piśmie w sprawie usunięcia konaru z rzeki, mimo iż zator ten został
już wcześniej usunięty. Poprosił również o telefoniczne zgłaszanie interwencji.
Radny T.Krystosek przyznał, że pismo to zostało wysłane na jego prośbę i dotyczyło
usunięcia pozostawionych gałęzi. Wyjaśnił również, że sprawa ta została już załatwiona.
Następnie Przewodniczący Rady podziękował Panu T.Błażejewskiemu za udział w sesji.
Ad.7 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
– szkolenia radnych i sołtysów w dniu 13.04.2015 r., przeprowadzonego przez Pana
Cz. Tomalika, Prezesa Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego,
– spotkania roboczego radnych w dniu 28.04.2015 r. dotyczącego spraw bieżących.
Później podziękował za życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych otrzymane ze Szkoły
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu oraz za zaproszenie na obchody Dnia
Strażaka w Domaradzkiej Kuźni w dniu 02.05.2015 r. połączone z otwarciem świetlicy wiejskiej
„Betania”.
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Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy:
 sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
 wniosek Centrum Jana Pawła II o wsparcie finansowe budowy Centrum JP II
w Krakowie, stanowiący załącznik nr 3 do protokołu,
 sprawozdanie z realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2014 r.,
stanowiące załącznik nr 4 do protokołu,
 wniosek Wojewody Opolskiego o wyrażenie woli rady gminy co do utworzenia parku
kulturowego obejmującego założenie ruralistyczne Pokoju, stanowiący załącznik nr 5 do
protokołu,
Wójt Gminy zapewniła, że przygotuje informację dla rady gminy o konsekwencjach
wynikających z podjęcia tej decyzji.
– ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pokój na rok 2014, stanowiąca załącznik nr
6 do protokołu,
– bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., stanowiący załącznik nr 7 do protokołu.
Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących
Pan T.Kruszelnicki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniu
Komisji w dniu 28.04.2015 r., podczas którego dokonano kontroli dróg gminnych i powiatowych
po zimie, a także przeprowadzono wyrywkową kontrolę zaleceń Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu po kompleksowej kontroli przeprowadzonej w dniach 29.08.2014 –
10.11.2014 r.
Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o posiedzeniu Komisji
w dniu 27.04.2015 r. w trakcie którego dokonano analizy gospodarki Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Pokoju oraz zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu gminy na
2015 r.
Ad. 7a - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas V sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady
Gminy Pokój podjętych podczas sesji w dniu 26.03.2015 r., stanowiącą załącznik nr 8 do
protokołu, później przedstawiła informacje na temat:
– umowy podpisanej przez Zakład Komunalny „Pokój” na paczerowanie dróg gminnych,
– bieżących remontów dróg gminnych polegających na uzupełnianiu ubytków kamieniem,
– zakończonego przeglądu oznakowania dróg gminnych,
– zakończonego remontu świetlicy wiejskiej „Betania” w Domaradzkiej Kuźni,
– przetargu ogłoszonego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul.
Wiejska w Ładzy,
– trwającej budowy I etapu kanalizacji w Zieleńcu,
– wniosków złożonych na pozyskanie środków pozabudżetowych,
– inwestycji zgłoszonych na listę zadań priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
– udziału w dniu 28.04.2015 r. w walnym zgromadzeniu członków Stowarzyszenia Obszar
Funkcjonalny Kluczbork – Olesno – Namysłów,
– wyjazdowego posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku
Województwa Opolskiego w dniu 27.03.2015 r., które odbyło się w Pokoju, przy okazji
Wójt Gminy poinformowała o podjętej uchwale na tym spotkaniu przez Komisję
dotyczącej wspierania Gminy Pokój w dążeniu do uzyskania statusu uzdrowiska,
– zaplanowanego na 11.05.2015 r. walnego zgromadzenia wspólników spółki „Ekowod” w
sprawie planowanych inwestycji oraz bieżącej sytuacji finansowej, Wójt Gminy
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zapewniła, że podczas tego spotkania przekaże uwagi na temat wymiany hydrantów oraz
potrzeb inwestycyjnych na terenie Gminy Pokój.
Ad.8 - interpelacje i zapytania radnych
Radny T.Krystosek nawiązał do wypowiedzi Wójta Gminy na zebraniu wiejskim w
Zawiści w sprawie wykonania oświetlenia drogowego na odcinkach od mostu w Kopalinie do
posesji Państwa Bombis oraz od ul. Przyszłości do kościoła w Zawiści i poprosił o pisemną
informację o stanie realizacji tego zadania oraz o przybliżonym terminie jego zakończenia.
Ad.9 - podjęcie uchwał w sprawach:
a) posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową
Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, następnie zarządził głosowanie
nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr VI/59/2015 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
b) uchylenia uchwały Nr V/53/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w
sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy przedstawiając dla porównania ceny za wodę i
ścieki obowiązujące w gminach sąsiednich, poinformowała także o opłatach za wodę i ścieki na
terenie gminy w latach 2008-2015. Później omówiła projekty uchwał z podpunktów „c” i „d”.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr VI/60/2015 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
c) zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2015-2017 Zakładu Wodociągów i Usług
Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o., ul. Mariańska 2, 46 – 100 Namysłów - dla
Gminy Pokój
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Wójta Gminy
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr VI/61/2015 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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d) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Wójta Gminy
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr VI/62/2015 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
e) zmiany budżetu gminy na 2015 rok
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował o pozytywnej opinii Komisji na
temat zmian wprowadzonych do budżetu gminy.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr VI/63/2015 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
f) wieloletniej prognozy finansowej
Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr VI/64/2015 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
g) wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pn. „Inwentaryzacje
przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności”
Przewodniczący Rady przypomniał o uzasadnieniu do projektu uchwały przedstawionym
przez Wójta Gminy na początku sesji, później zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr VI/65/2015 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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Ad. 10 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pani G.Sobek, sołtys sołectwa Domaradzka Kuźnia, zgłosiła zastrzeżenia do zjeżdżalni
na placu zabaw w Domaradzkiej Kuźni.
Ad.11 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Przewodniczący Rady powiedział o zgłoszeniach mieszkańców ul. Opolskiej w Pokoju
dotyczących płacenia dodatkowych 5 zł za energię. Wyjaśnił, że związane jest to z działaniem
pomp niezbędnych do odprowadzania ścieków do kanalizacji. Uznał, że pompy te stanowią
część sieci kanalizacyjnej zarządzanej przez spółkę „Ekowod” i zasugerował, aby zastanowić się
nad rozwiązaniem, które pozwoli zwolnić mieszkańców z tej opłaty.
Wójt Gminy odnosząc się do zapytania radnego T.Krystoska w sprawie budowy
oświetlenia drogowego na trasie Kopalina-Zawiść wyjaśniła, że zadanie to dotyczy budowy
nowej linii i w roku bieżącym zostanie wykonana dokumentacja, natomiast w przyszłym roku
inwestycja ta zostanie zrealizowana. Zapewniła, że radny otrzyma pisemną odpowiedź w tej
sprawie. Powiedziała również, że odpowiedź w sprawie zjeżdżalni na placu zabaw w
Domaradzkiej Kuźni zostanie przesłana Pani G.Sobek na piśmie. Ponadto zaproponowała
spotkanie w sprawie wnoszenia dodatkowej opłaty za energię przez mieszkańców ul. Opolskiej
w Pokoju.
Przewodniczący Rady powiedział o wyremontowanym placu przy wjeździe do
Gospodarstwa Rybackiego w Krogulnej i zachęcił do jego odwiedzenia. Później przypomniał
radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.
Ad.12 - zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 1710 Przewodniczący Rady Gminy
zamknął VI sesję Rady Gminy Pokój.

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