Protokół nr X/15
z X sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 29 października 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 listą 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 IX 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 IX sesji Rady Gminy Pokój
oraz z działalności między sesjami
7. Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz
informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny
2014/2015
8. Informacja nt. działalności Zakładu Komunalnego „Pokój” sp. z o.o.
9. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach
majątkowych
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) członkostwa Gminy Pokój w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego Stowarzyszenia
b) opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pokój
c) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2016 rok
d) zmiany budżetu gminy na 2015 rok
e) wieloletniej prognozy finansowej
12. Zapytania i wnioski mieszkańców
13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
14. 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, dyrektorów placówek
oświatowych, sołtysów, przedstawicieli Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Pokoju, 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.
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Ad.3 - przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z IX sesji Rady Gminy Pokój, ze
względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
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 pod nazwą „Razem dla lepszej
edukacji w Powiecie Namysłowskim”. Wyjaśniła, że podjęcie tej uchwały jest związane z
projektem na zajęcia pozalekcyjne w latach 2016-2017, dla uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu namysłowskiego.
Później Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie wskazanego przez Wójta
Gminy projektu uchwały w pkt 11, jako podpunkt „f” i zarządził głosowanie nad jego
wprowadzeniem do porządku obrad.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad X sesji Rady Gminy Pokój
przedstawiał się w sposób następujący:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji
Stwierdzenie prawomocności obrad
Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Pokój
Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas IX sesji Rady
Gminy Pokój
oraz z działalności między sesjami
7. Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
oraz informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok
szkolny 2014/2015
8. Informacja nt. działalności Zakładu Komunalnego „Pokój” sp. z o.o.
9. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im
oświadczeniach majątkowych
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) członkostwa Gminy Pokój w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa
Działania „Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego
Stowarzyszenia
b) opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pokój
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c) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2016 rok
d) zmiany budżetu gminy na 2015 rok
e) wieloletniej prognozy finansowej
f) wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pod nazwą „Razem
dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
12. Zapytania i wnioski mieszkańców
13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
14. Zakończenie sesji
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
– konferencji w dniu 19.09.2015 r. „Przeszłość dla Przyszłości”, w trakcie której podpisano
deklarację
na
rzecz
trwałości
i
odnowy
dziedzictwa
historycznego
i kulturowego Pokoju oraz otwarto wystawę „Przywróćmy raj Württembergów”,
– udziału przedstawicieli Gminy Pokój w Kongresie Gmin Wiejskich w Serocku w dniach
06-07.10.2015 r.,
– spotkania roboczego radnych w dniu 27.10.2015 r. na temat spraw bieżących.
Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy:
– potwierdzenie przyjęcia przez Kancelarię Senatu uchwały Nr IX/91/2015 Rady Gminy
Pokój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wyrażenia stanowiska wobec projektu
ustawy Prawo wodne, stanowiące załącznik nr 2 do protokołu,
– wniosek Fabryki Aktywności Młodych o ujęcie w Rocznym programie współpracy
z organizacjami pozarządowymi środków na działania wolontariackie w gminie Pokój,
stanowiący załącznik nr 3 do protokołu,
– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r., stanowiąca załącznik nr 4 do protokołu,
– analiza oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi i Przewodniczącemu Rady,
dokonana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie, analiza stanowi
załącznik nr 5 do protokołu,
– wniosek Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pokoju o zaplanowanie
w budżecie gminy na 2016 r. środków finansowych na podwyżkę płac dla pracowników
niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Pokój, wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu,
– informacja Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pokoju
o ogólnopolskiej demonstracji w Warszawie, w dniu 14.10.2015 r., pracowników oświaty
oraz nauki i szkolnictwa wyższego, informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu,
– wniosek Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pokoju
o zabezpieczenie w budżetach placówek oświatowych na 2016 r. środków
umożliwiających zatrudnienie pedagogów szkolnych, stanowiący załącznik nr 8 do
protokołu,
– analiza oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady, dokonana
przez Wojewodę Opolskiego, stanowiąca załącznik nr 9 do protokołu.
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Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących
Pan T.Kruszelnicki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniu
Komisji w dniu 09.10.2015 r. podczas którego dokonano kontroli realizacji budżetu placówek
oświatowych na terenie gminy za I półrocze 2015 roku.
Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o posiedzeniu Komisji
w dniu 23.10.2015 w trakcie którego dokonano kontroli finansowej Zakładu Komunalnego
„Pokój” sp. z o.o. oraz dokonano analizy zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas IX 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 10.09.2015 r., stanowiącą załącznik nr 10 do
protokołu, później przedstawiła informacje na temat:
– zakończonego remontu ul. Leśnej w Ładzy,
– trwającego remontu chodnika przy ul. 1 Maja w Pokoju, na odcinku od ul. Nowy Świat
do ul. Sienkiewicza,
– zleconego opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego na budowę, z możliwością
rozbudowy, oczyszczalni ścieków w Pokoju, który umożliwiać będzie pozyskanie
środków unijnych,
– planowanej przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie przebudowie dróg powiatowych
w Zawiści i Domaradzu, termin zakończenia inwestycji – 14.12.2015 r.,
– planowanego remontu dróg gminnych – ul. Wierzbickiej w Zawiści i ul. Wiejskiej
w Lubnowie,
– spotkania z Panią A.Gniewosz, przedstawicielem marketów „DINO”, na temat
możliwości budowy w Pokoju sklepu tej sieci,
– rozmowy z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na temat budowy
chodnika przy ul. Opolskiej w Pokoju, który potwierdził ujęcie tej inwestycji w Planie
Transportowym dla Województwa Opolskiego do 2020 r.,
– poruszonego na ostatniej sesji tematu odpadów zgromadzonych na jednej
z posesji w Lubnowie i ustalonego przez policję ich właściciela,
– schroniska dla bezpańskich psów w Paryżu i uzupełnianiu, przez jego właścicieli,
wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie tego schroniska,
– planowanej w listopadzie dostawy artykułów spożywczych z Banku Żywności, przy
okazji Wójt Gminy powiedziała o kryteriach uprawniających do otrzymania takiej
pomocy,
– V Festiwalu Szachowego w Pokoju w dniach 10 – 11.10.2015 r.,
– realizacji projektów dla uczniów szkół podstawowych „Z rowerem za Pan Brat”
i „Kultura, historia, tradycja”,
– Ogólnopolskiego Zlotu Młodzieży Ewangelickiej w Pokoju w dniach 25-27.09.2015 r.,
– Olimpiady Seniorów w Namysłowie w dniu 19.09.2015 r., w której brali również udział
seniorzy z terenu gminy Pokój.
Ad.7 - podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
oraz informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny
2014/2015
Informację na temat pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
w roku szkolnym 2014/2015 przestawiła Pani J.Ptaszek, Sekretarz Gminy.
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Dyrektorzy placówek oświatowych poinformowali o sukcesach odnoszonych przez
uczniów zarówno w turniejach sportowych, jak i konkursach przedmiotowych.
Sekretarz Gminy zwróciła uwagę na ważną rolę, jaką w edukacji dziecka odgrywa
nauczyciel w klasach I-III, dający podstawy do dalszej nauki. Powiedziała również o
nauczycielach pasjonatach potrafiących wzbudzić w uczniach zainteresowanie danym
przedmiotem.
Pan H.Łapszyński, Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych, poinformował o złych
wynikach sprawdzianów „na wejściu” dla uczniów rozpoczynających naukę w Gimnazjum.
Uznał, że obecne klasy I są bardzo trudne i wyraził nadzieję, że dodatkowa godzina matematyki
pozwoli na nadrobienie zaległości z tego przedmiotu. Podziękował również za coraz lepiej
układającą się współpracę z Wójtem i Radą Gminy Pokój.
Przewodniczący Rady podziękował nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych
za dotychczasową pracę oraz za poprawienie wyników sprawdzianów w klasie VI, a także za
uzyskanie bardzo dobrego wyniku egzaminu gimnazjalnego. Następnie zarządził przerwę
w obradach.
Po przerwie.
Ad.8 - informacja nt. działalności Zakładu Komunalnego „Pokój” sp. z o.o.
Przewodniczący Rady powiedział, że realizacja tego punktu porządku obrad nastąpi
poprzez odczytanie protokołu Komisji Budżetowej, która, zgodnie z planem pracy na 2015 rok,
dokonała kontroli finansowej Zakładu Komunalnego „Pokój”.
Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Budżetowej, odczytał ten protokół i zapytał, czy
spółka planuje zakup nowego sprzętu np. ciągnika do wykaszania poboczy dróg gminnych.
Wójt Gminy wyjaśniła, że spółka posiada sprzęt, a zakup nowego ciągnika wiązałby się z
koniecznością dokapitalizowania spółki przez Gminę. Powiedziała również o planowanym
zleceniu spółce wywozu odpadów z terenu gminy w przyszłym roku, pod warunkiem jednak, że
zostanie zmieniony Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego, dający taką
możliwość.
Przewodniczący Rady zasugerował prowadzenie polityki informacyjnej o wydatkach
spółki i zaproponował dokonanie analizy porównawczej kosztów pracowników obsługi szkół
przed i po przejęciu przez tę jednostkę.
Pan M.Maryjowski powiedział, że spółka nie osiąga zysków, ani nie ponosi strat.
Następnie odniósł się do faktur wystawianych na jednostki organizacyjne za usługi świadczone
przez spółkę, wzbudzających wątpliwości ich kierowników.
Ad.9 - informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach
majątkowych
Przewodniczący Rady odczytał informacje będące analizą oświadczeń majątkowych
dokonaną przez siebie oraz Wójta Gminy Pokój. Informacje stanowią załączniki nr 11 i 12 do
protokołu.
Ad.10 - interpelacje i zapytania radnych
Radny T.Krystosek zgłosił następujące sprawy:
– przegląd hydrantów pod kątem zasuw. Wyjaśnił, że zasuwy te są różne i jednostki OSP
nie dysponują kluczami umożliwiającymi uruchomienie hydrantów. Podał przykład
pożaru, którego był świadkiem, podczas którego żadna ze straży nie miała
odpowiedniego klucza do zasuwy. W związku z tym poprosił o wystosowanie pisma,
bądź do Powiatowej Straży Pożarnej, bądź do Ekowodu, o ujednolicenie rodzajów tych
zasuw podczas kolejnych wymian hydrantów i wyposażenie OSP w odpowiednie klucze.
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wyrównanie terenu przy boisku sportowym w Zawiści, usunięcie z niego gruzu, prętów
itp. oraz spryskanie go środkiem chwastobójczym, tak aby w okresie wiosennym
możliwe było obsianie tego terenu trawą,
– wystąpienie z wnioskiem przez Urząd Gminy do firmy TAURON o pisemne
potwierdzenie uwzględnienia w planie inwestycyjnym oraz w budżecie na 2016 rok
wymiany pozostałej części słupów wraz z przyłączeniami do gospodarstw domowych
przy ul. Wołczyńskiej w Zawiści oraz do remizy OSP w Zawiści przy ul. Wierzbickiej w
Kopalinie,
– wystąpienie z wnioskiem przez Urząd Gminy do Nadleśnictwa Kluczbork o pisemne
potwierdzenie uwzględnienia w planie inwestycyjnym oraz w budżecie na 2016 rok
wykonania remontu mostu w lesie, pomiędzy Zawiścią, a Szubiennikiem,
– postawienie wiaty przystankowej w Kopalinie przy zjeździe do posesji Pana Lisonia,
radny wyjaśnił, że teren przylegający do słupka z oznaczeniem przystanku autobusowego
należy do Pani Ambroziak, która wyraziła zgodę na nieodpłatne przekazanie części
terenu, na podstawie umowy użyczenia, bądź dzierżawy. Powiedział również o deklaracji
mieszkańców, którzy zobowiązali się do wykonania podbudowy pod wiatę z materiału
powierzonego.
Radny B.Frasiak, zwrócił uwagę na dużą liczbę nieczynnych hydrantów na terenie Pokoju
i stwierdził, że dało się to odczuć w trakcie ostatniego pożaru, zgłosił również zastrzeżenia do
ciśnienia w sieci wodociągowej. Później zaproponował, aby na następną sesję zaprosić Prezesa
spółki „Ekowod” celem omówienia tych kwestii. Następnie zapytał o osobę nadzorującą stan
techniczny boisk na kompleksie sportowym „Orlik” i powiedział o bardzo złym stanie
sztucznej murawy i nawierzchni kortu do tenisa ziemnego. W dalszej kolejności odniósł się do
wywozu liści i stwierdził, że przy ich odbiorze na terenie Pokoju omijane są ulice Opolska i
Namysłowska.
Przewodniczący Rady przypomniał o zgłoszonym na spotkaniu roboczym radnych problemie
z zanieczyszczeniem i spadkiem ciśnienia w sieci wodociągowej.
Wójt Gminy zapytała, czy chodzi o spadek ciśnienia odczuwalny w czasie ostatniego pożaru.
Przewodniczący Rady zauważył, że słabe ciśnienie w sieci wodociągowej jest odczuwalne
nawet poza takimi zdarzeniami jak pożary.
Radna K.Piekarska poprosiła o zakup i zamontowanie, przy wjeździe od ul. Wolności,
tabliczki z nazwą ul. Piaskowej.
Przewodniczący Rady zapytał o tablice przyrodnicze z parku.
Wójt Gminy powiedziała, że tablice te są w trakcie realizacji.
Radna J.Sowa poinformowała o ubytku przy wjeździe na cmentarz w Zieleńcu.
Wójt Gminy przychyliła się do propozycji zaproszenia na następną sesję Prezesa Spółki
„Ekowod” celem omówienia uwag na temat funkcjonowania sieci wodociągowej i hydrantów.
Poinformowała również o planach budowy przepompowni w Fałkowicach lub Paryżu, co
wpłynie na podniesienie ciśnienia w sieci wodociągowej w Kopalinie i Zawiści.
Przewodniczący Rady przekazał wniosek mieszkańców Pokoju o szybszą wymianę liczników
zużycia wody.
Wójt Gminy, na podstawie informacji uzyskanej w „Ekowodzie”, poinformowała, że wymiana
liczników w Pokoju nastąpi w listopadzie. Powiedziała również, że poprosi o wykaz
nieruchomości, na których dokonano już wymiany tych liczników.
Radny J.Ciurla dodał, że pracownicy z „Ekowodu”, podawali jako jedną z przyczyn niskiego
ciśnienia w sieci wodociągowej, niedrożne sitko w liczniku zużycia wody.
–
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Ad.11 - Podjęcie uchwał w sprawach:
a) członkostwa Gminy Pokój w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego Stowarzyszenia
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała Nr X/100/2015 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
b) opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pokój
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy.
Radny T.Krystosek przekazał uwagi rodziców dotyczące zgłaszania, ze zbyt dużym
wyprzedzeniem, nieobecności dziecka w przedszkolu.
Sekretarz Gminy zauważyła, że gminy stosują różne rozwiązania w kwestii zgłaszania
nieobecności dziecka w przedszkolu. Powiedziała o możliwości odebrania posiłku ze stołówki w
przypadku zbyt późnego przekazania informacji o nieobecności dziecka. Zwróciła również
uwagę na spory wynikające z roszczeń rodziców domagających się dokonania odliczeń za
posiłki. Stwierdziła, że najwięcej wątpliwości budzą sytuacje, kiedy rodzice twierdzą, że
nieobecności dziecka były zgłaszane, a pracownicy stołówki nie odnotowali tego faktu. Wyraziła
nadzieję, że wprowadzenie w Przedszkolu w Pokoju elektronicznej ewidencji czasu pobytu
dzieci w placówce pozwoli na uniknięcie takich konfliktów.
Radny J.Jakubik stwierdził, że dzieci przychodzące do przedszkola będą miały problem z
odbiciem karty.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że karty będą odbijane przez osoby dorosłe, które będą
odprowadzać dzieci do przedszkola. Dodała, że w przypadku dzieci dowożonych za odbicie
karty odpowiedzialna będzie opiekunka, która również odprowadza je do przedszkola.
Przewodniczący Rady zapytał o zasady ewidencjonowania obecności dzieci w przypadku
braku prądu, czy dostępu do internetu, bądź w sytuacji, gdy zawiesi się system.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że nauczyciele prowadzą dodatkowo ewidencję obecności dzieci
w formie papierowej.
W związku z tym Przewodniczący Rady zapytał o zasadność podwójnego ewidencjonowania
czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, ze wprowadzenie tego systemu pozwoli na uniknięcie
konfliktowych sytuacji, dodała również, że nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia obecności
wychowanków i odnotowanie jej w dzienniku zajęć.
Przewodniczący Rady zapytał, czy rodzice wyrazili zgodę na wprowadzenie tego systemu.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że propozycja wprowadzenia elektronicznej ewidencji czasu
pobytu dziecka w przedszkolu została zaakceptowana przez rodziców, ponadto Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju dopytuje o termin wprowadzenia tego systemu.
Wójt Gminy stwierdziła, że wprowadzenie tej metody rozwiąże problemy pojawiąjące się
przy rozliczaniu należności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za posiłki.
Przewodniczący Rady zauważył, że jeżeli projekt uchwały dotyczy również oddziałów
przedszkolnych w Domaradzu i Lubnowie, to w §1 ust. 1 zamiast zwrotu „przedszkole”
powinien być zapis „przedszkola”.
Sekretarz Gminy przyznała, że projekt tej uchwały również dotyczy wskazanych przez
Przewodniczącego Rady oddziałów przedszkolnych.
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Przewodniczący Rady stwierdził, że z uzasadnienia wynika, że faktycznie będzie rozliczany
czas pobytu dziecka w przedszkolu w godzinach popołudniowych i zapytał o rozliczanie czasu w
godzinach porannych.
Sekretarz Gminy zwróciła uwagę na zapis §2 ust.3, który mówi o proporcjonalnym
zmniejszaniu opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, w przypadku gdy placówka ta
rozpoczyna lub kończy zajęcia o niepełnej godzinie.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała nr X/101/2015 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Salę narad opuścił radny K.Paluch, pomniejszając skład Rady Gminy do 14 osób.
c) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2016 rok
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, proponując zmianę w §7 ust.1 załącznika
do projektu uchwały, gdzie w pkt 1 „na promocję gminy” zamiast 30.000 zł proponuje się
35.000 zł, natomiast w pkt 3 „na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” zamiast
3.000 zł proponuje się 5 000 zł
Pani Z.Ryniak, Przedstawiciel Koła Emerytów i Rencistów Koła Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju, podziękowała za wsparcie działalności seniorów
na terenie gminy Pokój.
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz z
zaproponowaną zmianą.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr X/102/2015 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
d) zmiany budżetu gminy na 2015 rok
Treść projektów z podpunktów „d” i „e” omówił Skarbnik Gminy, następnie
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2015 rok.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr X/103/2015 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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e) wieloletniej prognozy finansowej
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr X/104/2015 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
f) wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pod nazwą „Razem dla
lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
Przewodniczący Rady przypomniał, że podjęcie uchwały związane jest z projektem na
zajęcia pozalekcyjne w latach 2016-2017, dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z
terenu powiatu namysłowskiego, następnie zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr X/105/2015 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Później Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 10 listopada 2015 r.
o godz.16.00 odbędzie się spotkanie robocze radnych w sprawie projektu budżetu gminy na 2016
rok.
Ad.12 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pani B.Czaja, sołtys sołectwa Domaradz, powiedziała o zapadającej się studzience przy
posesji Pana Jewuły w Domaradzu.
Pani G.Sobek, sołtys sołectwa Domaradzka Kuźnia, zawnioskowała o ustawienie znaku
ograniczającego prędkość przy ul. Nad Rzeką w Domaradzkiej Kuźni, ze względu na samochody
poruszające się tą drogą ze zbyt dużą prędkością.
Pani Z.Ryniak, mieszkająca przy ul. Rataja w Pokoju, w celu poprawienia
bezpieczeństwa przy tej ulicy zawnioskowała o ustawienie znaków z ograniczeniem prędkości
oraz z ograniczeniem tonażu.
Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, powiedział o braku znaków z nazwami ulic
Opolskiej i Wiejskiej w Kopalinie.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że znaki zostały zamówione, ale niektóre z nich nie zostały
zawieszone, ze względu na ich zwrot do reklamacji.
Radny E.Kania poprosił o zamieszczenie na pierwszej stronie „Przeglądu”, gazetki
wydawanej przez Urząd Gminy, informacji o konieczności samodzielnego sprawdzania przez
mieszkańców terminu upływu ważności dowodu osobistego.
Wójt Gminy odnosząc się do wcześniej zadanych pytań i wniosków radnych udzieliła
następujących odpowiedzi:
– zastrzeżenia do sieci wodociągowej należy wyjaśnić ze spółką „Ekowod”, w tym
celu zostanie zaproszony na następną sesję przedstawiciel tej firmy,
– zostaną wystosowane pisma do Nadleśnictwa Kluczbork w sprawie naprawy
mostu pomiędzy Zawiścią, a Szubiennikiem oraz do firmy Tauron w sprawie
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wymiany części słupów wraz z przyłączeniami do gospodarstw domowych w
Zawiści,
– przyjmuje do realizacji ustawienie wiaty przystankowej w Kopalinie,
– wywóz odpadów zielonych z prywatnych posesji, zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez spółkę „Ekowod”, odbywa się co dwa tygodnie, natomiast
wywóz odpadów zielonych z terenów gminnych i pasów dróg gminnych został
zlecony Zakładowi Komunalnemu „Pokój”, odnosząc się do wywozu liści z ul.
Namysłowskiej i ul. Opolskiej stwierdziła, że jest to droga wojewódzka i jej
zarządca powinien zadbać o odbiór liści z pasa drogowego,
– nadzór nad kompleksem boisk sportowych „Orlik” w Pokoju sprawuje Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, odpowiedź w tej sprawie zostanie
udzielona radnemu B.Frasiakowi na piśmie,
– sprawdzi przyczynę braku znaków z nazwami ulic w Kopalinie,
– zostanie zamieszczona informacja w gazetce gminnej o konieczności zwracania
uwagi na upływ terminu ważności dowodów osobistych.
Pan D.Bochenek powiedział o parkującym przy ul. Sienkiewicza w Pokoju samochodzie
ciężarowym stwarzającym zagrożenie.
Ad.13 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Przewodniczący Rady powiedział o wniosku nieobecnego na sesji radnego K.Palucha
o uruchomienie kursu autobusu z Namysłowa przez Starościn, Fałkowice o godz.1430.
Ad. 14 - zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 1830 Przewodniczący Rady Gminy
zamknął X sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:
Elżbieta Kuklok …………………
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