Protokół nr XXV/16
z XXV sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 21 grudnia 2016 r.
Obecni na posiedzeniu: T.Baran, J.Ciurla, B.Frasiak, J. Jakubik, E.Kania, 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 XXIV sesji Rady
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 XXIV sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2016 rok
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2016 rok
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2017 rok
c) zmiany budżetu gminy na 2016 rok
d) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2017
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
J. Gosławski. Następnie przywitał Panią B.Zając - Wójta Gminy, Pana H.Kołodzieja radnego
Sejmiku Województwa Opolskiego, Panią R.Podporę - Przewodniczącą Koła Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju, dyrektorów placówek oświatowych,
sołtysów, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy.
Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 14 radnych, co stanowi
quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.
Ad.3 - przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Pokój,
ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.
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Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad.
Wójt Gminy złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w
sprawach:
1) określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i
oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Pokój,
2) przystąpienia przez Gminę Pokój do realizacji projektu pn. „Przedsiębiorczy
przedszkolak” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020.
Wójt Gminy wyjaśniła, że podjęcie uchwały, o której mowa w punkcie 1 wynika ze
zmiany ustawy o systemie oświaty w myśl której od 01.01.2017 r. opłaty za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i
opiekę będą pobierane od dzieci w wieku do lat 5, ze względu na objęcie dzieci
sześcioletnich subwencją oświatową. Wójt Gminy wyjaśniła również, że podjęcie uchwały, o
której mowa w punkcie 2 wynika z pozytywnego rozpatrzenia przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Opolu wniosku złożonego na realizację zajęć dodatkowych dla dzieci w
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
Następnie Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie wskazanych uchwał w
punkcie 11 jako podpunkty:
f) podjęcie uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój,
g) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Pokój do realizacji
projektu pn. „Przedsiębiorczy przedszkolak” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad porządkiem obrad wraz ze
zmianami zaproponowanymi przez Wójta Gminy.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy Pokój
przedstawiał się w sposób następujący:
1) Otwarcie sesji
2) Stwierdzenie prawomocności obrad
3) Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady
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 XXIV sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
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7) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2016 rok
8) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok
9) Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2016 rok
10) Interpelacje i zapytania radnych
11) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2017
b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017 rok
c) zmiany budżetu gminy na 2016 rok
d) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2017
e) wieloletniej prognozy finansowej
f) określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój
g) przystąpienia przez Gminę Pokój do realizacji projektu pn.
„Przedsiębiorczy przedszkolak” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
12) Zapytania i wnioski mieszkańców
13) Wolne wnioski i oświadczenia radnych
14) Zakończenie sesji
W dalszej kolejności, poza porządkiem obrad, Przewodniczący Rady udzielił głosu
Panu H.Kołodziejowi, radnemu Sejmiku Województwa Opolskiego.
Pan H.Kołodziej w pierwszej kolejności podziękował za przesyłanie mu zaproszeń na
sesje Rady Gminy Pokój, później zwrócił uwagę na, stanowiące priorytet, sprawy gminy
Dobrzeń Wielki związane z zamiarem przyłączenia części gminy do Opola. Następnie
powiedział o pełnieniu funkcji Przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i
Sportu, która odbyła trzy wyjazdowe posiedzenia do Gminy Pokój. Później odniósł się do
planowanej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku położonym na terenie
gminy Pokój. Zapewnił również o wspieraniu gminy Pokój w jej działaniach i poprosił o
zgłaszanie do niego wszelkich uwag i wniosków.
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
 spotkań opłatkowych w Pokoju i w Domaradzu dla osób starszych i samotnych,
 udziału w spotkaniu opłatkowym Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Pokoju,
 spotkania z przedstawicielem marketów „Dino” w sprawie budowy sklepu w Pokoju.
Przewodniczący Rady podziękował również za otrzymane kartki świąteczne z życzeniami
z okazji Świąt Bożego Narodzenia, później przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy:
 opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie
uchwały budżetowej na 2017 rok,
 opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
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Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących
Pan B.Frasiak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o spotkaniu
Komisji w dniu 20.12.2016 r., w trakcie którego dokonano podsumowania pracy Komisji za
2016 rok oraz ustalono plan pracy na 2017 rok.
Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o spotkaniu
Komisji w dniu 19.12.2016 r. w trakcie którego zaopiniowano zmiany wprowadzone do
budżetu gminy na 2016 rok oraz podsumowano pracę Komisji za 2016 rok.
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXIV sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady
Gminy Pokój podjętych podczas XXIV sesji, stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu, później
przedstawiła informacje na temat:
 unieważnienia drugiego przetargu na przebudowę i rozbudowę Regionalnego
Ośrodka "Centrum Doświadczania Świata” w Ładzy i planowanego
ogłoszenia trzeciego przetargu na to zadanie,
 unieważnienia pierwszego przetargu na dowóz uczniów do szkół i
ogłoszonego drugiego przetargu na to zadanie,
 rozpoczętej realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju
projektu „Nie-sami-dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających
osoby niesamodzielne”
 rozpoczętej realizacji projektu „Klucz do kompetencji w szkołach
podstawowych powiatu namysłowskiego”,
 uzupełniania wniosku złożonego na pozyskanie środków finansowych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
rewitalizację zabytkowego parku w Pokoju,
 wniosku złożonego na realizację projektu pn. „Rozwój kluczowych
kompetencji uczniów z terenu gminy Pokój”, który skierowany jest do
wychowanków szkół podstawowych,
 planowanego złożenia wniosku na pozyskanie środków finansowych na
termomodernizację remizy OSP w Pokoju,
 inwestycji drogowych zaplanowanych do wykonania w 2017 r. i 2018 r. przez
Starostwo Powiatowe w Namysłowie na terenie gminy Pokój (wykonanie
nowej nakładki na ul. Wolności w Ładzy, budowa chodnika w Domaradzu,
remont drogi powiatowej na odcinku Domaradzka Kuźnia – Lubnów)
 zgłoszonych do Lokalnej Grupy Rybackiej zadań inwestycyjnych,
 udziału w warsztatach „Łańcuch porozumienia” zorganizowanych w Szkole
Podstawowej w Pokoju przez Fundację „Mediatio”,
 projektu „Razem dla e-Rozwoju”, w ramach którego pracownicy Urzędu
Gminy będą uczestniczyć w cyklu szkoleń,
 planowanego złożenia wniosku na pozyskanie środków na ogrodzenie boiska
sportowego w Pokoju,
 udziału w spotkaniach opłatkowych dla osób starszych i samotnych w
Domaradzu i Pokoju.
Ad.7 - sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2016 rok
Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2016 rok przedstawił Przewodniczący
Rady Gminy.
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Ad.8 - sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok przedstawił Pan
B.Frasiak, Przewodniczący Komisji.
Ad.9 - sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2016 rok
Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2016 rok przedstawił Pan
E.Kania, Przewodniczący Komisji.
Ad.10 - interpelacje i zapytania radnych
Radna J.Paluch przekazała prośbę mieszkańców ul. 1 Maja w Domaradzkiej Kuźni
dotyczącą ustawienia barierki ochronnej przy rzece. Wyjaśniła, że po wycięciu krzaków z
pasa pomiędzy drogą, a rzeką, pobocze zostało odsłonięte i istnieje niebezpieczeństwo
wpadania pojazdów do rzeki.
Ad.11 - podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Projekty uchwał, o których mowa w podpunktach „a” i „b” omówiła Pani E.Hylla,
p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXV/210/2016 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2017 rok
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Glosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXV/211/2016 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
c) zmiany budżetu gminy na 2016 rok
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat
zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2016 rok.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem
uchwały.
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Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXV/212/2016 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
d) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2017
Przewodniczący Rady przypomniał o spotkaniu roboczym radnych podczas którego
szczegółowo omówiono projekt budżetu gminy na 2017 rok., następnie odczytał opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na
2017 r., stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXV/213/2016 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
e) wieloletniej prognozy finansowej
Przewodniczący Rady przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o
przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącą załącznik
nr 8 do protokołu, a następnie zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXV/214/2016 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
f) określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i
oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Pokój
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady zarządził
nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXV/215/2016 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
g) przystąpienia przez Gminę Pokój do realizacji projektu pn. „Przedsiębiorczy
przedszkolak” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020
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Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady zarządził
nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXV/216/2016 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.12 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pani R.Podpora, Przewodnicząca Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Pokoju, podziękowała Wójtowi Gminy za pomoc i współpracę w 2016 r.,
złożyła także życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, zwrócił uwagę na pracowników firmy
„Remondis”, którzy nie zabierają dodatkowych worków z odpadami ustawionymi przy
kubłach na śmieci. Następnie skierował zapytania do Pana H.Kołodzieja, Radnego Sejmiku
Województwa Opolskiego, w sprawie planowanej likwidacji gimnazjów.
Pan H.Kołodziej, jako były dyrektor szkoły, zauważył, że reformy oświaty były
przeprowadzane często. Wyjaśnił również, że sprawy edukacji na terenie województwa
należą do gestii Wojewody i Kuratora Oświaty. Przyznał, że najczęściej konsekwencje
wprowadzanych zmian są ponoszone przez samorządy.
Ad.13 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Radni nie zgłosili żadnych wniosków.
Wójt Gminy podziękowała radnym za wspólną pracę w 2016 r. i wraz z
Przewodniczącym Rady złożyła życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
Ad.14 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1630
zamknął XXV sesję Rady Gminy Pokój.

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