Protokół nr XXVI/17
z XXVI sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 8 lutego 2017 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 XXV 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 XXV sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2017 rok
b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2017 rok
c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2017
rok
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji
projektu
pn. „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
e) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego
f) określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Pokój
g) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla
których organem prowadzącym jest Gmina Pokój
h) stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów z terenu gminy Pokój
i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu
j) zmiany budżetu gminy na 2017 rok
k) 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. 1500 Przewodniczący Rady Gminy, Pan
J. Gosławski. Następnie przywitał Panią B.Zając - Wójta Gminy, dyrektorów placówek
oświatowych, sołtysów, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy.
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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 XXV sesji Rady
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXV sesji Rady Gminy Pokój,
ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.
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:
 spotkania w Urzędzie Gminy Pokój w dniu 20.01.2017 r. z udziałem Pani B.Zając Wójta Gminy Pokój, Pana R.Wilczyńskiego – Posła na Sejm oraz Pani I.Solisz –
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w sprawie powołania parku kulturowego w
Pokoju,
 udziału w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Wójta Gminy w dniu
20.01.2017 r.,
 spotkania roboczego radnych w dniu 06.02.2017 r. dotyczącego spraw bieżących,
 cotygodniowych dyżurów w biurze Rady Gminy, Przewodniczący Rady przypomniał,
że dyżury pełni w każdy czwartek od godz.1000.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady
Gminy:
 uchwałę nr XXII/172/2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29.12.2016 r. w
sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu Namysłowskiego w związku z
likwidacją Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z
siedzibą w Namysłowie, uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu,
 uchwałę nr XXII/136/2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29.12.2016 r. w
sprawie stanowiska Rady Gminy Domaszowice w związku z likwidacją Ośrodka
Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie,
uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu,
 uchwałę nr XXVIII/204/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia
2016 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Namysłowskiego w związku z
likwidacją Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z
siedzibą w Namysłowie, uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu,
 opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty
długu, stanowiąca załącznik nr 5 do protokołu,
 stanowisko oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pokoju w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, stanowiące załącznik nr 6 do protokołu,

2

 stanowisko Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju w
sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, stanowiące załącznik nr 7 do protokołu.
Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących
Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o spotkaniach
Komisji w dniach:
 23.01.2017 r. podczas którego ustalono plan pracy Komisji na 2017 rok,
 06.02.2017 r. w trakcie którego dokonano analizy wydatków z budżetu gminy na
drogi gminne w 2016 r. oraz zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu gminy
na 2017 rok.
Komisja Rewizyjna nie odbyła spotkania w okresie międzysesyjnym.
Ad. 6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXV sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady
Gminy Pokój podjętych podczas XXV sesji, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu, później
przedstawiła informacje na temat:
 złożonego wniosku o pozyskanie środków finansowych, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, na termomodernizację świetlicy
wiejskiej w Pokoju, znajdującą się w budynku remizy strażackiej,
 uzupełniania wniosków złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na rewitalizacje zabytkowego parku w Pokoju,
 posiedzenia rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu podczas którego podjęto uchwałę o zwiększeniu
o 1,5 mln zł dotacji dla Gminy Pokój na remont budynku komunalnego w Ładzy,
 udziału w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” w ramach
działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach którego zostaną
przeprowadzone szkolenia dla 140 mieszkańców gminy z różnych grup wiekowych
oraz pozyskany zostanie laptop, projektor oraz drukarka,
 nadal obowiązującego rozporządzenia Nr 0510/P/1/2017 Wojewody Opolskiego
z dnia 09.01.2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (hpai) na
terenie powiatów namysłowskiego i kluczborskiego,
 podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu w sprawie realizacji programu ograniczenia niskiej
emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków
WFOŚiGW w Opolu,
 zimowego utrzymania dróg na terenie gminy, Wójt Gminy wyjaśniła, że za realizację
tego zadania odpowiedzialny jest Zakład Komunalny „Pokój”, a w styczniu wydano
na ten cel 25 000 zł,
 planowanej budowy w I półroczu 2017 r. przez Nadleśnictwo Kluczbork mostu w
Zawiści za kościołem katolickim,
 wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokój w dniu 12.02.2017 r. do których
zgłoszono kandydaturę Pana M.Kruczka,
 zmiany przepisów dotyczących wycinania drzew, Wójt Gminy poprosiła, aby każdy
przypadek związany z wycinaniem drzew konsultować z Urzędem Gminy.
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Ad.7 - interpelacje i zapytania radnych
Radny T.Krystosek poprosił o wysłanie do firmy „Tauron” zapytania o planowany
termin wymiany pozostałej części słupów linii naziemnej niskiego napięcia przy
ul. Wołczyńskiej w Zawiści. Przypomniał, że ostatnie pismo w tej sprawie było wysłane w
listopadzie 2015 r.
Później poprosił o wysłanie wniosku do właściciela budynku po byłym przedszkolu w
Zawiści o zdjęcie godła państwowego wiszącego nadal na tym budynku. Następnie odniósł
się do zakończonej sukcesem akcji „Piórniki dla Afryki” i podziękował wszystkim osobom,
które zaangażowały się w tę akcję, dodał również, że wysłane paczki systematycznie
dochodzą już do adresatów.
Przewodniczący Rady pogratulował radnemu T.Krystoskowi pomysłu i podziękował
za zorganizowanie tej akcji. Później, nawiązując do występującego w ostatnim czasie
problemu ze smogiem, zasugerował wymianę tradycyjnych kotłów c.o. na piece ekologiczne.
Powiedział o braku środków w budżecie gminy na dofinansowanie wymiany tych kotłów i
zapytał o możliwość pozyskania środków na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Wójt Gminy wyjaśniła, że w ramach porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Opolu
mieszkańcy gminy mogą korzystać z niskooprocentowanych, w części umarzalnych,
pożyczek.
Przewodniczący Rady poprosił o umieszczenie informacji na ten temat w gazetce
wydawanej przez Urząd Gminy.
Ad.8 - podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2017 rok
Przewodniczący Rady omówił treść projektu uchwały, później zarządził nad nim
głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVI/217/2017 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2017 rok
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił treść projektu uchwały, później
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVI/218/2017 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2017 rok
Przewodniczący Komisji Budżetowej omówił treść projektu uchwały, później
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
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Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVI/219/2017 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu
pn. „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, później Przewodniczący Rady zarządził
nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVI/220/2017 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
e) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego
Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy, przypomniała, że projekt tej uchwały
szczegółowo został omówiony podczas spotkania roboczego radnych, zapewniła również, że
kształt sieci szkół na terenie gminy, określony w projekcie uchwały, na bieżąco był
konsultowany z Opolskim Kuratorium Oświaty. Następnie poprosiła radnych o przyjęcie
zmian wprowadzonych do projektu uchwały polegających na:
1) dopisaniu w załączniku nr 1 drugiej lokalizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałem
Przedszkolnym w Domaradzu pod adresem „Pokój, ul. 1 Maja 15” oraz dopisaniu
Ładzy do wykazu miejscowości określających granice obwodu Szkoły
Podstawowej w Pokoju,
2) dopisaniu w załączniku nr 2 Ładzy do wykazu miejscowości określających
granice obwodu Publicznego Gimnazjum w Pokoju oraz Publicznego Gimnazjum
dla Dorosłych w Dąbrówce Dolnej,
3) dopisaniu w załączniku nr 3 drugiej lokalizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałem
Przedszkolnym w Domaradzu pod adresem „Pokój ul. 1 Maja 15” oraz dopisaniu
Ładzy do wykazu miejscowości określających granice obwodu Szkoły
Podstawowej w Pokoju.
Przewodniczący Rady odczytał stanowiska oddziału ZNP w Pokoju oraz Rady
Pedagogicznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju na temat pierwotnego wzoru uchwały
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego. Zauważył również, że Kuratorium Oświaty miało duży wpływ na przedstawioną
radnym sieć szkół na terenie gminy.
Radny T.Krystosek zapytał o dalsze losy Gimnazjum dla Dorosłych w Dąbrówce Dolnej.
Wójt Gminy wyjaśniła, że Kuratorium Oświaty zasugerowało wygaszenie tej placówki,
ponieważ na razie nie ma pomysłu na tego typu szkoły. Zauważyła jednak, że sytuacja w
sprawie sieci szkół zmienia się bardzo dynamicznie i być może do podjętej uchwały
Kuratorium Oświaty wprowadzi jeszcze jakieś zmiany.
Radny K.Walek zapytał o plany dotyczące oddziału przedszkolnego w Lubnowie.
Wójt Gminy powiedziała, że oddział ten może funkcjonować na dotychczasowych
warunkach do 2022 r., ponieważ do tego czasu samorządy mają czas na dostosowanie lokali
w których znajdują się oddziały przedszkolne do przepisów przeciwpożarowych. Stwierdziła
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również, że ze względu na wiek budynku, trzeba będzie podjąć decyzję o ewentualnym jego
remoncie, bądź też przeniesieniu oddziału przedszkolnego z Lubnowa do budynku Szkoły
Podstawowej w Domaradzu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że podejmowana przez Radę Gminy uchwała ma
charakter intencyjny i jej treść, po wydaniu opinii przez Opolskiego Kuratora Oświaty, może
ulec zmianie. Następnie zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały wraz ze
zmianami zaproponowanymi przez Wójta Gminy.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVI/221/2017 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
f) określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Pokój
Treść projektów uchwał z podpunktów „f” i „g” omówiła Wójt Gminy, później
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia
kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVI/222/2017 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
g) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których
organem prowadzącym jest Gmina Pokój
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Wójta Gminy
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVI/223/2017 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
h) stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów z terenu gminy Pokój
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy.
Radny K.Walek zapytał, czy chęć wykonania przecinki w lesie prywatnym należy zgłosić
do Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
Wójt Gminy poprosiła, aby każdy przypadek konsultować z pracownikiem Urzędu Gminy
odpowiedzialnym za wycinkę drzew.
Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, nawiązał do drzew wolno rosnących i zapytał,
czy w przypadku zamiaru wycięcia na swojej działce drzewa owocowego będzie
zobowiązany do uiszczenia stosownej opłaty.
Wójt Gminy wyjaśniła, że przedmiotowa uchwała nie dotyczy osób fizycznych.
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Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem
uchwały.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVI/224/2017 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy wskazując na zmianę w treści projektu
uchwały polegającą na dodaniu:
1) w §1 ustępu 2 o treści „Udziela się z budżetu Gminy Pokój pomocy finansowej
Powiatowi Namysłowskiemu z przeznaczeniem na wykonanie zadania majątkowego
pod nazwą: modernizacja drogi powiatowej nr DP1150 O w miejscowości Ładza”,
2) w §2 ustępu 2 o treści „Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 pkt 2 zostanie
udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pokój w wysokości
40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100)”.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem
uchwały wraz ze zmianami zaproponowanymi przez Skarbnika Gminy.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVI/225/2017 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
j) zmiany budżetu gminy na 2017 rok
Treść projektów uchwał z podpunktów „j” i „k” omówił Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat
zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2017 rok.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2017 rok.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVI/226/2017 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
k) wieloletniej prognozy finansowej
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
7

Uchwała nr XXVI/227/2017 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 9 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, nawiązał do ptasiej grypy i zwrócił uwagę
na bałagan na odcinku drogi powiatowej przed wjazdem do Kopaliny, na którym rozsypano
środek dezynfekcyjny. Później poprosił, aby po odwołaniu zagrożenia związanego z ptasią
grypą uporządkować ten fragment drogi.
Ad.10 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Przewodniczący Rady podziękował sołtysowi sołectwa Pokój za zaproszenie na
zabawę walentynkową.
Radna J.Sowa zwróciła uwagę na chodnik w Zieleńcu, który w okresie zimowym nie
był odśnieżany, ani też nie był posypywany piaskiem przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Wójt Gminy odnosząc się do wcześniej zadanych pytań radnych i sołtysów udzieliła
następujących odpowiedzi:
 przyjmuje do realizacji wniosek radnego T.Krystoska dotyczący wysłania
pisma do firmy „Tauron”,
 pracownicy Zakładu Komunalnego „Pokój” w terminie do 30.04.2017 r. mają
uporządkować teren przy byłym przedszkolu w Zawiści i przy tej okazji
zdejmą godło pozostawione na ścianie budynku,
 zostanie skierowany wniosek do Starostwa Powiatowego w Namysłowie o
uporządkowanie odcinka drogi powiatowej przed wjazdem do Kopaliny, na
którym rozsypano środek dezynfekcyjny w związku z ptasią grypą,
 trudno będzie wyegzekwować od Zarządu Dróg Wojewódzkich podjęcie
działań na chodniku w Zieleńcu i w związku z tym, w razie konieczności
odśnieżanie, czy sypanie piaskiem zostanie wykonane przez pracowników
Zakładu Komunalnego „Pokój”.
Ad.11 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1700
zamknął XXVI sesję Rady Gminy Pokój.

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