Protokół nr XXVIII/17
z XXVIII sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 30 marca 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 przewodniczyła Pani Edyta Pawłowska Wiceprzewodnicząca Rady Gminy.
Nieobecny na sesji Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołów z:
a) XXVI sesji rady Gminy Pokój
b) XXVII sesji Rady Gminy Pokój
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
5. Analiza stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój
6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na
terenie gminy
7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2016 rok
8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXVI i XXVII sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) apelu Rady Gminy Pokój o podjęcie działań w celu przeprowadzenia remontu
dróg Powiatu Namysłowskiego nr 1348O, 1325O, 1349O, 1132O, 1353O, 1354O,
1150O,1352O
b) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego
c) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze,
rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o
różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokój
d) zapewnienia wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej
e) Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pokój na lata 2017-2019
f) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Pokój
g) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
h) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych
1

„Ekowod” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 20172019
i) zmiany budżetu gminy na 2017 rok
j) wieloletniej prognozy finansowej
12. Zapytania i wnioski mieszkańców
13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
14. Zakończenie sesji
Ad.1 – otwarcie sesji
Posiedzenie Rady Gminy otworzyła o godz. 1500 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Pani
Edyta Pawłowska. Następnie przywitała Panią B.Zając - Wójta Gminy, Pana K.Żołnowskiego –
Wicestarostę Namysłowskiego, Pana K.Holineja – Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych w
Starostwie Powiatowym w Namysłowie, Pana H.Serugę – p.o. Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, Pana T.Musialika – Zastępcę Komendanta
Powiatowego Policji w Namysłowie, Pana D.Marela – dzielnicowego Gminy Pokój, dyrektorów
placówek oświatowych, sołtysów, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy.
Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad
Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że w obradach bierze udział 14 radnych, co
stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.
Ad.3 - przyjęcie protokołów z:
a) XXVI sesji rady Gminy Pokój
Wiceprzewodnicząca Rady zapytała o uwagi do protokołu z XXVI sesji Rady Gminy
Pokój, ze względu na ich brak zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
b) XXVII sesji Rady Gminy Pokój
Wiceprzewodnicząca Rady zapytała o uwagi do protokołu z XXVII sesji Rady Gminy
Pokój, ze względu na ich brak zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła ustalony porządek obrad.
Wójt Gminy zawnioskowała o wycofanie z porządku obrad z podpunktu „c” w pkt 11
projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, rozliczenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokój, ze względu na
brak opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i zaproponowała wprowadzenie w
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to miejsce projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki.
Następnie Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad zaproponowaną przez
Wójta Gminy zmianą w porządku obrad.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy
przedstawiał się w sposób następujący:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołów z:
a) XXVI sesji rady Gminy Pokój
b) XXVII sesji Rady Gminy Pokój
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
5. Analiza stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój
6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na
terenie gminy
7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2016 rok
8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXVI i XXVII sesji
Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) apelu Rady Gminy Pokój o podjęcie działań w celu przeprowadzenia
remontu dróg Powiatu Namysłowskiego nr 1348O, 1325O, 1349O,
1132O, 1353O, 1354O, 1150O,1352O
b) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego
c) wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
zapewnienia wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i
organizacyjnej
d) zapewnienia wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i
organizacyjnej
e) Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pokój na lata 20172019
f) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój
g) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
h) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług
Komunalnych „Ekowod” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w
Namysłowie na lata 2017-2019
i) zmiany budżetu gminy na 2017 rok
j) wieloletniej prognozy finansowej
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12. Zapytania i wnioski mieszkańców
13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
14. Zakończenie sesji
Ad.5 - analiza stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój
Analizę stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Pokój, stanowiącą załącznik nr 2 do
protokołu, przedstawił Pan H.Seruga – p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Namysłowie. Zwrócił on także uwagę na wzorową sytuację w jednostkach OSP w
gminie Pokój i powiedział o zaplanowanym, trzydniowym, szkoleniu dla strażaków z terenu
gminy Pokój.
Ad.6 - informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego
na terenie gminy
Informację na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Pokój, stanowiącą
załącznik nr 3 do protokołu, przedstawił Pan T.Musialik, Zastępca Komendanta Powiatowego
Policji w Namysłowie. Przestrzegł także przed niebezpieczną dla dzieci i młodzieży grą
internetową „Błękitny wieloryb”.
Pan D.Marel, dzielnicowy gminy Pokój, powiedział o możliwości zorganizowania
spotkania z policjantami dla seniorów, na temat różnych form wyłudzania pieniędzy od osób
starszych.
Radny T.Krystosek stwierdził, że zatrzymywanie osób nietrzeźwych, poruszających się
rowerami jest bardzo łatwe i zaproponował skupienie się na innych, bardziej istotnych
działaniach, później zapytał o kroki, jakie podjęła policja w celu wykrycia sprawców dewastacji
przystanków autobusowych i znaków drogowych.
Wójt Gminy również przyznała, że problem zniszczonych przystanków i znaków
drogowych dotyczy całej gminy i powiedziała o wysokich kosztach zakupu nowych znaków.
Zapytała także o możliwość zwiększenia patroli policji w porze nocnej i zwróciła uwagę na
obiekty na terenie Pokoju wyposażone w monitoring, co również mogłoby pomóc w wykryciu
sprawców tych zniszczeń.
Pan T.Musialik zapewnił o podejmowaniu czynności mających na celu wykrycie
sprawców wskazanych aktów wandalizmu. Co do zwiększania liczby patroli na terenie gminy,
trudno mu było zająć jednoznaczne stanowisko i zwrócił uwagę na ograniczone zasoby
finansowe i kadrowe.
Ad.7 - sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2016 rok
Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 4 do protokołu, przedstawiła Pani E.Hylla,
Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ad.8 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła pisma kierowane do Rady Gminy Pokój:
 wniosek Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o. w
Namysłowie o podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych „Ekowod” spółki z
ograniczona odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2017-2019, stanowiący załącznik
nr 5 do protokołu,
 pismo Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie udzielenia wsparcia dla działalności
Ochotniczych Hufców Pracy, stanowiące załącznik nr 6 do protokołu,
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 uchwałę nr XXX/211/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 marca 2017 r. w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Namysłowskim
a Gminą Pokój w sprawie przekształcenia Publicznego Gimnazjum w Pokoju w trzyletnią
branżową szkołę I stopnia pod nazwą Branżowa Szkoła I stopnia w Pokoju oraz
prowadzenia tej szkoły przez Gminę Pokój, uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu,
 opinię NSZZ Solidarność na temat uchwały nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Pokój z
dnia 02.03.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu,
 opinię oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pokoju na temat uchwały nr
XXVII/228/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 02.03.2017 r. w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu,
 opinię Forum Związków Zawodowych na temat uchwały nr XXVII/228/2017 Rady
Gminy Pokój z dnia 02.03.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, stanowiącą załącznik nr 10 do
protokołu,
 opinię Opolskiego Kuratora Oświaty na temat uchwały nr XXVII/228/2017 Rady Gminy
Pokój z dnia 02.03.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu,
 sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 r., stanowiące
załącznik nr 12 do protokołu.
Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących
Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o posiedzeniu Komisji
w dniu 27.03.2017 r. podczas którego dokonano analizy wydatków poniesionych na opał w 2016
roku oraz zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2017 rok.
Pan B.Frasiak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniach
Komisji w dniach:
 15.02.2017 r. w trakcie którego dokonano kontroli gospodarki finansowo-ekonomicznej
gminy za II półrocze 2016 r.,
 15.03.2017 r. w trakcie którego dokonano kontroli wydatków OSP na remonty i zakup
sprzętu p.poż.
Ad.9 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXVI i XXVII sesji
Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady
Gminy Pokój podjętych podczas XXVI i XXVII sesji, stanowiące załączniki nr 13 i 14 do
protokołu, później przedstawiła informacje na temat:
 przetargu ogłoszonego w dniu 26.03.2017 r. na przebudowę i rozbudowę
Regionalnego Ośrodka „Centrum Doświadczania Świata” w Ładzy,
 wniesienia poprawek do trzech wniosków złożonych na rewitalizację
zabytkowego parku w Pokoju,
 przystąpienia do grupy zakupowej energii elektrycznej utworzonej przez Związek
Gmin Śląska Opolskiego,
 wniosku złożonego na przebudowę punktu przesiadkowego w Pokoju,
 planowanego remontu dróg gminnych w Zieleńcu, Krogulnej i Żabińcu ze
środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
 remontu mostu w Krzywej Górze, znajdującego się na drodze wojewódzkiej nr
454,
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 planowanego patcherowania dróg gminnych,
 zlecenia Zakładowi Komunalnemu „Pokój” prac przy poprawieniu fundamentu
przystanku autobusowego w Jagiennej,
 zgłoszenia policji sprawy pomalowanych przystanków,
 planowanego uzupełnienia płytkami brakującego odcinka chodnika pomiędzy
ulicami 1 Maja i Wojska Polskiego w Pokoju,
 zlecenia Zakładowi Komunalnemu „Pokój” uzupełnienia kamieniem ubytków w
drogach gminnych,
 planowanego wykonania odprowadzenia wody z opaski betonowej przy bramie
wjazdowej na cmentarz w Zieleńcu,
 wykonania przeglądu gwarancyjnego I i II etapu kanalizacji sanitarnej w Pokoju,
łącznie z przeglądem dróg, odtworzonych w ramach tej inwestycji,
 zabezpieczenia studzienki p.poż. w Zieleńcu,
 wniosku do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Opolu o nieodpłatne
przekazanie na mienie gminy działki byłego placu zabaw w Pokoju przy ul
Wolności,
 uporządkowania terenu po byłej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pokoju,
 sprawdzenia drożności przepustu przy ul. Średniej w Krogulnej,
 uzupełnienia oznakowania drogowego w Domaradzkiej Kuźni,
 przetargu na remont ul. Opustowej w Zawiści,
 naprawy zniszczonej nawierzchni drogi wojewódzkiej w Zieleńcu, która nastąpi
po rozstrzygnięciu przetargu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich,
 demontażu witaczy w Fałkowicach,
 spotkań w sprawie dożynek gminnych i Festiwalu Zabytkowych Parków i
Ogrodów im. C.M. von Webera,
 planowanego spotkania z dyrektorem Tauronu w celu przekazania mu zadań do
realizacji na terenie gminy,
 wniosków złożonych przez stowarzyszenia działające na terenie gminy w ramach
naborów ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania Stobrawski Zielony Szlak.
Ad.10 – interpelacje i zapytania radnych
Radny T.Krystosek, poinformował o braku odpowiednich znaków drogowych przy
przejściu dla pieszych w Lubnowie, później powiedział o braku reakcji na zgłoszony przez siebie
wniosek dotyczący ustawienia lustra drogowego przy wyjeździe z Lubnowa w kierunku
Kopaliny, następnie odniósł się do remontu skrzyżowania w Zawiści i stwierdził na nim brak
linii segregacyjnej. Na zakończenie swojej wypowiedzi poprosił o skierowanie zapytania do
Nadleśnictwa Kluczbork w sprawie zaniedbanej działki w Kopalinie przy ul. Wiejskiej nr 10.
Wicestarosta odnosząc się do zapytań radnego T.Krystoska udzielił następujących
odpowiedzi:
 znaki drogowe przy przejściu dla pieszych w Lubnowie zostaną postawione w ciągu
dwóch tygodni,
 linia segregacyjna na skrzyżowaniu w Zawiści zostanie namalowana w ciągu miesiąca,
 osobiście sprawdzi, czy istnieje konieczność ustawienia lustra drogowego przy wyjeździe
z Lubnowa w kierunku Kopaliny, jeżeli stwierdzi, że wniosek ten jest uzasadniony,
wówczas lustro to zostanie ustawione we wskazanym przez radnego miejscu.
Pan K.Holinej poinformował o trwającym przeglądzie dróg powiatowych położonych na
terenie gminy Pokój.
Radna K.Piekarska podziękowała za zaplanowanie remontu ul. Wolności w Ładzy,
później powiedziała o problemie z lustrami drogowymi w Ładzy – jedno zostało potłuczone,
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drugie zabrano, zwróciła także uwagę na zamalowany znak z ograniczeniem tonażu dla
samochodów przejeżdżających przez Ładzę.
Pan K.Holinej powiedział o wniosku, jaki wpłynął do Starosty Namysłowskiego o
jeszcze większe ograniczenie tonażu dla pojazdów przejeżdżających przez Ładzę. Wyjaśnił
przy okazji, że jeżeli wniosek ten zostanie pozytywnie zaopiniowany przez Zespół
Zarządzania Ruchem działający przy Staroście, wówczas zostanie zakupiony nowy znak.
Wicestarosta zapewnił, że lustra w Ładzy zostaną naprawione.
Radna K.Piekarska zwróciła również uwagę na wgłębienia w chodniku oraz na
konieczność wycięcia czterech drzew w Ładzy.
Pan K.Holinej wyjaśnił, że poprawienie stanu chodnika zostanie ujęte w przetargu na
remont nawierzchni ul. Wolności w Ładzy, a na wycinkę drzew potrzebne jest uzyskanie
odpowiedniego zezwolenia.
Ad.11 - Podjęcie uchwał w sprawach:
a) apelu Rady Gminy Pokój o podjęcie działań w celu przeprowadzenia remontu
dróg Powiatu Namysłowskiego nr 1348O, 1325O, 1349O, 1132O, 1353O, 1354O,
1150O,1352O
Wiceprzewodnicząca Rady przypomniała, że uchwała w sprawie apelu Rady Gminy
Pokój o podjęcie działań w celu przeprowadzenia remontu dróg Powiatu Namysłowskiego nr
1348O, 1325O, 1349O, 1132O, 1353O, 1354O, 1150O,1352O została przygotowana z
inicjatywy radnego T.Krystoska.
Następnie radny T.Krystosek przedstawił treść apelu, stanowiącego załącznik do
omawianego projektu uchwały.
Wicestarosta Namysłowski stwierdził, że nie tylko na terenie gminy Pokój drogi
powiatowe są w złym stanie technicznym. Poinformował, że środki w budżecie powiatu na
utrzymanie dróg w 2017 r. wynoszą ok. 1 mln złotych, a z tego ok. 250 tyś. zł zostanie
przeznaczone dla gminy Pokój na remont ul. Wolności w Ładzy i dokończenie budowy chodnika
w Domaradzu. Uznał, że kwota ta dla gminy Pokój, w stosunku do całego budżetu powiatu na
drogi, nie jest niska. Powiedział również, że zakres prac do wykonania na terenie gminy zawsze
jest uzgadniany z Wójtem.
Radny T.Krystosek zapytał, dlaczego drogi powiatowe na terenie gminy Pokój są w
bardzo złym stanie technicznym.
Wicestarosta stwierdził, że drogi na terenie całego powiatu wyglądają bardzo źle i
powiedział o obecności na ostatniej sesji Rady Powiatu Namysłowskiego sołtysa sołectwa
Strzelce, który domagał się pilnego remontu drogi Gręboszów – Strzelce. Później przedstawił
wykaz przeprowadzonych remontów dróg powiatowych na terenie gminy Pokój od 2008 r. wraz
z poniesionymi wydatkami i zauważył, że w latach 2012 i 2013 nie przeprowadzono żadnych
prac na terenie gminy Pokój, mimo, iż w tym czasie gmina miała swojego przedstawiciela w
Zarządzie Powiatu Namysłowskiego. Następnie wyraził żal z powodu nieuzasadnionych ataków
na Powiat Namysłowski w mediach z powodu złego stanu dróg powiatowych na terenie gminy
Pokój i uznał, że apele o ich pilną naprawę mogą nie przynieść efektu, ze względu na
ograniczone środki w budżecie powiatu. Potem powiedział o rozpoczętych pracach mających na
celu usunięcie największych ubytków w drogach oraz o zaplanowanej wycince zakrzaczeń przy
drodze powiatowej na odcinku od Karłowic do Siedlic.
Radny T.Krystosek uznał, na podstawie informacji przedstawionej przez Wicestarostę,
że mało zrobiono w poprzednich latach na drogach powiatowych w gminie Pokój i stwierdził, że
nie powinno obarczać się winą członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego, pochodzącego z
Pokoju, za brak inwestycji w latach 2012 – 2013. Później zaapelował o zwiększenie środków na
naprawę dróg powiatowych na terenie gminy Pokój i powiedział o niebezpiecznym zdarzeniu w
Zawiści, w wyniku którego została wybita szyba przez kamień w przystanku autobusowym.
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Wójt Gminy stwierdziła, że to Zarząd Powiatu Namysłowskiego proponuje podział
środków w budżecie powiatu i typuje zadania do realizacji. Odniosła się także do okresu dwóch
lat, w trakcie których nie wykonano żadnych prac na drogach powiatowych w gminie Pokój,
mimo, iż gmina miała swojego przedstawiciela w Zarządzie Powiatu. Następnie uznała, że
należy cieszyć się z zamiaru przeprowadzenia jakichkolwiek prac przez Starostwo na terenie
gminy Pokój i poinformowała o partycypowaniu w kosztach remontu drogi powiatowej w Ładzy
przez gminę Pokój.
Radny T.Krystosek zapytał, czy nie byłoby remontu drogi powiatowej w Ładzy bez
wkładu finansowego gminy Pokój.
Wicestarosta uznał, że współfinansowanie remontu przez gminę jest dodatkowym
atutem przemawiającym za przeprowadzeniem prac na jej terenie.
Radna J.Mielczarek zapytała o termin zakończenia patcherowania dróg powiatowych.
Pan K.Holinej wyjaśnił, że do maja powinny zakończyć się prace na terenie całego
powiatu.
Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, zapytał o możliwość wymiany drogowskazu
na skrzyżowaniu w Zawiści z nazwą „Wierzchy” na drogowskaz z nazwą „Wołczyn”.
Pan K.Holinej poprosił o skierowanie wniosku do Starosty Namysłowskiego w tej
sprawie, który będzie podlegał zaopiniowaniu przez Zespół Zarządzania Ruchem. Wyjaśnił, że
zmiana tego drogowskazu będzie uzależniona właśnie od decyzji tego Zespołu.
Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, odnosząc się do złego stanu nawierzchni
drogi powiatowej na odcinku Lubnów – Kopalina, stwierdził, że warunki przejazdu przez ten
odcinek drogi poprawiłoby sfrezowanie jego nawierzchni.
Pan K.Holinej powiedział, że droga ta nie będzie sfrezowana, przypomniał, że jej
remont został zaplanowany na przyszły rok.
Radny M.Kruczek stwierdził, że pracownicy łatający ubytki w drodze powiatowej w
Domaradzu nie załatali wskazanych przez niego dziur przy przystanku autobusowym w
Domaradzu.
Pan K.Holinej wyjaśnił, że wszelkie uwagi należy zgłaszać pisemnie do Wydziału Dróg
Powiatowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie, nie należy zgłaszać ich pracownikom
wykonawcy.
Następnie Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad omawianym
projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVIII/229/2017 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Następnie Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła przerwę w obradach.
Po przerwie.
b) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego
Wójt Gminy przedstawiła zmiany wprowadzone do projektu uchwały przekazanego
radnym w materiałach na sesję, zgodnie ze wskazaniami Opolskiego Kuratora Oświaty
zawartymi w opinii na temat uchwały nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Pokój w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
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Następnie Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad omawianym
projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVIII/230/2017 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
c) wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
zapewnienia wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Wiceprzewodnicząca Rady
zarządziła nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
- 1 głos
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVIII/231/2017 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
d) zapewnienia wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej
Treść projektu uchwały omówiła Pani E.Hylla, p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pokoju, następnie Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zarządziła nad nim
głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVIII/232/2017 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
e) Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pokój na lata 2017-2019
Treść projektu uchwały omówiła Pani E.Hylla, p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pokoju, następnie Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zarządziła nad nim
głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVIII/233/2017 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Pokój
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, następnie Wiceprzewodnicząca Rady
zarządziła nad nim głosowanie.
f)
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Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVIII/234/2017 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
g) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Wójt Gminy porównała ceny za wodę i ścieki obowiązujące na terenie gminy Pokój do
cen w sąsiednich gminach, przedstawiła również wysokość tych opłat na przestrzeni ostatnich
kilku lat. Później omówiła także projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług
Komunalnych „Ekowod” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 20172019.
Następnie Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w
sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVIII/235/2017 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
h) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych
„Ekowod” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 20172019
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Wójta Gminy
Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVIII/236/2017 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
i) zmiany budżetu gminy na 2017 rok
Treść projektów uchwał z podpunktów „i” i „j” omówił Skarbnik Gminy.
Następnie Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w
sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
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Uchwała nr XXVIII/237/2017 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
j) wieloletniej prognozy finansowej
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy
Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVIII/237/2017 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Ad.12 - zapytania i wnioski mieszkańców
Radna K.Piekarska poprosiła o skierowanie wniosku do Starostwa Powiatowego w
Namysłowie o wycięcie 5 drzew w Ładzy.
Ad.13 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Radni nie zgłosili wniosków, ani żadnych oświadczeń.
Ad.14 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Gminy o godz.1730
zamknęła XXVIII sesję Rady Gminy Pokój.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Edyta Pawłowska

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