Protokół nr XXIX/17
z XXIX sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 10 maja 2017 r.
Obecni na posiedzeniu: T.Baran, J.Ciurla, 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.
Nieobecni na sesji: B.Frasiak, M.Kruczek
Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII 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. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXVIII sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
9. Interpelacje i zapytania radnych
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) skargi z dnia 13.02.2017 r. na działalność kierownika gminnej jednostki
organizacyjnej
b) sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz
poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw
wobec zapowiedzi posła – lidera Prawa i Sprawiedliwości - wprowadzenia
dwukadencyjności liczonej wstecz
c) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
d) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Pokój
f) przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój
g) zmiany budżetu gminy na 2017 rok
h) wieloletniej prognozy finansowej
11. Zapytania i wnioski mieszkańców
12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
13. 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, Pana R.Kołodzieja –
przedstawiciela oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Brzegu,
Panią R.Podporę - Przewodniczącą Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Pokoju, 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 XXVIII sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXVIII 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 Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój
Pan R.Kołodziej powiedział o pracach wykonanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w 2016 r. na odcinkach rzek Stobrawa, Bogacica i Promna, położonych na
terenie gminy Pokój oraz o usunięciu zatoru na rzece Bogacicy w 2015 r. Poinformował
również o przetargu ogłoszonym na wykonanie prac na Paryskim Potoku, który nie został
sfinalizowany, ze względu na rezygnację wykonawcy z wykonania robót objętych tym
przetargiem. Zwrócił również uwagę na wskazania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
które niejednokrotnie uniemożliwiają wykonanie zaplanowanych prac. Dla przykładu powiedział
o braku zgody tej instytucji na wykoszenie dna i skarpy na rzece Stobrawie, ze względu na
konieczność zachowania naturalnego charakteru tej rzeki.
Radny T.Baran poinformował o zatorach i tzw. cofce, jakie pojawiły po ostatnich
opadach na Stobrawie, w kierunku Siedlic.
Pan R.Kołodziej powiedział o możliwości usunięcia tych zatorów, oświadczył
jednocześnie, że w tym roku nie przyznano im jeszcze środków finansowych na działalność.
Sekretarz Gminy zwróciła uwagę na zatory tworzące się na Bogacicy i Potoku Paryskim
w Domaradzu.
Pan R.Kołodziej przyznał, że zna sprawę wymienionych przez Sekretarza Gminy rzek i
potwierdził, że wskazany problem dotyczy głównie Potoku Paryskiego. Wyjaśnił, że zaistniała
sytuacja jest wynikiem działalności właścicieli stawów, którzy np. w wyniku jednoczesnego
spuszczania wody ze stawów doprowadzają do powstania cofki. Przyznał również, że ich
upominanie przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych nie przyniosło żadnych
efektów.
Wyjaśnił,
że
to
Starosta
jako
organ
wydający
pozwolenie
wodno-prawne, może je cofnąć w przypadku niestosowania się do zawartych w nim
obowiązków.
Radny K.Walek zwrócił uwagę na zator, jaki powstał na rzece Bogacicy w Domaradzu w
odległości 50 m od mostu.
Pan R.Kołodziej wyjaśnił, że w pozwoleniach wodno-prawnych wskazane są odcinki
rzek za konserwację których odpowiadają właściciele stawów i zauważył, że nie zawsze
wywiązują się oni z nałożonych na nich obowiązków.
Radny K.Walek stwierdził, że rowy, którymi odprowadzana jest woda ze stawów są
wyczyszczone.
Pan R.Kołodziej przyznał, że właściciele stawów czyszczą rowy, ale oprócz tego powinni
dbać o wskazane w pozwoleniu wodno-prawnym odcinki rzek.
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Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, stwierdził, że brak ingerencji w koryta rzek
doprowadzi do sytuacji, w której rzeki będą znajdować się wyżej w stosunku do wpadających
do nich rowów, co doprowadzi do problemów z odprowadzaniem z nich wody.
Pan R.Kołodziej zgodził się z wypowiedzią sołtysa W.Kocienckiego i potwierdził, że
rowy często nie mają ujścia. Zaproponował zwrócenie uwagi na ten problem Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska np. przez spółkę wodną.
Następnie, wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Rady podziękował Panu
R.Kołodziejowi za udział w sesji.
Ad.6 - informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
Informację na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju,
stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu, przedstawiła Pani E.Hylla, p.o. Kierownika GOPS w
Pokoju.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na wskaźnik dotyczący liczby osób korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej wynoszący 6,5% i zapytał, czy wskaźnik ten wzrasta, czy się
obniża.
Pani E.Hylla wyjaśniła, że w ostatnim czasie utrzymuje się on na podobnym poziomie.
Przewodniczący Rady nawiązał do zatrudnionych w GOPS dwóch asystentów rodziny i
zapytał, czy ich liczba pozwala na zaspokojenie potrzeb występujących na terenie gminy.
Pani E.Hylla wyjaśniła, że na jeden asystent może objąć opieką 15 rodzin, a w chwili
obecnej z pomocy asystentów korzysta 16 rodzin.
Ad.7 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady poinformował o spotkaniu roboczym radnych w dniu 08.05.2017 r.
dotyczącym spraw bieżących, później przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy:
 zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2016 rok
oraz informacji o stanie mienia,
 uchwałę nr XXXV/342/17 Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie sprzeciwu wobec
zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla
stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi
posła – lidera Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia dwukadencyjności liczonej
wstecz, uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu,
 uchwałę nr XXVII/185/2017 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie
sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian samorządowych w Polsce, stanowiącą załącznik
nr 4 do protokołu,
 Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016, stanowiącą załącznik nr 5 do
protokołu, radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji,
 bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik nr
6 do protokołu,
 pismo Pana J.Barabosza, nauczyciela ze Szkoły Podstawowej z Oddziałem
Przedszkolnym w Domaradzu, kierowane do wiadomości Rady Gminy Pokój, w sprawie
wypłaty za zrealizowane zajęcia dydaktyczne, pismo stanowi załącznik nr 7 do
protokołu,
 opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2016 rok,
 informację Związku Gmin Śląska Opolskiego o uchwałach Rady Miejskiej w Sławkowie
i Rady Gminy Ozorków wyrażających poparcie dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki,
Dąbrowa i Komprachcice dotyczących przywrócenia granic tych gmin do stanu sprzed
1 stycznia 2017 r., stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.
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Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących
Pan T.Baran, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o trzech
spotkaniach Komisji w sprawie skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pokoju oraz o spotkaniu w dniu 05.05.2017 r., podczas którego dokonano przeglądu dróg
gminnych i powiatowych położonych na terenie gminy.
Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o spotkaniu Komisji
w dniu 08.05.2017 r., w trakcie którego dokonano analizy wydatków poniesionych na opał w
2016 r. oraz zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2017 r.
Ad.8 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXVIII sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady
Gminy Pokój podjętych podczas XXVIII sesji, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu, później
przedstawiła informacje na temat:
 rozstrzygniętego przetargu na przebudowę i rozbudowę regionalnego ośrodka „Centrum
Doświadczania Świata” w Ładzy,
 rozstrzygniętego przetargu na nadzór inwestorski
nad realizacją zadania pn.:
„Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka Centrum Doświadczania Świata w
Ładzy”,
 rozpoczętego patcherowania dróg gminnych,
 zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej
do ogłoszenia zamówienia publicznego na remont ul. Opustowej w Zawiści,
 uzupełniania kamieniem ubytków w drogach gminnych przez Zakład Komunalny
„Pokój”,
 spotkania z przedstawicielem firmy Dino Polska S.A. na temat planowanej budowy
marketu w Pokoju i złożonego wniosku do Starostwa Powiatowego w Namysłowie o
wydanie pozwolenia na budowę,
 odebranej części pozwoleń na budowę oświetlenia drogowego na terenie gminy,
 negatywnego zaopiniowania zamiaru utworzenia parku narodowego „Puszcza Śląska”,
obejmującego swym zasięgiem m.in. gminę Pokój,
 poprawek złożonych do wniosków na rewitalizację zabytkowego parku w Pokoju,
 projektu złożonego w ramach Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork –Namysłów – Olesno,
obejmującego przebudowę głównego przystanku w Pokoju,
 przyznanego dofinansowania na realizację projektu „Senior-Wigor”, w ramach którego
zostanie utworzony, przy remizie OSP w Pokoju, Dom Dziennego Pobytu dla osób
starszych,
 Festiwalu Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C.M. von Webera w Pokoju w
dniach 15-17.06.2017 r.,
 sprzętu muzycznego ufundowanego przez Starostę Namysłowskiego dla zespołu
„Zielenieckie dziołchy”.
Ad.9 - interpelacje i zapytania radnych
Radna J.Sowa zwróciła uwagę na samochody ciężarowe, które omyłkowo zamiast do
„Mopexu” wjeżdżają w uliczkę w Zieleńcu prowadzącą do Żabińca, zaproponowała
ograniczenie tonażu dla wjeżdżających tam samochodów do 5 ton.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby firma „Mopex” ustawiła tablicę informującą o
miejscu, w którym znajduje się zakład.
Radny T.Krystosek powiedział o projekcie „Zimowe Miasteczko, czyli Pokojowa Rewia
Lodowa”, złożonym w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego i zaapelował o jego
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poparcie poprzez udział w głosowaniu. Wyjaśnił, że projekt ten zakłada bezpłatne udostępnienie
mieszkańcom lodowiska przez okres 2 miesięcy.
Pan E.Kania zapytał o termin remontu drogi wojewódzkiej na odcinku w Zieleńcu.
Wójt Gminy zapewniła, że prace rozpoczną się wraz z poprawą warunków
atmosferycznych.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby w przyszłości zlecić opracowanie
koncepcji zagospodarowania terenu przy rondzie, w okolicach skwerka, szczególnie pod kątem
zachowania harmonii w nasadzeniach zieleni.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad. 10 - podjęcie uchwał w sprawach:
a) skargi z dnia 13.02.2017 r. na działalność kierownika gminnej jednostki
organizacyjnej
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił stanowisko Komisji w sprawie
skargi, następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem tego stanowiska.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała nr XXIX/239/2017 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
b) sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz
poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw
wobec zapowiedzi posła – lidera Prawa i Sprawiedliwości - wprowadzenia
dwukadencyjności liczonej wstecz
Treść projektu uchwały omówił Przewodniczący Rady Gminy, a następnie zarządził nad
nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIX/240/2017 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
c) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Treść projektu omówił Przewodniczący Rady Gminy i poprosił o zgłaszanie kandydatów
do Komisji Rewizyjnej.
Radny E.Kania zaproponował kandydaturę radnego M.Kruczka.
Przewodniczący Rady odczytał oświadczenie nieobecnego na sesji radnego M.Kruczka
dotyczące wyrażenia zgody na jego powołanie do składu Komisji Rewizyjnej. Oświadczenie
radnego M.Kruczka stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Następnie wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady zaproponował
zamknięcie listy kandydatów i zarządził głosowanie w tej sprawie.
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Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały dotyczącym
powołania radnego M.Kruczka do Komisji Rewizyjnej.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIX/241/2017 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
d) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady zarządził
nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się -0
Uchwała nr XXIX/242/2017 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Pokój
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy przedstawiając analizę dotyczącą
zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Pokój.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem
uchwały.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIX/243/2017 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
f) przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
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Uchwała nr XXIX/244/2017 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
g) zmiany budżetu gminy na 2017 rok
Treść projektów uchwał z podpunktów „g” i „h” omówił Skarbnik Gminy.
Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji
na temat zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2017 rok.
Później 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 XXIX/245/2017 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
h) 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
Uchwała nr XXIX/246/2017 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad.11 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pani R.Podpora, Przewodnicząca Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Pokoju, poinformowała o aktualnej liczbie członków Koła, powiedziała także o
organizowanej we wrześniu wycieczce do Krakowa, Ojcowa i Wieliczki, do udziału w której, ze
względu na wolne miejsca, zachęcała osoby nienależące do Koła.
Pan S.Cywka, mieszkaniec Żabińca, zaapelował o naprawę zniszczonej drogi w Żabińcu,
poprosił również o interwencję w sprawie osób przesiadujących za sklepem w Domaradzu,
spożywających alkohol i zaśmiecających teren wokół sklepu.
Pani Z.Bieniusa, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, powiedziała o przechylonym znaku z
nazwami ulic przy przystanku autobusowym i poprosiła o jego przesunięcie w inne miejsce.
Radna K.Piekarska zaprosiła wszystkich obecnych na sali narad do udziału w festynie
majowym w Ładzy w dniu 20.05.2017 r.
Ad.12 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Przewodniczący Rady stwierdził brak radnych i sołtysów na corocznych Festiwalach
Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C.M. von Webera w Pokoju i zaapelował do nich
o udział w tegorocznej edycji tej imprezy. Później powiedział o artykule w czasopiśmie
Uniwersytetu Opolskiego „Indeks” na temat działalności Państwa Drozd, mieszkańców Pokoju,
byłych projektantów szkła artystycznego, a obecnie malujących obrazy o Pokoju.
Pani A.Łukaszczyk, p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w
Pokoju, zaproponowała zorganizowanie spotkania z Państwem Drozd, w celu zapoznania się z
ich twórczością.
Wójt Gminy odnosząc się do wcześniej zadanych pytań udzieliła następujących
odpowiedzi:
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 przyjmuje do realizacji wniosek sołtysa sołectwa Dąbrówka Dolna w sprawie
przeniesienia znaku z nazwami ulic,
 na remont drogi w Żabińcu został złożony wniosek do Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, który znajduje się obecnie na liście rezerwowej, Wójt
Gminy zapewniła, że droga ta zostanie wyremontowana, ale trudno było jej podać
konkretny termin wykonania tych prac, powiedziała również, że ubytki w drodze zostaną
doraźnie uzupełnione przy pomocy patchera,
 sprawa osób śmiecących przy sklepie w Domaradzu zostanie zgłoszona Pani
A.Kołodziejczyk, pracownikowi Urzędu Gminy.
Ad.14 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1710 zamknął
XXIX sesję Rady Gminy Pokój.

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