Protokół nr XXXII/17
z XXXII sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 18 października 2017 r.
Obecni na posiedzeniu: T.Baran, J.Ciurla, B.Frasiak, J. Jakubik, E.Kania, T.Krystosek,
M.Kruczek, 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 XXXI 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 XXXI 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
2016/2017
8. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach
majątkowych
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego
b) przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy-szczepienie HPV
na lata 2017-2022
c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
d) zmiany uchwały nr XXX/250/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie
udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu
e) zmiany uchwały nr XXX/251/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie
udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej
Kuźni
f) zmiany uchwały nr XXX/252/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie
udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach
g) zmiany uchwały nr XXX/254/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie
udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju
h) zaciągnięcia kredytu długoterminowego
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

1

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 K.Gęsiarza – Wicestarostę
Namysłowskiego, Panią R.Podporę – Przewodniczącą Koła Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Pokoju, dyrektorów placówek oświatowych, sołtysów, mieszkańców
oraz pracowników Urzędu Gminy.
Następnie, poza porządkiem obrad, głos zabrał Pan K.Gęsiarz, nowo wybrany
Wicestarosta Namysłowski. Zapewnił, że zna nurtujący mieszkańców gminy Pokój temat złego
stanu dróg powiatowych położonych na terenie gminy Pokój. Poinformował, że ze względu na
zaplanowane spotkanie w Opolu nie będzie mógł uczestniczyć w sesji, ale zadeklarował swój
udział w kolejnym posiedzeniu Rady Gminy Pokój, podczas którego postara się udzielić
odpowiedzi na zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców. Wyraził również nadzieję, że w
ramach budżetu powiatu na 2018 rok, możliwe będzie wyremontowanie dróg powiatowych na
terenie gminy Pokój.
Przewodniczący Rady podziękował Panu K.Gęsiarzowi za przybycie na sesję, poprosił
również o zabezpieczenie w budżecie starostwa na 2018 rok środków na remonty dróg
powiatowych położonych na terenie gminy Pokój.
Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 15 radnych, co stanowi
quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.
Ad.3 - przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Pokój, ze
względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad, nie wniesiono do niego
uwag.
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
 udziału w dożynkach gminnych w Fałkowicach w dniu 10.09.2017 r., przy okazji złożył
podziękowania na ręce Wójta Gminy oraz sołtysa sołectwa Fałkowice za zorganizowanie
tej imprezy,
 udziału w walnym zebraniu Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju,
Przewodniczący Rady poinformował o ponownym wyborze Pani R.Podpory na
Przewodniczącą tej organizacji,
 uczestnictwa, wraz z radnymi, w dniu 06.10.2017 r. w uroczystym podpisaniu dwóch
umów z Województwem Opolskim na dofinansowanie rewitalizacji zabytkowego parku
w Pokoju,
 koncertu w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju „Wiekowe baszty”,
podczas którego wystąpił mi.in. mieszkaniec gminy i były nauczyciel, Tadeusz Śmieja.
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 uroczystości zorganizowanej przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego dla par
małżeńskich z terenu gminy obchodzących jubileusz złotych godów,
 spotkania roboczego radnych w dniu 16.10.2017 r. dotyczącego spraw bieżących.
Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy:
 informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017,
stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu,
 informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Pokój za I półrocze 2017 r.,
stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu,
 opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat informacji z przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu,
 informację o podjętych działaniach przez Związek Gmin Śląska Opolskiego w 2016 r. i w
pierwszym półroczu 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu,
 informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie, będącą analizą oświadczeń
majątkowych radnych i innych osób zobowiązanych do ich złożenia, stanowiącą
załącznik nr 6 do protokołu.
 wniosek Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych o obniżenie podatku od
środków transportowych, stanowiący załącznik nr 7 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady zaprosił na wystawę i koncert w dniu 22.10.2017 r.
w kościele ewangelickim w Pokoju z okazji 500 lat Reformacji.
Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących
Pan B.Frasiak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował, że w okresie
międzysesyjnym Komisja nie odbyła spotkań.
Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o posiedzeniach
Komisji w dniach:
 29.09.2017 r. w trakcie którego dokonano oceny przygotowania Szkoły Podstawowej z
Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu do rozpoczęcia nowego roku szkolnego,
 16.10.2017 r. podczas którego dokonano analizy wykonania budżetu gminy w I półroczu
2017 r. oraz zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu na 2017 rok.
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXI sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady
Gminy Pokój podjętych podczas XXXI sesji, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu, później
przedstawiła informacje na temat:
 planowanego zakończenia do 30.10.2017 r. zadania pn. „Centrum Doświadczania
Świata” w Ładzy,
 rozbudowy oświetlenia drogowego przez firmę „Tauron” na terenie gminy,
 prac zaplanowanych do wykonania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na odcinku
drogi wojewódzkiej nr 454, położonym na terenie gminy Pokój,
 rozstrzygniętego przetargu na „Przebudowę i adaptację budynku przy ul.
Wolności 30 w Pokoju w ramach utworzenia i wyposażenia Dziennego Domu
Senior+”,
 wniosku złożonego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych na remont drogi w Żabińcu,
 planowanego ogłoszenia przetargu na remont ul. Opustowej w Zawiści,
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 planowanego złożenia w grudniu wniosków o pozyskanie środków z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi Krogulna – Zieleniec,
 pozytywnej decyzji Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie
dofinansowania termomodernizacji remizy OSP w Pokoju,
 uroczystego podpisania umów na dofinansowanie rewitalizacji zabytkowego
parku w Pokoju,
 planowanego złożenia wniosków na kolejne etapy prac w zabytkowym parku w
Pokoju,
 uzupełniania wniosków złożonych w ramach naborów ogłoszonych przez Lokalną
Grupę Działania „Stobrawski Zielony Szlak”,
 podpisanej umowy na bezpłatne użyczenie sali ślubów dla prawników
obsługujących punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego dla uprawnionych
mieszkańców,
 dożynek gminnych w Fałkowicach w dniu 10.09.2017 r., Wójt Gminy przy okazji
podziękowała wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację tej
imprezy, a szczególne słowa uznania skierowała do sołtysa i rady sołeckiej z
Fałkowic,
 stanu zatrudnienia w Urzędzie Gminy Pokój.
Ad.7 - podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
oraz informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny
2016/2017
Informację na temat działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
przedstawiła Wójt Gminy.
Przewodniczący Rady, w imieniu swoim i Wójta Gminy, podziękował dyrektorom szkół,
nauczycielom oraz pracownikom obsługi za pracę w roku szkolnym 2016/2017, później zaprosił
na spotkanie w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Pokoju w dniu 20.10.2017 r., podczas którego
nastąpi uroczyste otwarcie obserwatorium astronomicznego.
Ad.8 - 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 te stanowią załączniki nr 9 i 10 do
protokołu.
Ad.9 - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
Informację na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
przedstawił Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
Ad.10 - interpelacje i zapytania radnych

Radny T.Krystosek poprosił o skierowanie wniosku do Starostwa Powiatowego w
Namysłowie o wycięcie zakrzaczeń przy drodze powiatowej na odcinku Kopalina – Domaradzka
Kuźnia. Później powiedział o koronach drzew przysłaniających lampy oświetlenia ulicznego i w
związku z wątpliwościami, czy za przycięcie koron drzew odpowiedzialna jest firma Tauron, czy
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Starostwo Powiatowe w Namysłowie, poprosił o przesłanie pism w tej sprawie do obu tych
instytucji.
Radna J.Sowa poinformowała o konieczności wycięcia zakrzaczeń przy wyjeździe z
Zieleńca w kierunku Namysłowa.
Radna J.Mielczarek również poprosiła o wycięcie zakrzaczeń przy drodze powiatowej na
odcinku Domaradz-Fałkowice.
Przewodniczący Rady powiedział o zgłoszeniu Pana Sobasa w sprawie stwarzających
zagrożenie dębów przy ul. Kolejowej w Pokoju.
Radny M.Kruczek zapytał o możliwość wyrównania drogi gruntowej Domaradz-Kozuby.
Radny K.Paluch stwierdził brak witacza przy wjeździe na teren gminy od strony
Fałkowic.
Radna K.Piekarska powiedziała o dostarczonych do Urzędu Gminy tabliczkach z Ładzy z
nazwami ulic „Polna” oraz „Powstańców” i zapytała o termin ponownego ich zawieszenia.
Ad.11 - Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, informując o wniosku Przewodniczącego
Rady Gminy ze spotkania roboczego radnych, dotyczącym zmiany brzmienia nazw szkół w
kolumnie drugiej załącznika do uchwały. Wójt Gminy powiedziała również o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały przez Kuratorium Oświaty w Opolu i związki zawodowe
zrzeszające nauczycieli.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem
uchwały wraz z zaproponowaną zmianą w załączniku.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała Nr XXXII/261/2017 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
b) przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy-szczepienie HPV na
lata 2017-2022
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, później Przewodniczący Rady zarządził nad
nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała Nr XXXII/262/2017 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady zarządził
nad nim głosowanie.
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Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXII/263/2017 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
d) zmiany uchwały nr XXX/250/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu
Treść projektów uchwał z podpunktów od „d” do „g” omówił Skarbnik Gminy, następnie
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały
nr XXX/250/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXII/264/2017 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
e) zmiany uchwały nr XXX/251/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej Kuźni
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy,
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXII/265/2017 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
f) zmiany uchwały nr XXX/252/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy,
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXII/266/2017 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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g) zmiany uchwały nr XXX/254/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy,
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXII/267/2017 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
h) zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady zarządził
nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXII/268/2017 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
i) zmiany budżetu gminy na 2017 rok
Treść projektów uchwał z podpunktów „i” i „j” omówił Skarbnik Gminy, następnie
Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat zmian
wprowadzonych do budżetu gminy na 2017 r. Później Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXII/269/2017 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
j) wieloletniej prognozy finansowej
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy,
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXII/270/2017 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad.12 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pani R.Podpora, Przewodnicząca Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Pokoju, poinformowała o liczbie członków, zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła, udziale
seniorów w kursie komputerowym oraz planowanym wyjeździe do Operetki Wrocławskiej.
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Powiedziała także o odebranym z rąk Marszałka Województwa Opolskiego akcie powołania jej
na członka forum seniorów samorządu województwa opolskiego.
Pan H.Panicz, sołtys sołectwa Krzywa Góra, podziękował za wykonanie nowego asfaltu
w Krzywej Górze.
Pani Z.Bieniusa, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, podziękowała za uzupełnienie
ubytków w drogach.
Wójt Gminy odnosząc się do wcześniej zadanych pytań udzieliła następujących
odpowiedzi:
 uwagi dotyczące dróg powiatowych zostaną przekazane do Starostwa
Powiatowego w Namysłowie,
 w sprawie wycięcia krzaków przy drodze wojewódzkiej w Zieleńcu zostanie
wysłane pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich,
 firma montująca słupy oświetlenia drogowego zobowiązana jest do przycięcia
koron drzew, jeżeli przysłaniają one lampy, natomiast firma Tauron zobowiązana
jest do przycinania gałęzi przylegających do linii energetycznej,
 sprawa dębów przy ul. Kolejowej w Pokoju zostanie sprawdzona przez
pracownika Urzędu Gminy,
 Zakład Komunalny „Pokój” wróci do remontu dróg gminnych po zakończeniu
montowania zadaszenia nad schodami przy stołówce w Pokoju,
 witacze przy wjeździe na teren gminy od strony Fałkowic zostały zdjęte,
ponieważ z biegiem czasu zrobiły się nieładne, Wójt Gminy przy okazji
poinformowała o planowanym wykonaniu nowych witaczy,
 sprawdzi w Zakładzie Komunalnym „Pokój”, dlaczego nie zawieszono tabliczek z
nazwami ulic w Ładzy,
Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt Gminy poinformowała, że nową nakładkę na
drodze w Krzywej Górze wykonano dzięki sołtysowi Krzywej Góry, który nieodpłatnie
udostępnił swoje pole firmie remontującej most i odcinek drogi wojewódzkiej niedaleko
Krzywej Góry.
Ad.13 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Radni ustalili, że spotkanie robocze w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 r.
odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 r. o godz. 1600 w sali narad Urzędu Gminy Pokój.
Ad.14 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1700 zamknął
XXXII sesję Rady Gminy Pokój.

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