Protokół nr XXXIV/17
z XXXIV sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 28 grudnia 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 XXXIII 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 XXXIII sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2017 rok
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2017 rok
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) skargi z dnia 30.11.2017 r. na działalność kierownika gminnej jednostki
organizacyjnej
b) regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw
c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok
d) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
e) uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Pokój na lata 2018-2022”
f) zmiany budżetu gminy na 2017 rok
g) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2018
h) 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 Jacek
Gosławski. Następnie przywitał Panią B.Zając - Wójta Gminy, dyrektorów placówek
oświatowych, sołtysów, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy.
Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 15 radnych, co stanowi
quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.
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Ad.3 - przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Pokój,
ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Następnie, poza porządkiem obrad, Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady
podziękowali Panu K.Walkowi za długoletnie sprawowanie funkcji sołtysa sołectwa Lubnów,
wręczyli mu list gratulacyjny i wiązankę kwiatów.
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:
 wigilii dla osób samotnych i starszych, które odbyły się w Pokoju w dniu 09.12.2017 r.
oraz w Domaradzu w dniu 16.12.2017 r. ,
 udziału w wigilii dla członków Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Pokoju w dniu 12.12.2017 r.







Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy:
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat projektu budżetu gminy na
2018 rok, stanowiącą załącznik nr 2,
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu,
skargę na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, stanowiącą załącznik nr 4 do
protokołu,
zaproszenie na wigilię Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju, stanowiące
załącznik nr 5 do protokołu,
list Pana S.Tyszki, Wicemarszałka Sejmu RP, na temat proponowanych zmian w
Kodeksie Wyborczym, stanowiący załącznik nr 6 do protokołu,

Następnie Przewodniczący Rady podziękował dyrektorom szkół, Wójtowi Gminy oraz
Panu B.Stawiarskiemu, posłowi na Sejm RP, za kartki z życzeniami z okazji Świąt Bożego
Narodzenia.
Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących
Pan B.Frasiak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o spotkaniach
Komisji w dniach:
 1 grudnia 2017 r. podczas którego dokonano analizy projektów stawek podatkowych i
opłat lokalnych na 2018 rok,
 11 grudnia 2017 r. w trakcie którego podsumowano pracę Komisji za 2017 rok oraz
ustalono plan pracy na 2018 rok.
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Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o posiedzeniu Komisji
w dniu 27.12.2017 r. podczas którego zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu gminy na
2017 rok oraz podsumowano pracę komisji w 2017 roku.
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXIII sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady
Gminy Pokój podjętych podczas XXXIII sesji, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu, później
przedstawiła informacje na temat:
 zakończonej inwestycji pod nazwą „Przebudowa i adaptacja budynku przy ul.
Wolności 30 w Pokoju w ramach utworzenia i wyposażenia Dziennego Domu
Senior+”,
 trzech umów podpisanych w Urzędzie Marszałkowskim na prace melioracyjne w
zabytkowym parku w Pokoju, wycinkę i zabiegi pielęgnacyjne drzew w
zabytkowym parku w Pokoju, remont strażnicy OSP w Pokoju,
 umów podpisanych w Urzędzie Marszałkowskim
przez Stowarzyszenia
działające na terenie gminy na realizację projektów złożonych do Lokalnej Grupy
Działania „Stobrawski Zielony Szlak”,
 przetargu ogłoszonego na remont drogi gminnej w Żabińcu,
 zapytania ofertowego na remont ul. Opustowej w Zawiści,
 wniosku złożonego do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na
remont ul. Szkolnej w Krogulnej,
 spotkania noworocznego mającego się odbyć w styczniu 2018 r.
Później Wójt Gminy dokonała krótkiego podsumowania 2017 roku wskazując zadania,
które udało się zrealizować (Centrum Doświadczania Świata w Ładzy, Dom Seniora w Pokoju,
pozyskanie środków na rewitalizację zabytkowego parku i przebudowę przystanku
autobusowego w Pokoju, planowanego otwarcia w Pokoju sklepów „Dino” i „Delikatesy”) oraz
zadania, których nie udało się zrealizować (pozyskanie środków na odwierty wody), później
złożyła życzenia z okazji nadchodzącego Nowego Roku.
Ad.7 - sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2017 rok
Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 8 do
protokołu, przedstawił Przewodniczący Rady.
Ad.8 - sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za
2017 rok.
Ad.9 - sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2017 rok
Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za
2017 rok.
Ad.10 - interpelacje i zapytania radnych
Radna J.Sowa zwróciła uwagę na ubytki w drogach gminnych.
Ad.11 - podjęcie uchwał w sprawach:
a) skargi z dnia 30.11.2017 r. na działalność kierownika gminnej jednostki
organizacyjnej
Przewodniczący Rady odczytał skargę, a następnie przedstawił uzasadnienie do projektu
uchwały w sprawie skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej,
opracowane na podstawie wyjaśnień kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
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Pokoju. Zaproponował, aby nie kierować skargi do Komisji Rewizyjnej celem jej rozpatrzenia i
uznać ją za nieuzasadnioną.
Pani M.Preuhs, p.o. kierownika GOPS w Pokoju, wyjaśniła, że (…) otrzymuje pomoc na
bieżąco, a mimo to ciągle jest niezadowolony i grozi pisaniem skarg do różnych instytucji.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
skargi z dnia 30.11.2017 r. na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej,
proponując uznać ją za nieuzasadnioną.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXIV/283/2017 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
b) regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, później Przewodniczący Rady zarządził
nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXIV/284/2017 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok
Treść projektów uchwał z podpunktów „c” i „d” omówiła Wójt Gminy, później
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXIV/285/2017 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
d) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Wójta Gminy
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXIV/286/2017 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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e) uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Pokój na lata 2018-2022”
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, później Przewodniczący Rady zarządził
nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXIV/287/2017 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
f) zmiany budżetu gminy na 2017 rok
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, później Przewodniczący Komisji
Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat zmian wprowadzonych do budżetu
gminy na 2017 rok. Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym
projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXIV/288/2017 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
g) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2018
Treść projektów uchwał z podpunktów „g” i „h” omówił Skarbnik Gminy.
Później Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
na temat projektu budżetu gminy na 2018 rok i zarządził głosowanie nad omawianym projektem
uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXIV/289/2017 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
h) wieloletniej prognozy finansowej
Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na
temat projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, później zarządził
głosowanie nad omawianym projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXIV/290/2017 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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Ad.12 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pani D.Trojanowska, sołtys sołectwa Pokój, powiedziała o słupie linii energetycznej przy
ul. Wojska Polskiego, który należy wymienić, zwróciła uwagę na brakującą tabliczkę z
oznaczeniem nazwy ul. Żeromskiego w Pokoju. Później poprosiła o interwencję w sprawie
harmonogramu wywozu odpadów komunalnych dla Pokoju. Stwierdziła, że Pokój został
podzielony na dwa rejony i zauważyła, że w pierwszym rejonie zaplanowano jeden wywóz, a w
drugim dwa wywozy.
Pani Z. Bieniusa, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, zapytała o termin remontu ul.
Budkowskiej w Dąbrówce Dolnej, prowadzącej do posesji Pani Zachariasz.
Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, podziękował Wójtowi Gminy, radnemu
T.Krystoskowi i Panu D.Bochenkowi, sołtysowi sołectwa Kopalina oraz pracownikom
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w
Pokoju za współpracę w 2017 r.
Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, podziękował w imieniu swoim i
mieszkańców za wykonanie oświetlenia przy drodze Kopalina – Zawiść.
Radny T.Baran poprosił o dokończenie remontu ul. Młyńskiej w Krogulnej.
Radna K.Piekarska powiedziała o konieczności uzupełnienia kamieniem ubytków na ul.
Wiejskiej w Ładzy.
Wiceprzewodnicząca Rady zawnioskowała o przegląd wszystkich dróg na terenie Gminy.
Wójt Gminy, odnosząc się do wcześniej zadanych pytań, udzieliła następujących
odpowiedzi:
 przyjmuje do realizacji uwagi na temat dróg gminnych,
 zgłosi do firmy „Tauron” konieczność wymiany słupa przy ul. Wojska Polskiego
w Pokoju,
 harmonogram wywozu odpadów komunalnych został ustalony po przetargu,
dodatkowy wywóz w Pokoju będzie wiązać się z wykonaniem dodatkowej usługi
przez firmę „Remondis”, Wójt Gminy zapewniła, że zastanowi się nad
rozwiązaniem tego problemu,
 przegląd dróg na terenie gminy zostanie przeprowadzony najprawdopodobniej
przez Komisję Rewizyjną.
Radna J.Mielczarek zauważyła, że w Domaradzu firma „Remondis” nie dostarczyła
mieszkańcom worków do segregacji odpadów.
Wójt Gminy zapewniła, że Pan M.Jankowski, pracownik Urzędu Gminy, skontaktuje się
w tej sprawie z „Remondisem”.
Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym na sali narad życzenia z okazji
nadchodzącego Nowego Roku.
Ad.13 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Nie zgłoszono wniosków.
Ad.14 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1650 zamknął
XXXIV sesję Rady Gminy Pokój.

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