Protokół nr XXXVI/18
z XXXVI sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 28 marca 2018 r.
Obecni na posiedzeniu: T.Baran, B.Frasiak, J. Jakubik, 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.
Radni nieobecni: J.Ciurla, E.Kania,
Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXXV 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 2017 rok
8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXV sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
b) podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
c) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu
„Senior+” w Pokoju
d) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Pokój
e) zmiany budżetu gminy na 2018 rok
f) 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 Pana A.Ostrycharczyka – Komendanta Powiatowego Policji,
Pana A.Puszczewicza – Kierownika Posterunku Policji w Pokoju, Panią R.Podporę –
Przewodniczącą Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju, 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 XXXV sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Pokój,
ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Następnie Przewodniczący Rady przywitał przybyłego na sesję Pana T.Kmiecia,
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad.
Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie stanowiska dotyczącego projektu obszaru potencjalnego Parku Narodowego „Puszcza
Śląska”. Poinformowała o podjęciu podobnej uchwały przez gminę Lubsza i powiedziała o
zakazach obowiązujących na terenie parku narodowego.
Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie wskazanej uchwały w pkt 11
porządku obrad jako podpunkt „g”, później zarządził głosowanie nad porządkiem obrad wraz ze
zmianą zgłoszoną przez Wójta Gminy.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Pokój
przedstawiał się w sposób następujący:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji
Stwierdzenie prawomocności obrad
Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Pokój
Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Analiza stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój
Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na
terenie gminy
7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2017 rok
8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXV sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
b) podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
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c) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu
„Senior+” w Pokoju
d) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój
e) zmiany budżetu gminy na 2018 rok
f) wieloletniej prognozy finansowej
g) stanowiska dotyczącego projektu obszaru potencjalnego Parku Narodowego
„Puszcza Śląska”
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
Informację na temat stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy
Pokój, stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu, przedstawił Pan T.Kmieć, Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie.
Przewodniczący Rady podziękował Panu T.Kmieciowi za przedstawienie informacji,
dotychczasową współpracę i obecność na sesji.
Ad.6 - informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego
na terenie gminy
Informację na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy, stanowiącą załącznik
nr 3 do protokołu, przedstawił Pan A.Ostrycharczyk, Komendant Powiatowy Policji.
Przewodniczący Rady podziękował Panu A.Ostrycharczykowi za przedstawienie
informacji oraz za obecność na sesji.
Ad.7 - sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2017 rok
Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 4 do protokołu, przedstawiła Pani J.Ptaszek,
Sekretarz Gminy Pokój.
Ad.8 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady poinformował o spotkaniu roboczym radnych w dniu 26.03.2018 r.
na temat spraw bieżących. Później podziękował radnym i sołtysom za przekazaną pomoc na
rzecz pogorzelców z Jagiennej, podziękował również dyrektorom Szkoły Podstawowej w Pokoju
oraz Szkoły Podstawowej w Domaradzu za życzenia i kartki świąteczne z okazji Świąt
Wielkanocnych.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy Pokój:
 wniosek mieszkańców Dąbrówki Dolnej dotyczący położenia nawierzchni asfaltowej na
drodze łączącej ul. Budkowską z ul. Święcińską w Dąbrówce Dolnej, stanowiący
załącznik nr 5 do protokołu, Przewodniczący Rady stwierdził, że środki na ewentualny
remont tej drogi będzie można zaplanować w budżecie gminy na 2019 rok, ponieważ w
roku bieżącym pieniądze na drogi zostały już rozplanowane, Przewodniczący Rady
dodał, że pismo to przekaże Wójtowi Gminy,
 opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o prawidłowości planowanej kwoty
długu, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu,
 prośbę Wójta Gminy Lubsza o poparcie stanowiska Nadleśnictwa Brzeg dotyczącego
obszaru potencjalnego Parku Narodowego „Puszcza Śląska”, stanowiącego załącznik nr
7 do protokołu.
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Później Przewodniczący Rady powiedział o skardze Stowarzyszenia „Paladyn” na
działalność Wójta Gminy Pokój, która wpłynęła do Biura Rady Gminy bezpośrednio przed sesją.
Korzystając z obecności przedstawicieli tego Stowarzyszenia na sesji, poprosił ich o krótkie
omówienie tej skargi.
Pan K.Rudziński poinformował o realizowanych dwóch projektach dofinansowanych z
Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie gminy Pokój, w ramach których, od listopada
2017 r. do początku marca 2018 r., odbywały się dla mieszkańców gminy bezpłatne zajęcia z
języka angielskiego Na początku marca Sekretarz Gminy Pokój zażądała zaprzestania
działalności edukacyjnej w obiektach należących do gminy Pokój, mimo wcześniejszych ustaleń
warunków współpracy z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju.
Pan K.Rudziński powiedział, że sytuacja ta wymusiła rozwiązanie dwóch grup zajęciowych w
Domaradzu i Zieleńcu, z możliwością przeniesienia ich do Pokoju, pod warunkiem, że
uczestnicy tych grup wyrażą na to zgodę. Stwierdził również, że dla Stowarzyszenia „Paladyn”
zaprzestanie prowadzenia zajęć może wiązać się z karami umownymi w wysokości ok. 30 tyś.
zł.
Przewodniczący Rady zaproponował skierowanie skargi do rozpatrzenia przez Komisję
Rewizyjną i zarządził głosowanie w tej sprawie.
Głosowanie:
Za
- 10 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 3 głosy
Przewodniczący Rady poinformował, że Rada Gminy zajmie stanowisko w sprawie
skargi na sesji w kwietniu lub w maju, o czym przedstawiciele stowarzyszenia „Paladyn”
zostaną poinformowani. Później zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących
Pan B.Frasiak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o spotkaniu Komisji
w dniu 26.02.2018 r., podczas którego dokonano kontroli zakupów sprzętu na użytek Zakładu
Komunalnego Pokój za 2017 rok.
Pan T.Krystosek, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o spotkaniu
Komisji w dniu 26.03.2018 r. podczas którego zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu
gminy na 2018 rok.
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXV sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady
Gminy Pokój podjętych podczas XXXV sesji, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu, później
przedstawiła informacje na temat:
 rozstrzygniętych przetargów na remont drogi gminnej w Żabińcu oraz
przebudowę węzła przesiadkowego w Pokoju,
 planowanego rozstrzygnięcia przetargu na termomodernizację świetlicy wiejskiej
w Pokoju,
 planowanego podpisania umowy na wykonanie chodnika przy ul. Opolskiej w
Pokoju,
 przygotowywanego zapytania ofertowego na remont ul. Opustowej w Zawiści,
 godzin otwarcia Dziennego Domu Seniora w Pokoju,
 konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju, w wyniku
którego na dyrektora tej placówki ponownie wybrano Panią Annę Kanię,
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 planowanego remontu dróg gminnych przy użyciu kamienia,
 możliwości składania do 15.04.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim wniosków o
dofinansowanie remontu dróg lokalnych, Wójt Gminy powiedziała o planowanym
złożeniu wniosku na remont drogi w Krogulnej.
Ad.10 - interpelacje i zapytania radnych
Radna K.Piekarska powiedziała o braku lustra drogowego na skrzyżowaniu w kierunku
Popielowa. Później odniosła się do braku zgody na wycięcie dębu rosnącego przy chodniku w
Ładzy, stwierdziła, że korzenie tego drzewa niszczą chodnik i dlatego powinno zostać wycięte.
Radna J.Sowa zwróciła uwagę na znaczne ubytki w drodze wojewódzkiej, na odcinku w
Zieleńcu.
Radny T.Krystosek nawiązał do pisma z Izby Celnej dotyczącego podania informacji o
imprezach organizowanych na terenie gminy. Stwierdził, że perspektywa kontroli z różnych
instytucji i ewentualnych konsekwencji zniechęci mieszkańców do organizowania różnych
wydarzeń. W związku z tym zaproponował zorganizowanie spotkania dyrektorów szkół,
przedstawicieli stowarzyszeń, sołtysów, radnych, przedstawicieli OSP z terenu
gminy, przedstawicieli rad rodziców z placówek oświatowych z reprezentantami Izby Celnej,
Urzędu Skarbowego i Sanepidu w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących organizowania
różnych imprez.
Wójt Gminy wyjaśniła, że pismo, o którym wspomniał radny T.Krystosek dotyczyło
imprez podczas których planowana jest sprzedaż alkoholu. Wyjaśniła, że w odpowiedzi na to
pismo Urząd Gminy wskazał dożynki gminne i dwa inne wydarzenia, których organizatorem
będzie Gmina Pokój. Zapewniła, że spróbuje zorganizować spotkanie z przedstawicielami Izby
Celnej, Urzędu Skarbowego i Sanepidu.
Ad.11 - podjęcie uchwał w sprawach:
a) podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Treść projektów uchwał z podpunktów „a” i „b” omówiła Sekretarz Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała nr XXXVI/299/2018 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
b) podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Sekretarza Gminy
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXVI/300/2018 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu
„Senior+” w Pokoju
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
c)

Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXVI/301/2018 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
d) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Pokój
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby przygotować podziękowania i drobne
upominki dla wolontariuszy opiekujących się bezdomnymi psami, następnie zarządził
głosowanie nad omawianym projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXVI/302/2018 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
e) zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Treść projektów uchwał z podpunktów „e” i „f” omówił Skarbnik Gminy.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na
temat zmian wprowadzonych do budżetu gminy.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2018 rok.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXVI/303/2018 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
f) 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 XXXVI/304/2018 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
g) stanowiska dotyczącego projektu obszaru potencjalnego Parku Narodowego
„Puszcza Śląska”
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Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy zwracając uwagę na art. 15 ustawy o
ochronie przyrody dotyczący zakazów obowiązujących na terenie parków narodowych.
Sekretarz Gminy zawnioskowała o dopisanie w §1 po słowach: „Rada Gminy Pokój
wyraża sprzeciw w sprawie utworzenia Parku Narodowego „Puszcza Śląska” na terenach
administracyjnych Lasów Państwowych położonych na obszarze Gminy Pokój” słów: „oraz na
terenach należących do Gminy Pokój”.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem
uchwały wraz ze zmianą zaproponowaną przez Sekretarza Gminy.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXVI/305/2018 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad.12 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pani R.Podpora, Przewodnicząca Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Pokoju, poprosiła o kopie uchwał w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Pokoju oraz w sprawie Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój,
później złożyła życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Ad. 13 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Wójt Gminy poinformowała, że w sprawie uwag dotyczących dróg powiatowych i
wojewódzkich zostaną wysłane pisma do ich zarządców, zapewniła również, że spróbuje
zorganizować spotkanie, o którym powiedział T.Krystosek.
Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych.
Następnie Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady złożyli wszystkim obecnym na
sali narad życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.
Ad.14 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1715 zamknął
XXXVI sesję Rady Gminy Pokój.

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