Protokół nr XXXVIII/18
z XXXVIII sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 28 maja 2018 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, J.Sowa, K.Walek, zgodnie z listą
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecna na sesji: K.Piekarska
Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII 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 XXXVII sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
7. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju za
rok 2017
8. Interpelacje i zapytania radnych
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) skargi na działalność Wójta Gminy Pokój
b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie
zasad finansowania w 2018 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu
Gminy Pokój
c) zmiany budżetu gminy na 2018 rok
d) wieloletniej prognozy finansowej
10. Zapytania i wnioski mieszkańców
11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
12. Zakończenie sesji
Ad.1 – otwarcie sesji
Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz. 1500 Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jacek
Gosławski. Następnie przywitał 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.
Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 14 radnych, co stanowi
quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący Rady wraz z Wójtem Gminy wręczyli podziękowania i
drobne upominki zaproszonym na sesję mieszkańcom gminy, bezinteresownie opiekujących się
bezdomnymi zwierzętami.
Ad.3 - przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Pokój,
ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.
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Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad i zawnioskował o zmianę
dotychczasowego brzmienia pkt 9a na: „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi wg
właściwości”. Wyjaśnił, że w trakcie rozpatrywania skargi stowarzyszenia Paladyn Komisja
Rewizyjna stwierdziła, że skarga ta dotyczy pracownika Urzędu Gminy Pokój i w związku z tym
należy przekazać ją do rozpatrzenia wg właściwości Wójtowi Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zaproponowaną zmianą
porządku obrad.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Pokój
przedstawiał się w sposób następujący:
1) Otwarcie sesji
2) Stwierdzenie prawomocności obrad
3) Przyjęcie protokołu z XXXVII 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 XXXVII sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
7) Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
za rok 2017
8) Interpelacje i zapytania radnych
9) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przekazania skargi wg właściwości
b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w
sprawie zasad finansowania w 2018 roku opieki zapewnianej w żłobku
dzieciom z terenu Gminy Pokój
c) zmiany budżetu gminy na 2018 rok
d) wieloletniej prognozy finansowej
10) Zapytania i wnioski mieszkańców
11) Wolne wnioski i oświadczenia radnych
12) Zakończenie sesji
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady poinformował o spotkaniu roboczym radnych w dniu 25.05.2018 r.
na temat spraw bieżących.
Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy:
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 opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2017 r.,
 pismo Pana T.Bitnera z Zajazdu „Pod Borem” w sprawie zmniejszenia częstotliwości
wywozu odpadów komunalnych, Przewodniczący Rady przekazał to pismo Wójtowi
Gminy i poprosił o udzielenie odpowiedzi Panu T.Bitnerowi,
 sprawozdanie Wójta Gminy Pokój z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 2 do protokołu,
 opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2017 r.
Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących
Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o spotkaniu Komisji w
dniu 25.05.2018 r. w trakcie którego zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu gminy na
2018 rok.
Pan B.Frasik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniach Komisji
w dniach:
 11.05.2018 r. podczas którego przeprowadzono rozmowę z prezesem Stowarzyszenia
Paladyn w sprawie skargi złożonej na Wójta Gminy Pokój,
 16.05.2018 r. w trakcie którego przeanalizowano sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy za 2017 r. oraz sporządzono wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy za 2017 rok.
Ad.7 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXVII sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady
Gminy Pokój podjętych podczas XXXVII sesji, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu, później
przedstawiła informacje na temat:
 rozpoczętego remontu świetlicy wiejskiej w Pokoju,
 planowego remontu ul. Opolskiej w Pokoju i zamiaru przekazania w dniu
09.05.2018 r. placu budowy,
 zakończonego remontu drogi gminnej w Żabińcu i zaplanowanego na 29.05.2018
r. odbioru prac,
 uzgadniania dokumentacji dotyczącej przebudowy węzła przesiadkowego w
Pokoju,
 przygotowywanych przetargów na wykonanie prac w zabytkowym parku w
Pokoju,
 ogłoszonej przez Wojewodę Opolskiego listy dróg zakwalifikowanych do
dofinansowania remontów w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury
Drogowej, na której znalazła się ul. Średnia w Krogulnej, Wójt Gminy wyjaśniła,
że ostateczna decyzja w sprawie przyznania dofinansowania zapadnie po
zaakceptowaniu tej listy przez Ministra Inwestycji i Rozwoju,
 patcherowania dróg gminnych i terminu zakończenia tych prac w dniu
30.05.2018 r.,
 remontu drogi transportu drogowego od posesji Pani Pędziwiatr w Domaradzu w
kierunku Kozub, wykonanego przez Zakład Komunalny „Pokój”,
 podpisanej umowy na dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości zakupu
wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy,
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 pięciu wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania kolejnych etapów
rewitalizacji zabytkowego parku w Pokoju, w części dotyczącej parku
francuskiego,
 przyznanego wyróżnienia gminie Pokój w konkursie „Opolskie dla rodziny”, w
kategorii „Opolski Samorząd dla Rodziny”.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt Gminy zaprosiła wszystkich obecnych na sali
narad na gminne zawody strażackie w Zawiści w dniu 10.06.2018 r. oraz na Festiwal Muzyki
Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C.M. von Webera w dniach 31.05.2018 r. – 02.06.2018 r.,
złożyła także życzenia radnym, pracownikom Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek
organizacyjnych z okazji Dnia Pracownika Samorządowego obchodzonego w dniu 27 maja.
Ad.7 - informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
za rok 2017
Informację na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju za
rok 2017, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu, przedstawiła Pani M.Preuhs, p.o. kierownika
GOPS.
Ad.8 - interpelacje i zapytania radnych
Radny E.Kania nawiązał do zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy i
zauważył, że nie wszystkie odpady zostały zabrane. Poprosił także o określenie odpadów, które
należą do odpadów wielkogabarytowych.
Radny T.Baran zauważył, że co roku są patcherowane drogi gminne, a mimo to cały czas
są w nich dziury, dla przykładu podał ul. Średnią w Krogulnej, zapytał, czy usługi te są zawsze
świadczone przez tę sama firmę. Następnie zapytał o możliwość zainstalowania progu
zwalniającego na ul. Siedlickiej w Krogulnej.
Radny K.Walek powiedział o niezadowoleniu mieszkańców z powodu istniejącego w
Lubnowie nielegalnego wysypiska śmieci.
Radna J.Sowa nawiązując do wywozu bioodpadów stwierdziła, że firma „Remondis” nie
zostawia właścicielom posesji odpowiedniej ilości worków.
Wójt Gminy odnosząc się do zapytań radnych udzieliła następujących odpowiedzi:
 zostało wysłane pismo do firmy „Remondis” z uwagami mieszkańców dotyczących
świadczonych usług na terenie gminy, Wójt Gminy zapewniła, że w następnym przetargu
na odbiór odpadów komunalnych zostanie doprecyzowana kwestia wywozu odpadów
wielkogabarytowych,
 zgłosił się potencjalny kupiec, zainteresowanym nabyciem nieruchomości w Lubnowie
wraz z powstałym na niej wysypiskiem śmieci,
 w poprzednich latach patcherowaniem dróg gminnych zajmowała się firma „Tombud”,
natomiast w tym roku prace te są wykonywane przez firmę „Remost”,
 w gazetce gminnej zostanie zamieszczone wyjaśnienie dotyczące wywozu odpadów
wielkogabarytowych.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.9 - podjęcie uchwał w sprawach:
a) przekazania skargi wg właściwości
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w trakcie rozpatrywania skargi stowarzyszenia
Paladyn na działalność Wójta Gminy Pokój, Komisja Rewizyjna uznała, że skarga ta nie dotyczy
Wójta, a pracownika Urzędu Gminy i w związku z tym należy ją przekazać do rozpatrzenia
według właściwości Wójtowi Gminy.
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Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił stanowisko Komisji w
sprawie tej skargi.
Radny J.Ciurla zapytał, czy uchwała w sprawie przekazania skargi wg właściwości była
konsultowana z radcą prawnym.
Pani Z.Cioma, radca prawny, potwierdziła, że uchwała ta była z nią konsultowana.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem
uchwały.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
- 1 głos
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXVIII/311/2018 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie
zasad finansowania w 2018 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu
Gminy Pokój
Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXVIII/312/2018 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
c) zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Skarbnik Gminy omówił uchwały z podpunktów „c” i „d”.
Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat
zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2018 rok.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2018 rok.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXVIII/313/2018 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
d) wieloletniej prognozy finansowej
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXVIII/314/2018 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Ad.10 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pani R.Podpora, Przewodniczącą Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Pokoju, przedstawiła krótką informację na temat bieżącej działalności koła.
Ad.11 – wolne wnioski i oświadczenia radnych
Radny J.Jakubik przypomniał o poruszanym wiosną temacie przycięcia gałęzi
przysłaniających lampy oświetlenia ulicznego i stwierdził, że do tej pory gałęzie te nie zostały
przycięte.
Przewodniczący Rady przypomniał o Festiwalu Muzyki Webera i poprosił radnych o
niezawodny udział w tym wydarzeniu.
Ad.12 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1630 zamknął
XXXVIII sesję Rady Gminy Pokój.

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