Protokół nr XL/18
z XL sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 5 września 2018 r.
Obecni na posiedzeniu: T.Baran, J.Ciurla, B.Frasiak, J. Jakubik, T.Krystosek, M.Kruczek,
J.Mielczarek, J.Paluch, K.Paluch, K.Piekarska J.Sowa, K.Walek, zgodnie z listą obecności
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni na sesji: E.Kania
Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX 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 XXXIX sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
8. Interpelacje i zapytania radnych
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Statutu Gminy Pokój
b) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
c) ustalenia dla terenu Gminy Pokój maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i
w miejscu sprzedaży
d) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi
publicznej na terenie gminy Pokój
e) zmiany budżetu gminy na 2018 rok
f) 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 13 radnych, co stanowi
quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.
Ad.3 - przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Pokój,
ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.
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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
uwag.
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
 pikniku ekologicznego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zieleniec
w dniu 25.08.2018 r., przy okazji Przewodniczący Rady podziękował za zorganizowanie
tej imprezy,
 uroczystego podpisania w dniu 28.08.2018 r., porozumień w sprawie realizacji
projektów partnerskich z gminami Murów, Świerczów, Wilków oraz z Marszałkiem
Województwa Opolskiego, dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020.
Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy:
 wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej z kontroli
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Pokój w terminie od 15.03.2018 r. do
10.05.2018 r., stanowiące załącznik nr 2 do protokołu,
 odpowiedź Wójta Gminy Pokój na skargę złożoną przez Stowarzyszenie „Paladyn”,
stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu,
 wniosek Pani J.Olszewskiej dotyczący nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Pokój jej
działki nr 8/1309 położonej w Pokoju, wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu,
 pismo Wojewody Opolskiego na temat analizy oświadczeń majątkowych Wójta
Gminy i Przewodniczącego Rady, stanowiące załącznik nr 5 do protokołu,
 informację o zrzeczeniu się mandatu przez Panią Edytę Pawłowską,
Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Pokój, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu,
 wniosek Rezydencji Seniora „Edessa” z Ładzy o nietworzenie odrębnego obwodu
głosowania w siedzibie tej placówki, stanowiący załącznik nr 7 do protokołu,
 zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 29.08.2018 r. w sprawie
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pokój za I półrocze
2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I
półrocze 2018 r., stanowiące załącznik nr 8 do protokołu.
Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących
Pan B.Frasik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o braku posiedzeń
Komisji w okresie międzysesyjnym.
Pan T.Krystosek, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o posiedzeniu
Komisji w dniu 04.09.2018 r., w trakcie którego:
1) dokonano analizy wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.,
2) zapoznano się z gospodarką finansową związaną z utrzymaniem czystości i porządku w
gminie za I półrocze 2018 r.,
3) zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2018 r.
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Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXIX sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady
Gminy Pokój podjętych podczas XXXIX sesji, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu, później
przedstawiła informacje na temat:
 wyłonionego wykonawcy w przetargu nieograniczonym na „Zaprojektowanie i
przebudowę węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w
miejscowości Pokój”,
 trwającej rozbudowy ciągu komunikacyjnego przy ul. Opolskiej w Pokoju,
 trwającej termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Pokoju, przy okazji Wójt
Gminy poinformowała o wniosku wykonawcy o przesunięcie terminu
zakończenia prac do 31.12.2018 r., na co Urząd Marszałkowski wyraził zgodę,
 planowanego remontu drogi powiatowej w Ładzy, na który Starostwo Powiatowe
w Namysłowie ogłosiło drugi przetarg,
 projektów realizowanych przez stowarzyszenia działające na terenie gminy,
 wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego na uzyskanie dofinansowania
na budowę kanalizacji w Zieleńcu, etap II,
 ogłoszonego trzeciego przetargu na „Odbudowę i konserwację ogrodzenia
zabytkowego, prace konserwatorskie i remontowe oraz odbudowę zabytków –
elementów małej architektury na terenie zabytkowego założenia parkowego w
Pokoju”,
 podpisanych kolejnych umów na rewitalizację zabytkowego parku w Pokoju,
 rozstrzygniętych przetargów na dowóz uczniów do placówek oświatowych na
terenie gminy oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Namysłowa, Kup i
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju,
 zapytania ofertowego na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Pokój,
 planowanego ogłoszenia we wrześniu przetargu na odbiór odpadów
komunalnych,
 zapytania ofertowego na remont ul. Opustowej w Zawiści i ul. Średniej w
Krogulnej,
 rozpoczęcia nowego roku szkolnego w placówkach oświatowych, przy okazji
Wójt Gminy poinformowała o rezygnacji Pani A.Kani z objęcia stanowiska
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju i zgodzie Kuratora
Oświaty na powołanie osoby pełniącej obowiązki dyrektora tej placówki na okres
10 miesięcy, Wójt Gminy dodała także, że konkurs na dyrektora tej szkoły
zostanie ogłoszony wiosną przyszłego roku. Następnie, w związku z
nieobecnością Pani A.Kani na sesji, Wójt Gminy przekazała Panu J.Jakubikowi
wiązankę kwiatów i podziękowania dla Pani A.Kani za dotychczasową pracę na
stanowisku dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju,
 uruchomienia od 01.09.2018 r. klubu dziecięcego „Junior” dla dzieci poniżej 2,5
roku życia, prowadzonego przez Zakład Komunalny „Pokój”,
 odwołania się przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” z
Namysłowa od decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w
sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pokój,
 szacowania strat powstałych w rolnictwie w wyniku suszy,
 braku podłączenia posesji Pani J.Gurgul z Krzywej Góry do sieci wodociągowej i
podjętych działań mających na celu doprowadzenie wodociągu do tej posesji.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt Gminy zaprosiła wszystkich obecnych na sali
narad na dożynki gminne do Ładzy w dniu 09.09.2018 r.
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Ad.7 - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze omówił Skarbnik Gminy.
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za I półrocze 2018 r.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad. 8 - interpelacje i zapytania radnych
Radny T.Krystosek poinformował o projektach, na realizację których Stowarzyszenie
Odnowy Wsi Kopalina pozyskało fundusze:
1) „Utworzenie siłowni zewnętrznej z miejscem spotkań i integracji mieszkańców”,
2) „Wie dziś chłopiec i dziewczyna – zdrowe życie od sportu się zaczyna”,
3) „Roztańczona gmina Pokój”,
4) „Promocja obszaru LGD”.
Następnie zwrócił uwagę na zarośnięty teren przy budynku byłego przedszkola w Zawiści i
poprosił o jego wykaszanie przynajmniej raz w roku, później zapytał czy na wielokrotnie
zgłaszaną przez niego sprawę wymiany linii energetycznej przy ul. Wierzbickiej w Kopalinie
została udzielona odpowiedź przez firmę Tauron, zapytał również, czy udało znaleźć się
nauczyciela do nauczania języka angielskiego w Szkole Podstawowej z Oddziałem
Przedszkolnym w Domaradzu.
Radny T.Baran zwrócił uwagę na zarośnięte pobocza przy ul. Młyńskiej w Krogulnej i na
brak poboczy przy tej ulicy. Powiedział także o wypadku samochodowym na tej ulicy
stwierdzając, że mógł być on efektem ograniczonej widoczności, zapytał o termin wycinki
zakrzaczeń przy ul. Młyńskiej i ul. Krótkiej w Krogulnej oraz o uzupełnienie tłuczniem ubytków
w ul. Szkolnej w Krogulnej. Zapytał również, czy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie wypowiedziało się w sprawie wałów przeciwpowodziowych.
Radna J.Mielczarek zwróciła uwagę na zarośnięte pobocza przy drodze gminnej prowadzącej
do Żabińca.
Radna T.Baran zapytał, czy Urząd Gminy ogłosił przetarg na mulczowanie poboczy dróg
gminnych oraz czy jest wyznaczony pracownik do kontrolowania tych prac.
Radny K.Walek powiedział o zarośniętych poboczach przy drodze powiatowej na odcinku
Fałkowice – Lubnów.
Radny J.Jakubik zwrócił uwagę na brak chodnika przy drodze wojewódzkiej na odcinku od
Pokoju do Zieleńca i stwierdził, że jego brak utrudnia mieszkańcom Pokoju bezpieczne
przemieszczanie się do „Delikatesów”, później zaproponował, aby okoliczni przedsiębiorcy
partycypowali w koszty budowy tego chodnika.
Przewodniczący Rady zauważył, że wykonanie tego chodnika należy do zadań Zarządu Dróg
Wojewódzkich.
Radny J.Jakubik powiedział o suchych gałęziach na drzewach rosnących przy ulicach
Podleśnej i Kościelnej w Pokoju.
Przewodniczący Rady powiedział o gałęziach wyrastających z pni drzew przy ul. Wolności
w Pokoju, „wchodzących” na jezdnię, później poprosił o wyrównanie równiarką drogi
prowadzącej do Czarnej Wody. Powiedział o odłamanych gałęziach na drzewach rosnących przy
ul. Wolności w Pokoju i naprzeciwko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, zwrócił
uwagę na ciężarówki zatrzymujące się na poboczu drogi wojewódzkiej lub na jezdni na
wysokości sklepu „Dino” w Pokoju, stwierdził, że samochody te niszczą pobocze oraz stwarzają
zagrożenie dla uczestników ruchu i poprosił o rozwiązanie tego problemu np. poprzez ustawienie
znaku „Zakaz zatrzymywania się”. Następnie zwrócił uwagę na progi zwalniające na ul. 1 Maja
w Pokoju, które należałoby tak pomalować, aby stały się bardziej widoczne i poinformował o
wodzie spływającej z drogi gminnej po opadach deszczu przed posesję przy ul. Wolności 38 w
Pokoju.
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Radna J.Sowa, powiedziała o ubytkach w drodze wojewódzkiej, na odcinku w Zieleńcu.
Radny T.Baran poprosił o uzupełnienie masą bitumiczną ubytków na skrzyżowaniu Siedlice
– Karłowice.
Wójt Gminy, odnosząc się do wcześniej zadanych pytań, udzieliła następujących
odpowiedzi:
 sprawa remontu drogi powiatowej prowadzącej do Siedlic będzie rozpatrywana przez
Zarząd Powiatu Namysłowskiego, ponadto Starostwo Powiatowe będzie patcherować
wybrane odcinki dróg powiatowych na terenie gminy Pokój, natomiast droga powiatowa,
na odcinku Domaradzka Kuźnia – Lubnów, mimo wcześniejszych zapewnień
przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Namysłowie, nie będzie remontowana,
 na początku roku Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował, że nie będzie remontować
drogi wojewódzkiej ze względu na brak pieniędzy,
 przyjmuje do realizacji wycinkę odrastających gałęzi z pni przy ul. Wolności w Pokoju,
odłamanych gałęzi na drzewach oraz niewidocznych progów zwalniających przy ul. 1
Maja w Pokoju,
 rozezna sprawę zalegającej wody po opadach deszczu przy ul. Wolności 38 w Pokoju,
 zostanie skierowany wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich o rozwiązanie problemu
zatrzymujących się samochodów przy sklepie „Dino” w Pokoju,
 pobocza drogi prowadzącej do Żabińca stanowią własność prywatną i to ich właściciele
powinni zadbać o ich wykoszenie,
 budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej, na odcinku od Pokoju do Zieleńca, należy
do Zarządu Dróg Wojewódzkich i trudno będzie zachęcić lokalnych przedsiębiorców do
partycypowania w koszty budowy tego chodnika, Wójt Gminy stwierdziła, że jego
wykonanie w najbliższym czasie nie będzie możliwe i przedstawiła inwestycje
planowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich,
 przyjmuje do realizacji przycięcie suchych gałęzi na drzewach przy ulicach Podleśnej i
Kościelnej w Pokoju,
 wykaszania poboczy dróg gminnych, Wójt Gminy przyznała, że możliwości Zakładu
Komunalnego „Pokój” są ograniczone, w czasie wakacji pracownicy Zakładu byli
zaangażowani w remonty w placówkach oświatowych, a obecnie pomagają w
przygotowaniu dożynek gminnych,
 sprawdzi, czy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przekazało
korespondencję do Urzędu Gminy Pokój,
 przyjmuje do realizacji wniosek dotyczący wykoszenia terenu przy byłym przedszkolu w
Zawiści,
 w sprawie wymiany linii niskiego napięcia przy ul. Wierzbickiej w Kopalinie zostanie
udzielona radnemu Krystoskowi odpowiedź na piśmie,
 w chwili obecnej nie ma nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej z
Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu, dyrektor tej placówki poinformowała
Kuratorium Oświaty o tej sytuacji. Wójt Gminy wyjaśniła, że praca na stanowisku
nauczyciela języka angielskiego w tej szkole dotyczy jednego roku szkolnego,
nawiązując zaś do nauczycieli gimnazjum powiedziała, że mieli oni możliwość
przechodzenia do szkół podstawowych, pod warunkiem rozwiązania umowy o pracę w
gimnazjum za porozumieniem stron, co wpłynęłoby na niewypłacanie odpraw w
przyszłym roku,
 mulczowaniem poboczy dróg gminnych zajmuje się Zakład Komunalny „Pokój”, a
wykonanie tych prac jest kontrolowane przez Pana R.Wilkowskiego.
Pani R.Podpora, Przewodnicząca Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Pokoju, powiedziała o konieczności opuszczenia sali narad ze względu na
zaplanowany udział w Zarządzie Koła.
5

Ad. 9 - podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Statutu Gminy Pokój
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy.
Radny T.Krystosek poprosił o wyjaśnienie pojęcia „bezwzględna większość głosów”.
Szczegółowej informacji na ten temat udzieliła Pani Z.Cioma, radca prawny.
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała Nr XL/322/2018 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
b) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady zarządził
nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała Nr XL/323/2018 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
c) ustalenia dla terenu Gminy Pokój maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
jak i w miejscu sprzedaży
Radny T.Krystosek uznał za niejasne zapisy uchwały określające liczbę zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w §1 projektu uchwały i zapytał, czy na
sprzedaż każdego rodzaju alkoholu wydawane jest odrębne zezwolenie, czy też jedno
zezwolenie obejmuje wszystkie rodzaje alkoholi oraz czy zaproponowane w uchwale liczby
zezwoleń obejmą wszystkie zainteresowane podmioty na terenie gminy.
Po krótkiej dyskusji nie udało się jednoznacznie rozstrzygnąć wątpliwości, na które
wskazał radny T.Krystosek i w związku z tym Wójt Gminy zaproponowała zmianę liczby
zezwoleń określonych w §1 ust. 1 i ust. 2 uchwały na 30, a w ust.3 na 60. Zapewniła, że jeżeli
zmiana ta okaże się niewłaściwa, to na następną sesję zostanie przygotowana nowa uchwała w
tej sprawie.
Radni zgodzili się z wnioskiem Wójta Gminy i w związku z tym Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały wraz ze zmianą zaproponowaną przez
Wójta Gminy.

Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
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Uchwała Nr XL/324/2018 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
d) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako
drogi publicznej na terenie gminy Pokój
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady zarządził
nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała Nr XL/325/2018 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
e) zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy.
Pan T.Krystosek, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o
pozytywnej opinii Komisji na temat zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2018 rok.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem
uchwały.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała Nr XL/326/2018 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
f) wieloletniej prognozy finansowej
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała Nr XL/327/2018 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 10 – zapytania i wnioski mieszkańców
Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, nawiązał do projektów Stowarzyszenia
Odnowy Wsi Kopalina, które będą realizowane w świetlicy wiejskiej w Zawiści i poprosił o
rozwiązanie problemu z ogrzewaniem w tym budynku.
Pani Z.Bieniusa, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, poprosiła o ścięcie jabłoni rosnącej na
posesji, której właścicielem był kiedyś Pan Fiedeń, ze względu na szerszenie, które gromadzą się
przy tym drzewie.
Radna J.Mielczarek zaproponowała, aby wysłać pisma do właścicieli pól o wykoszenie
pobocza drogi prowadzącej do Żabińca.
Ad.11 – wolne wnioski i oświadczenia radnych
Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych w związku z upływem kadencji.
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Ad.12 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1800 zamknął
XL sesję Rady Gminy Pokój.
Protokołowała:
Elżbieta Kuklok ……..
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