Protokół nr V/19
z V sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 20 lutego 2019 r.
Obecni na posiedzeniu: R.Arendarska, T.Baran, J.Ciurla, J.Gosławski, J.Jakubik, E.Kania,
T.Krystosek, M.Łukaszczyk, J.Marczak, K.Piekarska, A.Piszczałka, Z.Poprawa, zgodnie z
listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni: P.Sobek, J.Sowa,
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Wacław Kociencki
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z IV 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 IV sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2018 rok
8. Interpelacje i zapytania radnych
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany budżetu gminy na 2019 rok
b) 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
W.Kociencki. Na wstępnie poinformował, że ze względu na transmitowanie sesji, osoby
biorące w niej udział, wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku i wypowiedzi,
zwrócił także uwagę na obowiązek przestrzegania przepisów RODO, odnoszących się do
ochrony danych osobowych.
Później przywitał Panią B.Zając – Wójta Gminy Pokój, Panią A.Kruszelnicką – Zastępcę
Wójta, radnych, sołtysów dyrektorów placówek oświatowych, 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 IV sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z IV sesji Rady Gminy Pokój, ze
względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.
Radni przystąpili do głosownia. Ze względu na problemy techniczne z systemem do
imiennego głosowania Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
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Po przerwie.
Przewodniczący Rady zarządził ponowne głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z
IV sesji Rady Gminy Pokój.
Wyniki imiennego głosowania:
ZA(13):
Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Jacek Marczak,
Tomasz Krystosek, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Wacław Kociencki, Renata Arendarska,
Edward Kania, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady rady stwierdził, że protokół z
IV sesji Rady Gminy Pokój został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad, nie wniesiono do niego
żadnych uwag.
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy Pokój:
 opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o prawidłowości planowanej kwoty
długu, stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu,
 sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego, stanowiące załącznik nr 3 do protokołu.
Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących
Pan J.Gosławski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniu
Komisji w dniu 19.02.2019 r. podczas którego dokonano kontroli terminowości spłat
kredytów za 2018 rok przez Urząd Gminy Pokój.
Pan T.Krystosek, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o posiedzeniu
Komisji w dniu 20.02.2019 r., którego tematyką było:
 analiza taryf za wodę i ścieki zaproponowanych przez spółkę „Ekowod”,
 analiza ściągalności opłat za wodę i ścieki w 2018 r.,
 opiniowanie bieżących zmian w budżecie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie odbyła spotkań w okresie międzysesyjnym.
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas IV sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady
Gminy Pokój podjętych podczas IV sesji, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu, później
przedstawiła informacje na temat:
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 zakończonego II etapu remontu świetlicy wiejskiej w Pokoju oraz
planowanego wykonania kolejnych prac w tej świetlicy,
 planowanego rozpoczęcia prac przy przebudowie głównego przystanku
autobusowego w Pokoju oraz związaną z tym zadaniem zmianą organizacji
ruchu,
 zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Opolskiego wniosku o
dofinansowanie II etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu,
 przygotowywanego przetargu na realizację zadania pod nazwą „Stobrawskie
Centrum Produktu Lokalnego w Fałkowicach”,
 zatwierdzonego projektu docelowej zmiany organizacji ruchu na drodze
wojewódzkiej nr 454, polegającej na ustawieniu znaków B-36 „Zakaz
zatrzymywania się” w obrębie sklepu „Dino” w Pokoju oraz na wprowadzeniu
oznakowania na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 454 z drogą powiatową
nr 1348 w Zieleńcu oraz planowanego wprowadzenia tych zmian w terminie
do 31.12.2019 r.,
 zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w dniu
30.01.2019 r., taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków dla Gminy Pokój, na okres trzech lat,
 harmonogramu zebrań wiejskich w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich na
kadencję 2019 – 2023,
 wskazania Starostwu Powiatowemu w Namysłowie
odcinków dróg
powiatowych na terenie gminy Pokój wymagających remontu, przy okazji
Wójt Gminy powiedziała o liście intencyjnym w sprawie powołania paktu na
rzecz bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców, dotyczącym
współpracy w zakresie realizacji wspólnych inwestycji w infrastrukturę
drogową na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2019-2023,
 negatywnej odpowiedzi Polskiej Spółki Gazownictwa na zapytanie Urzędu
Gminy Pokój w sprawie możliwości technicznych i ekonomicznych
rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy Pokój.
Ad.7 - sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2018 rok
Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 5 do protokołu, przedstawiła
Pani Aleksandra Kołodziejczyk, Przewodnicząca Komisji.
Radny J.Gosławski odniósł się do niewykorzystania w całości w 2018 r. środków
finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zasugerował, w celu uniknięcia takiej sytuacji w
przyszłości, zwiększenie oferty edukacyjno informacyjnej, mającej na celu przeciwdziałanie
alkoholizmowi.
Ad.8 - interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący Rady powiedział o interpelacjach złożonych przez radnego
J.Gosławskiego.
Następnie radny J.Gosławski przedstawił treść tych interpelacji.
Ad.9 - podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany budżetu gminy na 2019 rok
Treść projektów uchwał z podpunktów „a” i „b” omówił Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat
zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2019 r.
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Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem
uchwały.
Radni przystąpili do głosownia. Ze względu na problemy techniczne z systemem do
imiennego głosowania Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził reasumpcję głosowania nad uchwałą w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2019 rok.
Wyniki imiennego głosowania:
ZA(13):
Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska, Tadeusz Baran, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Jacek
Marczak, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Jarosław Ciurla, Marek Łukaszczyk, Edward
Kania, Wacław Kociencki, Jacek Gosławski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):
Uchwała nr V/30/2019 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
b) wieloletniej prognozy finansowej
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Wyniki imiennego głosowania
ZA(13):
Tadeusz Baran, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Edward Kania, Jacek Marczak, Tomasz
Krystosek, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Jarosław Ciurla, Renata Arendarska,
Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Jacek Gosławski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0)
Uchwała Nr V/31/2019 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad.10 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pani G.Sobek, sołtys sołectwa Domaradzka Kuźnia, zgłosiła uwagi do firmy
świadczącej usługi wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy.
Ad.11 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Przewodniczący Rady nawiązał do artkułu w Kurierze Namysłowskim pt. „Wciąż
czekają na remont drogi”, w którym jako zarządcę dróg powiatowych, mylnie wskazano
Gminę Pokój. Powiedział również o uwagach mieszkańców odnoszących się do tego artykułu
oraz o mającym się ukazać, po jego interwencji, sprostowaniu w następnym numerze Kuriera.
Później poinformował o szkoleniu dla radnych w dniu 02.03.2019 r. i przypomniał o
obowiązku złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych w terminie do 30.04.2019 r.
Pani A.Kruszelnicka, Zastępca Wójta, zwróciła uwagę na wybory do Parlamentu
Europejskiego, zaplanowane na 26.05.2019 r. i poprosiła o nieplanowane imprez w tym dniu,
w miejscach, w których będą znajdowały się lokale wyborcze.
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Radny T.Krystosek poprosił o kopię listu intencyjnego w sprawie dróg powiatowych,
o którym wcześniej mówiła Pani Wójt. Później zaprosił panie na Dzień Kobiet do Zawiści, w
dniu 09.03.2019 r., przy okazji poinformował, że spotkanie to objął swoim patronatem
honorowym Marszałek Województwa Opolskiego.
Radny J.Gosławski nawiązał do wręczenia na poprzedniej sesji wyróżnienia Pani
sołtys z Domaradza za działalność w Stowarzyszeniu Domaradz i stwierdził, że na terenie
gminy jest wiele innych stowarzyszeń, które również zasługują na uznanie. Wskazał niektóre
z tych organizacji informując o ich sukcesach. Później powiedział o śmieciach i gałęziach w
zabytkowym parku w Pokoju oraz o odpadach przy cmentarzu katolickim, które należy
uprzątnąć.
Radny J.Marczak odniósł się do blankietów na opłaty za wywóz odpadów
komunalnych. Stwierdził, że są one mało czytelne i mieszkańcy będą mieć problem z ich
wypełnieniem.
Ad.11 - zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad o godz.1620 Przewodniczący Rady zamknął
V sesję Rady Gminy Pokój.

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