Protokół nr XIV/20
z XIV sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 26 lutego 2020 r.
Obecni na posiedzeniu: R.Arendarska, T.Baran, J.Ciurla, J.Gosławski, J.Jakubik, T.Krystosek,
J.Marczak, M.Łukaszczyk, K.Piekarska, A.Piszczałka, Z.Poprawa, P.Sobek, J.Sowa, zgodnie z
listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Wacław Kociencki
Porządek obrad:
1) Otwarcie sesji
2) Stwierdzenie prawomocności obrad
3) Przyjęcie protokołu z XIII 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 XIII sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
7) Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2019 rok
8) Weryfikacja strategii Gminy Pokój w sferze polityki senioralnej na lata 2014-2020
9) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
b) rozpatrzenia petycji
c) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Pokój oraz szczegółowych
warunków funkcjonowania tego Zespołu
d) określenia zasad dowozu do szkół uczniów, wobec których Gmina Pokój nie ma
ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu
e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji
Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego
f) zmiany uchwały nr XXXVII/324/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2014 r
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
i zarządzającym jest Gmina Pokój oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków
g) zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
h) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa
Kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II”
i) zmiany budżetu gminy na 2020 rok
j) wieloletniej prognozy finansowej
10) Interpelacje i zapytania radnych
11) Wolne wnioski i oświadczenia radnych
12) Zapytania i wnioski mieszkańców
13) Zakończenie sesji
Ad.1 – otwarcie sesji
Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz. 1500 Przewodniczący Rady Gminy, Pan
W.Kociencki. Na wstępie 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.
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Później przywitał Panią B.Zając – Wójta Gminy Pokój, Zastępcę Wójta Panią
A. Kruszelnicką, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych, sołtysów, przedstawiciela
Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju, 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.
Ad.3 - przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XIII sesji Rady Gminy Pokój, ze
względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.
W związku z problemami technicznymi z elektronicznym system do głosowania
Przewodniczący Rady zarzadził reasumpcję głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z XIII
sesji Rady Gminy Pokój.
Wyniki imiennego głosowania:
 ZA (14):

Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Wacław
Kociencki, Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Jerzy Jakubik,
Tadeusz Baran, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Renata
Arendarska
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XIII
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
uwag.
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy:
 oświadczenie radnego J.Marczaka dotyczące rezygnacji z członkostwa w Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, w związku z jego wyborem na Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy, oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do protokołu,
 informację Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej na
temat przystąpienia Gminy Pokój do tego związku, stanowiącą załącznik nr 3 do
protokołu,
 sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego za rok 2019, sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu,
 uchwałę nr 4/20/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu orzekającą
o nieważności §1 ust.2 oraz §2 ust. 3 i 4 uchwały nr XII/97/2019 Rady Gminy Pokój z
dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki
tej opłaty, uchwała Kolegium RIO w Opolu stanowi załącznik nr 5 do protokołu,
 uchwałę nr 742/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale
budżetowej Gminy Pokój na 2020 rok, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu,
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uchwałę nr 727/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pokój, stanowiącą
załącznik nr 7 do protokołu,
informację Wojewody Opolskiego na temat unieważnienia w całości uchwały nr
XIII/111/2020 Rady Gminy Pokój z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój, informacja stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.

Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących
Pan J.Gosławski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniu
Komisji w dniu 18.02.2020 r., podczas którego dokonano kontroli:
- gospodarki finansowo-ekonomicznej gminy za II półrocze 2019 r.
- terminowości spłat kredytów za 2019 rok.
Pan T.Krystosek, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o posiedzeniu
Komisji w dniu 24.02.2020 r. podczas którego:
 zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2020 rok,
 przeanalizowano wydatki poniesione na drogi w 2019 r.,
 dokonano oceny wysokości stawki pobieranej za wyżywienie uczniów w placówkach
szkolno-przedszkolnych,
 wyrażono opinię na temat wniesienia wkładu rzeczowego na pokrycie nowych udziałów
w spółce Zakład Komunalny Pokój w postaci aportu samochodu osobowego Opel
Vivaro o numerze rejestracyjnym ONA 13707.
Pan J.Ciurla, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, poinformował o
posiedzeniu Komisji w dniu 29.01.2020 r. podczas którego rozpatrzono petycje Pani R.Sutor
z 28.11.2019 r. oraz z 06.12.2019 r.
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XIII sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy przedstawiła informację o działalności między sesjami.
Ad.7 - sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2019 rok
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2019 przedstawiła Pani J.Ptaszek, Sekretarz Gminy.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Radny T.Krystosek zapytał o przeznaczenie kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy
wpływami z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych, a wydatkami poniesionymi na realizację
zadań wynikających z Programu. Zapytał również o czas trwania posiedzenia Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz o statystyczną liczbę członków biorącą
udział w posiedzeniu Komisji.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że różnica, o której powiedział radny T.Krystosek,
przechodzi w nadwyżkę budżetową Gminy.
Pani M.Konat, pracownik GOPS w Pokoju, dodała, że posiedzenia Komisji trwają około
2 godzin, najczęściej Komisja zbiera się raz w miesiącu, a w obradach zwykle uczestniczą
wszyscy jej członkowie.
Radny J.Gosławski zapytał o przyczynę niezrealizowania założonego planu wydatków.
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Skarbnik Gminy wyjaśnił, że podmioty zewnętrzne, które otrzymują dotacje z tego
programu, nie zawsze zużywają je w całości i po zakończeniu zadania niewykorzystaną część
dotacji zwracają do Gminy.
Radny T.Krystosek zapytał o cel, na jaki środki z tego Programu są wydatkowane.
Skarbnik Gminy wyjaśnił, że z tego Programu są wydatkowane środki na zadania z
zakresu profilaktyki antyalkoholowej.
Ad.8 - weryfikacja strategii Gminy Pokój w sferze polityki senioralnej na lata 2014-2020
Weryfikacji Strategii Gminy Pokój w sferze polityki senioralnej na lata 2014-2020
dokonała Sekretarz Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.9 - Podjęcie uchwał w sprawach:
a) odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Treść projektu uchwały omówił Przewodniczący Rady, później zarządził nad nim
głosowanie.
Wyniki imiennego głosowania:
ZA (14):

Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Wacław Kociencki,
Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Jacek
Gosławski, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska
Uchwała nr XIV/116/2020 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
b) rozpatrzenia petycji
Treść projektu uchwały omówił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem
uchwały.
Wyniki imiennego głosowania:
ZA (14):

Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Wacław Kociencki,
Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Jacek
Gosławski, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska
Uchwała nr XIV/117/2020 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
c) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie
Pokój oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego Zespołu
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani M.Konat, pracownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pokoju. Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził nad nim
głosowanie.
Wyniki imiennego głosowania:
ZA (14):
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Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Wacław Kociencki,
Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Jacek
Gosławski, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska
Uchwała nr XIV/118/2020 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
d) określenia zasad dowozu do szkół uczniów, wobec których Gmina Pokój nie ma
ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu
Treść projektu uchwały przedstawiła pani A.Kruszelnicka, Zastępca Wójta. Następnie
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Wyniki imiennego głosowania:
ZA (14):

Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Wacław Kociencki,
Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Jacek
Gosławski, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska
Uchwała nr XIV/119/2020 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji
Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego
Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Wyniki imiennego głosowania:
ZA (14):

Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Wacław Kociencki,
Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Jacek
Gosławski, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska
Uchwała nr XIV/120/2020 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
f) zmiany uchwały nr XXXVII/324/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada
2014 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
i zarządzającym jest Gmina Pokój oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków
Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Wyniki imiennego głosowania:
ZA (14):

Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Wacław Kociencki,
Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Jacek
Gosławski, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska
Uchwała nr XIV/121/2020 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
g) zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
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Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Wyniki imiennego głosowania:
ZA (14):

Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Wacław Kociencki,
Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Jacek
Gosławski, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska
Uchwała nr XIV/122/2020 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
h) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego
pn.: „Budowa Kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II”
Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Wyniki imiennego głosowania:
ZA (14):

Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Wacław Kociencki,
Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Jacek
Gosławski, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska
Uchwała nr XIV/123/2020 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
i) zmiany budżetu gminy na 2020 rok
Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji
Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat zmian wprowadzonych do budżetu
gminy na 2020 rok.
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem
uchwały.
Wyniki imiennego głosowania:
ZA (14):

Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Wacław Kociencki,
Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Jacek
Gosławski, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska
Uchwała nr XIV/124/2020 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
j) wieloletniej prognozy finansowej
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Wyniki imiennego głosowania:
ZA (14):

Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Wacław Kociencki,
Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Jacek
Gosławski, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska
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Uchwała nr XIV/125/2020 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad.10 - interpelacje i zapytania radnych
Na sesji nie złożono interpelacji i nie zgłoszono zapytań.
Ad.11 – wolne wnioski i oświadczenia radnych
Radny T.Krystosek zapytał o termin remontu drogi powiatowej na odcinku Zawiść –
Szum – Kopalina oraz drogi powiatowej w Domaradzkiej Kuźni. Później powiedział o braku
odpowiedzi na pytanie zadane na poprzedniej sesji dotyczące kosztów opracowania zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój. Następnie stwierdził, że słupki przy
przystankach autobusowych powinny być wkopywane głębiej, ponieważ w przypadku
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, będą się one przechylać. Nawiązując
do spotkania przedstawicieli Gminy Pokój z pracownikami Polskiej Spółki Gazowniczej
wyraził żal z powodu niepowiadomienia o tym spotkaniu wszystkich przewodniczących
komisji Rady Gminy. Na zakończenie swojej wypowiedzi podziękował wszystkim osobom,
które zaangażowały się w pomoc przy organizacji turnieju charytatywnego, z którego dochód
został przeznaczony na leczenie chorego dziecka F.Marcinkowskiego.
Radny J.Gosławski zwrócił uwagę na drzewa porażone jemiołą i zasugerował wycięcie
jemioły z zarażonych drzew lub wycięcie całych drzew. Powiedział także o wystających pniach
pozostawionych po wycince drzew i zawnioskował o ich przycinanie do poziomu ziemi.
Następnie zwrócił uwagę na złamane drzewo obok budynku byłej Stacji Doświadczalnej w
Pokoju. Później zwrócił uwagę na problem z bezpańskimi psami i poprosił o zebranie
informacji na temat czipowania psów i kosztów z tym związanych. Ponownie powiedział o
wodzie zbierającej przy wjeździe do bloku przy ul. Wolności w Pokoju. Następnie odniósł się
do pobierania prowizji przy dokonywaniu opłat za wywóz odpadów komunalnych stwierdzając,
że do tej pory opłaty te były zwolnione od dodatkowych obciążeń. Później zapytał o możliwość
wystąpienia do banku z wnioskiem o zaprzestanie pobierania tej prowizji.
Przewodniczący Rady powiedział o spotkaniu po sesji Rady Gminy z panią M. Grojec
w sprawie budowy kurników w Fałkowicach.
Wójt Gminy udzieliła odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
Skarbnik Gminy odniósł się do prowizji pobieranej przez bank od opłat za wywóz
odpadów komunalnych i powiedział o możliwości uiszczania tych opłat, bez dodatkowych
kosztów, w kasie Urzędu Gminy.
Ad.12 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pani A.Świętek, sołtys sołectwa Lubnów, powiedziała o problemie z nieczynnymi
hydrantami, które uniemożliwiają prowadzenie skutecznych działań w czasie pożaru i
zawnioskowała o systematycznie ich naprawianie, tak aby w każdej miejscowości był
przynajmniej jeden sprawny hydrant.
Sekretarz Gminy podała koszty opracowania zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Pokój. Później poprosiła radnych o składanie wniosków i oświadczeń w
formie pisemnej, co ułatwi przekazywanie spraw zgłaszanych przez radnych do instytucji
odpowiedzialnych za ich realizację.
Radny T.Krystosek stwierdził, że kosztów związanych z opracowaniem zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój można było uniknąć poprzez ujęcie
zaproponowanych zmian we wcześniej już uchwalonym planie zagospodarowania
przestrzennego wsi Pokój. Później poprosił radcę prawnego o wypowiedź w sprawie pisemnego
składania przez radnych wniosków i oświadczeń.
Radca prawny wyjaśniła, że radni mogą zgłaszać wolne wnioski w formie ustnej lub w
formie pisemnej, przyznała, że forma pisemna ułatwi przekazanie wniosku, według
właściwości, innej instytucji.
Wójt Gminy poinformowała o planowanej wymianie 5 hydrantów na terenie gminy.
Radny J.Gosławski zapytał o możliwość zdemontowania niesprawnych hydrantów.
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Wójt Gminy nie była w stanie jednoznacznie odpowiedzieć, czy taka możliwość
istnieje. Zapewniła o sukcesywnej wymianie hydrantów na terenie gminy.
Ad.13 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 17:14:54 Przewodniczący Rady zamknął
XIV sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:
Elżbieta Kuklok ……………..
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