Protokół nr XXVIII/13
z XXVIII sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 27 grudnia 2013 r.
Obecni na posiedzeniu: M.Bartoń, D.Gryl, W.Hadyna, J.Jakubik, E.Kania, W.Kociencki
M.Kruczek, J.Paluch, K.Paluch, E.Pawłowska, K.Piekarska, J.Sowa, R.Szeląg, K.Walek
zgodnie z lista obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXVII 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 XXVII sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2013 rok
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 r.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2013 rok
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
b) zmiany budżetu gminy na 2013 r.
c) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2014
d) uchwalenia 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.1300 Przewodniczący Rady Gminy, Pan
Jacek Gosławski. Następnie przywitał 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 15 radnych, co stanowi
quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.
Ad.3 - przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXVII sesji Rady Gminy
Pokój.
Radny M.Bartoń stwierdził brak w tym protokole zapisu dotyczącego wypowiedzi
Pani R.Podpory, Przewodniczącej Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Pokoju.
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Przewodniczący Rady wyjaśnił, że kwestia ta została ujęta we fragmencie dotyczącym
pism kierowanych do Rady Gminy.
Następnie Radny M.Bartoń stwierdził również brak zapisu w protokole na temat
burzliwej dyskusji dotyczącej ustalania cen za wodę i ścieki. Zauważył, że znalazła się w nim
jedynie adnotacja o przedstawionej przez Skarbnika Gminy prezentacji na ten temat.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że protokół nie jest stenogramem i powinien
odzwierciedlać jedynie przebieg sesji. Następnie poprosił radnego M.Bartonia o
zaproponowanie zapisów mających znaleźć się w protokole.
Radny M.Bartoń zawnioskował
o dopisanie po słowach: „Skarbnik Gminy
przedstawił prezentację na temat procedury ustalania cen za wodę i ścieki” zdania: „Radny
M.Bartoń, biorąc pod uwagę dane dotyczące kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków
przedstawione przez Skarbnika Gminy oraz liczbę przyłączy kanalizacyjnych, która zwiększy
się po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Pokój obliczył, że
cena za 1 m3 ścieków powinna wynosić ok. 5,70 zł.”.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu
wraz z zapisem zaproponowanym przez radnego M.Bartonia.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek, nie wniesiono do niego żadnych
uwag.
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
 udziału Wiceprzewodniczącego Rady w wigilii dla osób starszych i samotnych w
Szkole Podstawowej w Domaradzu w dniu 07.12.2013 r.,
 uczestnictwa w dniu 12.12.2013 r. w spotkaniu opłatkowym członków Koła Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju,
 jarmarku świątecznego zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Domaradzu w
12.12.2013 r., podczas którego Urząd Gminy reprezentowali E.Kuklok i W.Kociencki,
 udziału w wigilii dla osób starszych i samotnych w Szkole Podstawowej w Pokoju w
dniu 14.12.2013 r.,
 uczestnictwa, w dniu 20.12.2013 r., w spotkaniu Wójta Gminy z nauczycielami,
którym przyznano nagrody.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy:
 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłużonym projekcie uchwały
budżetowej gminy na 2014 r.,
 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniu
Komisji w dniu 18.12.2013 r., podczas którego dokonano kontroli przetargów
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przeprowadzonych przez Gminę Pokój oraz dokonano podsumowania pracy Komisji za 2013
r.
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, poinformowała o spotkaniu
Komisji w dniu 19.12.2013 r., w trakcie którego zaopiniowano zmiany wprowadzone do
budżetu gminy na 2013 rok oraz dokonano podsumowania pracy Komisji za 2013 rok.
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXVII sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy przedstawiła sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych podczas sesji w
dniu 29.11.2013 r., następnie przedstawiła informacje na temat:
 budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Namysłowskiej w Pokoju oraz ul. Piaskowej w
Ładzy,
 budowy kanalizacji sanitarnej w Pokoju,
 oddanego do użytku mostu na rzece Bogacica w miejscowości Domaradzka Kuźnia,
 przedłużonego terminu do składania ofert w przetargu na roboty budowlane pod
nazwą: „Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego”,
 wniosków złożonych na pozyskanie środków unijnych,
 udziału w III edycji konkursu „Możliwe w leaderze”,
Następnie Wójt Gminy, dokonując podsumowania 2013 r., zwróciła uwagę m.in. na:
– budowę kanalizacji sanitarnej w Pokoju,
– wykonane oświetlenie przy ul.Piaskowej w Ładzy oraz trwające prace przy budowie
oświetlenia przy ul.Namysłowskiej w Pokoju,
– zakończony remont świetlicy wiejskiej w Krogulnej,
– rozpoczęty remont świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze,
– ogłoszony przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Domaradzkiej Kuźni,
– planowany remont świetlicy wiejskiej w Fałkowicach,
– remonty dróg gminnych,
– roboty konserwacyjne na rzekach Bogacica i Stobrawa,
– przystąpienia Gminy Pokój do projektu Polska Karta Rodziny,
– wdrożenia działań na terenie Gminy wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt Gminy podziękowała radnym, sołtysom,
dyrektorom placówek oświatowych oraz pracownikom Urzędu Gminy za wspólną pracę w
2013 r. i złożyła życzenia z okazji nadchodzącego Nowego Roku.
Ad.7 - sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2013 rok
Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2013 rok przedstawił Przewodniczący
Rady Gminy.
Ad.8 - sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 rok
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 rok przedstawił Pan
M.Kruczek, Przewodniczący Komisji.
Ad.9 – sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2013 rok
Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2013 rok przedstawiła Pani
D.Gryl, Przewodnicząca Komisji.
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Ad.10 - interpelacje i zapytania radnych
Radna K.Piekarska podziękowała za wykonanie oświetlenia przy ul.Piaskowej w
Ładzy.
Wiceprzewodniczący Rady, pełniący jednocześnie funkcję sołtysa sołectwa Zawiść,
powiedział o pracach remontowych wykonanych na terenie sołectwa w 2013 r., w ramach
których w świetlicy wiejskiej oddzielono kotłownię c.o. od pomieszczeń użytku publicznego,
zaadaptowano jedno z pomieszczeń na wypożyczalnię naczyń, odnowiono toalety, a także
uporządkowano teren przed placem zabaw, który będzie pełnić funkcję parkingu
samochodowego. Następnie odniósł się do bardzo dobrze układającej się współpracy, z
uruchomionym w Zawiści, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym. Później zapytał o
możliwość przesunięcia godziny spotkania, podczas którego będzie udzielana pomoc
mieszkańcom przy wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Stwierdził, że osoby pracujące mogą nie zdążyć na godz. 1500.
Wójt Gminy wyjaśniła, że pracownik Urzędu Gminy będzie uczestniczyć w spotkaniu
tak długo, jak będzie to konieczne.
Radny M.Bartoń, zwrócił uwagę na powalone drzewa przy drodze prowadzącej z
Pokoju do Murowa. Zaproponował, aby uprawniony pracownik Urzędu Gminy, po dokonaniu
przeglądu drzew rosnących przy tej drodze, oznaczył, te które należy usunąć. Później
powiedział o odpadach zalegających na parkingu przy zjeździe do Pana Kotlarza i
zaproponował ustawienie w tym miejscu kosza na śmieci.
Przewodniczący Rady powiedział o ustawionym na tym parkingu kontenerze, który
jest ciągle przepełniony.
Radny M.Bartoń odnosząc się do remontu ronda w Pokoju, stwierdził, że zjazd na
ul. 1Maja nie został poprawiony i zapytał o możliwość zasugerowania Zarządowi Dróg
Wojewódzkich naprawienia tego zjazdu przy najbliższej okazji. Dodał, że podobna sytuacja
dotyczy wjazdu na przystanek autobusowy. Nawiązał również do specyfikacji na roboty
budowlane pn.: „Betania-miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego”.
Stwierdził, ze dokument ten jest niejasny i zawiera wiele nieprawidłowości. Zauważył, że do
ogrzewania obiektu zaproponowano olej opałowy, który stanowi obecnie najdroższy materiał
opałowy i zapytał o możliwość dokonania zmiany w tym zakresie na ekogroszek. Uznał
również, że podstawę do wymiany stropu powinno stanowić pozwolenie budowlane, a nie
zgłoszenie.
Radna B.Pawłowska powiedziała o stwierdzonych w Domaradzu przypadkach
znęcania się nad zwierzętami. Poinformowała, że mieszkańcy czasami opuszczają swoje
miejsce zamieszkania na kilka dni, nie dbając o zapewnienie psom dostępu do pożywienia. W
związku z tym zaapelowała do dyrektorów placówek oświatowych o zorganizowanie akcji
informacyjnej wśród uczniów na temat właściwego traktowania zwierząt.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.11-podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
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Uchwała nr XXVIII/258/2013 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
b) zmiany budżetu gminy na 2013 r.
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy.
Radny M.Bartoń poprosił o wyjaśnienie zapisu w załączniku nr 5 do projektu uchwały
„Wniesienie aportu pieniężnego do Spółki Ekowod - 310 000 zł”.
Skarbnik Gminy wyjaśnił, że w załączniku tym zostały ujęte zadania inwestycyjne w
2013 r., a wskazana przez radnego pozycja dotyczy budowy tranzytu wodnego z Siedlic.
Radny M.Bartoń zapytał także o zapis „Objęcie udziałów w spółkach powołanych w
ramach programu Samorządowa Polska – 55 000 zł”.
Skarbnik Gminy wyjaśnił, że pozycja ta dotyczy funduszu pożyczkowego.
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, przedstawiła pozytywną opinię
Komisji na temat zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2013 r.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVIII/259/2013 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
c) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2014
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej przedstawili pozytywne
opinie na temat projektu budżetu gminy na 2014 rok.
Przewodniczący Rady przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok, a następnie zarządził głosowanie
nad omawianym projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVIII/260/2013 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
d) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Przewodniczący Rady przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na
temat przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, a
następnie zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVII/261/2013 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Ad.12 - zapytania i wnioski mieszkańców
Mieszkańcy nie zabrali głosu w tym punkcie porządku obrad.
Ad.13 - Wolne wnioski i oświadczenia radnych
Wójt Gminy udzielając odpowiedzi na wcześniej zadane pytania radnych
poinformowała, że:
– na wszystkie uwagi radnego M.Bartonia odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie w
terminie późniejszym,
– sprawę znęcania się nad psami należy zgłosić Pani K.Łakomej, pracownikowi Urzędu
Gminy, która zgłosi tę sprawę policji, przy okazji Wójt Gminy poinformowała o
zmianach organizacyjnych w Urzędzie Gminy w związku ze złożeniem
wypowiedzenia przez Pana M.Danielaka,
– w II połowie stycznia 2014 r. odbędzie się spotkanie z sołtysami dotyczące
funkcjonowania świetlic wiejskich oraz instalacji dodatkowych lamp oświetlenia
ulicznego,
– 10.01.2014 r. odbędzie się organizowane co roku spotkanie z przedsiębiorcami.
Radny M.Bartoń złożył wniosek o powołanie komisji, która zbadałaby możliwości,
ewentualne koszty lub korzyści wystąpienia Gminy Pokój z Zakładu Wodociągów i Usług
Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o. w Namysłowie. Przypomniał również o dyskusji podczas
sesji w dniu 29 listopada 2013 r. na temat otwartego sklepu monopolowego w Pokoju w
której brał udział. Zapewnił, że komentarze na temat jego „walki” z Wójtem Gminy, które
pojawiły się po tej dyskusji, są nieuzasadnione. Dodał również, że ze względu na nadmiar
obowiązków, nie jest zainteresowany objęciem stanowiska w Urzędzie Gminy.
Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym na sali narad życzenia z okazji
nadchodzącego Nowego Roku.
Ad.14 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1430
zamknął XXVIII sesję Rady Gminy Pokój.

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