Protokół nr XXXII/14
z XXXII sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r.
Obecni na posiedzeniu: M.Bartoń, D.Gryl, W.Hadyna, 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.
Nieobecny usprawiedliwiony: radny J.Jakubik
Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji
Stwierdzenie prawomocności obrad
Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Pokój
Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Informacja Dyrektora Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z
siedzibą w Kup na temat działalności Szpitala w Pokoju
6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXI sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
8. Interpelacje i zapytania radnych
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia poparcia dla Apelu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego
o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego
referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego
b) utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
c) zmiany budżetu gminy na 2014 rok
d) uchwalenia 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 zaproszonych gości: Pana M.Wójciaka – Dyrektora
Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kup, Pana J.Łuniewskiego –
Kierownika Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Szpitala w Pokoju, przywitał także Panią
B.Zając – Wójta Gminy, 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.
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Ad.3 - przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Pokój,
ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad. Nie wniesiono do niego
żadnych uwag.
Ad.5 – informacja Dyrektora Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z
siedzibą w Kup na temat działalności Szpitala w Pokoju
Pan M.Wójciak, Dyrektor Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z
siedzibą w Kup, przedstawił informacje na temat:
 sytuacji finansowej Zespołu Szpitali w Kup,
 procesu przekształcania Zespołu Szpitali w spółkę prawa handlowego,
 możliwości przekształcenia Szpitala w Pokoju w szpital uzdrowiskowy po uzyskaniu
przez Pokój statusu uzdrowiska,
 stanu zatrudnienia w placówkach w Kup i Pokoju,
 wydatków inwestycyjnych i wytyczonych kierunkach rozwoju,
 zakresu oferowanych usług.
Przewodniczący Rady powiedział o wątpliwościach, jakie pojawiły się wraz z informacją
o planach przekształcenia Zespołu Szpitali w spółkę prawa handlowego.
Pan W.Kociencki, Wiceprzewodniczący Rady, zapytał, czy poszerzenie oferty Szpitala w
Pokoju o rehabilitację dla sportowców nie wydłuży kolejki oczekujących pacjentów.
Pan J. Łuniewski zapewnił, że rehabilitacja dla sportowców będzie stanowić dodatkowe
źródło dochodu i nie wpłynie ona na wydłużenie się kolejki oczekujących na przyjęcie do
Szpitala w Pokoju.
Pan M.Wójciak stwierdził, że przekształcenie Zespołu Szpitali w spółkę nie będzie miało
negatywnego wpływu na pracowników i zapewnił, że nie odczują oni zmian z tym
związanych. Dodał, że ta forma organizacyjna zapewni rozwój szpitalom w Pokoju i Kup.
Pan J.Łuniewski, wyjaśnił że spółka będzie miała możliwość zwiększenia oferty o
dodatkowe, odpłatne usługi.
Następnie, wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Rady podziękował
przedstawicielom Zespołu Szpitali w Kup za przybycie na sesję.
Ad.6 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
 dyżurów pełnionych wraz z Wiceprzewodniczącym Rady,
 spotkania roboczego radnych w dniu 24.04.2014 r. na temat spraw bieżących.
Przy okazji podziękował Dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Oddziałem
Przedszkolnym w Domaradzu za życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.
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Następnie Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy:
 zarządzenie nr 16/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2013
rok oraz informacji o stanie mienia,
 wniosek Prezesa Związku Gmin Śląska Opolskiego dotyczący przyjęcia szóstej
zmiany Statutu Związku,
 sprawozdanie z realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2013.
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniach
Komisji w dniach:
 02.04.2014 r. podczas którego dokonano kontroli nowo wybudowanych dróg na
terenie gminy Pokój,
 07.04.2014 r. w trakcie którego poddano kontroli obiekty remontowane i
budowane, należące do gminy Pokój.
Pan E.Kania, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o spotkaniu
Komisji w dniu 24.04.2014 r. w trakcie którego dokonano kontroli wykorzystania
przysługującego gminie prawa do umorzeń pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz zaopiniowano zmiany w
budżecie gminy.
Pan M.Bartoń, Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. analizy możliwości wystąpienia
Gminy Pokój ze spółki oraz kosztów opłaty za ścieki i wodę, przedstawił stanowisko Komisji
dotyczące możliwości wystąpienia Gminy Pokój ze spółki „Ekowod”.
Przewodniczący Rady stwierdził, że przedstawione stanowisko Komisji nie zawiera
opinii na temat taryf za wodę i ścieki oraz jednoznacznej informacji na temat możliwości
wystąpienia Gminy Pokój ze spółki „Ekowod”.
Pan M.Bartoń przypomniał, że opinia Komisji na temat taryf za wodę i ścieki została
przedstawiona podczas sesji w dniu 24.02.2014 r.
Przewodniczący Rady zapytał radcę prawnego o poprawność formy, w jakiej zostało
przedstawione stanowisko Komisji Doraźnej.
Pani Z.Cioma, radca prawny, zauważyła, że Komisja Doraźna w rezultacie pozostawia
prawnikom opracowanie najkorzystniejszych dla Gminy rozwiązań w zakresie dotyczącym
wystąpienia ze spółki „Ekowod”. Stwierdziła, że przed powołaniem tej Komisji nikt nie
negował możliwości wystąpienia Gminy Pokój ze spółki „Ekowod”.
Przewodniczący Rady zapytał radnych o uwagi do przedstawionego stanowiska
Komisji Doraźnej i uznał, że nie zawiera ono jednoznacznego stwierdzenia dotyczącego
wystąpienia Gminy Pokój ze spółki „Ekowod”.
Pan M.Bartoń wyjaśnił, że zadaniem Komisji było zbadanie możliwości wystąpienia
Gminy ze spółki „Ekowod”.
Przewodniczący Rady, kończąc dyskusję na ten temat, podziękował Komisji Doraźnej
za wypracowanie przedstawionego stanowiska.
Ad.7 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXI sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła sprawozdanie o realizacji uchwał
podjętych podczas sesji w dniu 24 marca 2014 r., a następnie przedstawiła informacje na
temat:
 odbudowy nawierzchni dróg zniszczonych podczas budowy kanalizacji w Pokoju,
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 remontu dróg gminnych,
 otwarcia ofert w przetargu ogłoszonym na opracowanie planu rewitalizacji z
zagospodarowaniem terenu i opracowanie dokumentacji technicznej dla zabytkowego
założenia parkowego w Pokoju,
 unieważnionego przetargu na remont świetlicy „Betania” w Domaradzkiej Kuźni,
 wniosków złożonych na pozyskanie środków pozabudżetowych,
 ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez wizytatorów Opolskiego Kuratorium
Oświaty w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu i bardzo
wysokich ocen przyznanych tej placówce,
 II miejsca Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w
Domaradzu w konkursie Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”,
 aktualnego stanu zatrudnienia w Urzędzie Gminy Pokój.
Przewodniczący Rady złożył gratulacje Wójtowi Gminy Pokój, która znalazła się
dziesiątce finalistów konkursu „Wójt Roku 2013”.
Ad. 8 – interpelacje i zapytania radnych
Wiceprzewodniczący Rady zapytał o sprawę wykupu gruntów przy rzece Stobrawie w
Kopalinie.
Radny M.Bartoń zwrócił uwagę na wodę, która po każdych opadach deszczu zalega
przy drogach powiatowych.
Ad.9 - podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia poparcia dla Apelu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego
o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego
referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy. Przewodniczący Rady poparł apel
ZGŚO o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum
tematycznego bez progu frekwencyjnego, a następnie zarządził głosowanie nad projektem
uchwały.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXII/296/2014 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
b) utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy.
Skarbnik Gminy zaproponował utworzenie spółki pod nazwą „Partner Pokój spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością”.
Radny M.Bartoń zauważył, że Gmina zamierza wnieść do spółki 5 000 zł i stwierdził,
że jest to zbyt mała kwota na wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych w spółce
pracowników.
Skarbnik Gminy wyjaśnił, że spółka będzie prowadzić działalność pozwalającą na
pozyskanie środków, poza tym powiedział o możliwości zaciągnięcia kredytu bankowego
przez tę jednostkę.
Radny M.Bartoń wyraził obawy co do celowości powoływania tej spółki oraz co do
możliwości jej samodzielnego utrzymania się.
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Skarbnik Gminy zapewnił, że powołanie spółki ma sens i stwierdził, że jej koszty będą
pokrywane z działalności bieżącej.
Przewodniczący Rady uznał, że jednostka ta powinna generować zyski, a jej majątek
powinien stale wzrastać.
Radny W.Hadyna odniósł się krytycznie do omawianego projektu uchwały wskazując
na zbyt szeroki wachlarz zadań przewidziany dla spółki. Stwierdził, że kredyty nie będą
zaciągane przez tę jednostkę na korzystanych warunkach, a koszty z nimi związane będą
musieli pokryć mieszkańcy Gminy. Przypomniał również, że działający w przeszłości Zakład
Gospodarki Komunalnej, mimo iż działał dobrze, został zlikwidowany.
Radny M.Bartoń zapytał o możliwość zlecenia z wolnej ręki zamiatania ulic, czy
koszenia placów zielonych.
Skarbnik Gminy zapewnił, że banki mają korzystne oferty kredytowe również dla
spółek. Wyjaśnił, że jednostka ta będzie działać na rzecz Gminy i będzie finansowana z jej
budżetu.
Przewodniczący Rady zapytał o możliwość świadczenia usług dla obcych podmiotów.
Skarbnik Gminy wskazał na zapis §3 ust.2 projektu uchwały, który daje taką
możliwość.
Wójt Gminy poinformowała, że do spółki przejdą niektórzy pracownicy zatrudnieni
obecnie w Urzędzie Gminy. Wyjaśniła, że zostanie im udzielony urlop bezpłatny na czas
zatrudnienia w spółce, aby na wypadek nieprzewidzianych sytuacji mogli oni wrócić do
Urzędu Gminy. Stwierdziła również, że szeroki zakres zadań będzie umożliwiał spółce
sięganie po środki z różnych dziedzin.
Pani J.Ptaszek dodała, że ustawa o gospodarce komunalnej daje możliwość
prowadzenia takiej działalności spółkom. Przyznała, że spółka będzie mogła świadczyć usługi
koparką lub ciągnikiem z przyczepą, o które coraz częściej dopytują mieszkańcy.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o propozycje nazw dla spółki.
Radny E.Kania zaproponował nazwę „Spółka Komunalna Pokój spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”.
Wiceprzewodniczący Rady zaproponował nazwę „Perspektywa Pokój spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością”
Radny M.Bartoń zaproponował nazwę „Zakład Komunalny Pokój spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością”.
Przewodniczący Rady zasugerował, aby w głosowaniu nad nazwą spółki brały udział
wszystkie osoby obecne na sali narad.
Radni zgodzili się z tą propozycją.
Głosowanie za propozycją
odpowiedzialnością”.

nazwy

„Partner

Pokój

spółka

z

ograniczoną

Za propozycją tej nazwy głosowało 9 osób.
Głosowanie za propozycją nazwy „Zakład Komunalny Pokój spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”.
Za propozycją tej nazwy głosowało 16 osób.
Głosowanie za nazwą „Perspektywa Pokój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
Nie oddano żadnego głosu za tą propozycją.
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady stwierdził, że spółka będzie
nosić nazwę „Zakład Komunalny Pokój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
Skarbnik Gminy zaproponował zmianę w §4 polegającą na zmianie zapisu w ust.1
„objęty i pokryty niepieniężnym aportem” na „aportem pieniężnym” oraz na wykreśleniu
ust. 2.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz ze
zmianą zaproponowaną przez Skarbnika Gminy.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała nr XXXII/297/2014 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
c) zmiany budżetu gminy na 2014 rok
Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy.
Pan E.Kania, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej, przedstawił pozytywną
opinię Komisji na temat zmian wprowadzonych do budżetu gminy.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXII/298/2014 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
d) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXII/299/2014 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad.10 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, zapytał o termin patcherowania dróg
gminnych.
Pani B.Leszczyńska, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, zapytała o jednostkę, która
dokonała nasadzenia drzew przy drodze prowadzącej do posesji Pani Zachariasz w Dąbrówce
Dolnej oraz o prawidłowość wykonania tych prac.
Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, zapytał o możliwość bezpośredniego
zgłaszania przez sołtysów awarii lamp oświetlenia ulicznego do Zakładu Energetycznego.
Radna K.Piekarska, zapytała o okres gwarancji obejmujący prace wykonane na
ul.Polnej w Ładzy i powiedziała o pęknięciach w nawierzchni tej jezdni.
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Ad.11 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych.
Radny K.Paluch zapytał o przetargi na remont świetlicy w Fałkowicach i
Domaradzkiej Kuźni.
Pani J.Ptaszek poinformowała, że przetarg na remont świetlicy w Fałkowicach
zostanie ogłoszony niezwłocznie, odnośnie przetargu na remont świetlicy w Domaradzkiej
Kuźni wyjaśniła, że ostatni przetarg został unieważniony ze względu na zbyt wysoką wartość
wskazaną w ofercie, dodała, że jeżeli sytuacja ta powtórzy się, to konieczne będzie
ograniczenie zakresu prac.
Wójt Gminy, odnosząc się do wcześniej zadanych pytań radnych i sołtysów
poinformowała, że:
 w sprawie gwarancji obejmującej ul. Polną w Ładzy zostanie udzielona
odpowiedź na piśmie w terminie późniejszym,
 do tej pory informacje o awariach lamp oświetlenia ulicznego były przekazywane
do Zakładu Energetycznego za pośrednictwem pracownika Urzędu Gminy,
stwierdziła jednak, ze zgłoszenia te mogą być dokonywane bezpośrednio przez
sołtysów,
 odpowiedź w sprawie nasadzonych drzew przy drodze prowadzonej do posesji
Pani Zachariasz zostanie udzielona na piśmie w terminie późniejszym,
 patcherowanie dróg gminnym jest zaplanowane na II połowę maja,
 w sprawie poboczy dróg powiatowych na których zalega woda po opadach
deszczu zostanie wysłane pismo do Starostwa Powiatowego w Namysłowie,
 odpowedź na zapytanie w sprawie wykupu gruntów w Kopalinie zostanie
udzielona na piśmie w termie późniejszym.
Ad.12 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1815
zamknął XXXII sesję Rady Gminy Pokój.

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