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Protokół nr XXXIV/14 

z XXXIV sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 27 czerwca 2014 r. 

 
Obecni na posiedzeniu: M.Bartoń, D.Gryl,  W.Hadyna, J.Jakubik,  E.Kania, 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: J.Jakubik, W.Kociencki 

 

Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII 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 XXXIII sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności między sesjami 

7. Interpelacje i zapytania radnych 

8. Wykonanie budżetu gminy za 2013 rok - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Pokój za 2013 rok 

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2013 rok 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy 

b) powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pokój oraz nadania jej Statutu 

c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

d) zmiany budżetu gminy na 2014 rok 

e) 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.14
00  

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 12 radnych, co stanowi 

quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.   

 

Ad.3 - przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Pokój 

Przewodniczący  Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Pokój, 

ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.  
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Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0  

 

Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

 Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad.  

 Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój w 2014 roku. Poinformowała, że w dniu 

11.06.2014 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Pokój  skarga Wojewody Opolskiego adresowana do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę nr XXXI/286/2014 Rady Gminy 

Pokój z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój w 2014 roku. Wyjaśniła, że według 

Wojewody Opolskiego program ten należało zakwalifikować do aktów prawa miejscowego i 

ogłosić w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, ponadto w uchwale tej nie określono nazwy 

konkretnego schroniska, w którym zostanie zapewnione miejsce zwierzętom bezdomnym, a 

także nie podano podmiotu wyłapującego zwierzęta bezdomne oraz nazwy jednostki 

zapewniającej całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt. 

Dodała, że podjęcie uchwały, uzupełnionej o wskazane przez Wojewodę Opolskiego uwagi, 

pozwoli na umorzenie postępowania w tej sprawie przez Sąd.  

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem w pkt 9f 

porządku obrad wskazanej przez Wójta Gminy uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Pokój 

przedstawiał się w sposób następujący: 

 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII 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 XXXIII sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności między sesjami 

7. Interpelacje i zapytania radnych 

8. Wykonanie budżetu gminy za 2013 rok - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Pokój za 2013 rok 

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2013 rok 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy 

b) powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pokój oraz nadania jej Statutu 

c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

d) zmiany budżetu gminy na 2014 rok 

e) wieloletniej prognozy finansowej 
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f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój w 2014 r. 

13. Zapytania i wnioski mieszkańców 

14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

15. Zakończenie sesji 

 

Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  

           bieżących 

 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

 XI Festiwalu Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów w Pokoju, uznał tę imprezę za 

doskonałą promocję gminy i podziękował za zorganizowanie tego Festiwalu, 

 wizyty przedstawicieli z partnerskiej Gminy Hochspeyer z Niemiec z burmistrzem 

W.Rungiem na czele, 

 spotkania roboczego radnych w dniu 25.06.2014 r. na temat spraw bieżących oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r., 

 

Później przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy: 

 wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. 

K.Gzowskiego w Opolu o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Panią 

E.Pawłowską, radną Rady Gminy Pokój,  

 skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę nr XXXI/286/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 

24 marca 2014 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój w 2014 roku., 

 wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju dotyczący powołania 

Młodzieżowej Rady Gminy. 

 

Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

 

 Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, powiedział o posiedzeniach 

Komisji w dniach: 

 02.06.2014 r. podczas którego dokonano analizy sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2013 r. oraz sporządzono wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, 

 12.06.2014 r. w trakcie którego przeprowadzono kontrolę dróg gminnych i powiatowych 

po zimie. 

 

Na salę narad wszedł radny M.Bartoń powiększając skład Rady Gminy do 13 osób. 

 

Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej,  poinformowała o posiedzeniach Komisji 

w dniach: 

 02.06.2014 r. podczas którego dokonano analizy sprawozdania z wykonania budżetu 

za 2013 r. 

 23.06.2014 r. w trakcie którego zaopiniowano projekty uchwał w sprawach zmiany w 

budżecie gminy oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXIII sesji Rady 

Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami 

 Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła sprawozdanie o realizacji uchwał Rady 

Gminy Pokój podjętych na sesji w dniu 26.05.2014 r., następnie przedstawiła informacje na 

temat: 

 modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Ładza,  
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 zakończonych prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w Pokoju i planowanego 

zgłoszenia zakończenia robót, 

 remontu mostu na rzece Stobrawie w miejscowości Lubnów, którego termin zakończenia 

określono na 15.10.2014 r., 

 patcherowania dróg gminnych, 

 II przetargu ogłoszonego na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pokój, 

 umowy podpisanej na sporządzenie dokumentacji – planu rewitalizacji z 

zagospodarowaniem terenu i opracowanie dokumentacji technicznej dla zabytkowego 

założenia parkowego w Pokoju, 

 planowanego ogłoszenia ponownego przetargu na remont świetlicy wiejskiej w 

Fałkowicach,  

 powołania rady nadzorczej spółki „Samorządowa Polska” Pokój sp. z o.o. z siedzibą w 

Pokoju, 

 formalności związanych z rejestracją spółki „Zakład Komunalny Pokój”, powołaniu jej 

rady nadzorczej oraz prezesa, Wójt Gminy dodała, że ani prezes, ani rada nadzorcza nie 

będą otrzymywać wynagrodzenia, 

 zaproszenia do składania ofert cenowych na unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Pokój, 

 XI Festiwalu Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C.M. von Webera, 

 wizyty przedstawicieli z partnerskiej gminy Hochspeyer z Niemiec. 

 

Na zakończenie swojej wypowiedzi poprosiła wszystkich obecnych na sali narad   

o zgłaszanie kandydatur w konkursie na najładniejszą posesję gminy Pokój ze względu na to, że 

do tej pory nie odnotowano żadnych zgłoszeń. 

Radna J.Sowa zwróciła uwagę na konieczność uzyskania zgody właściciela na zgłoszenie 

jego posesji do konkursu.  

Wójt Gminy wyjaśniła, że komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy z właścicielami 

zgłoszonych posesji i jeżeli ktoś odmówi, wówczas jego kandydatura nie będzie brana pod 

uwagę.  

  

Ad. 7 - interpelacje i zapytania radnych 

 Radna E.Pawłowska przekazała prośbę mieszkańców Domaradza o przywrócenie 

skrzynki pocztowej, zdjętej ze sklepu w Domaradzu. Nawiązując do konkursu na najładniejszą 

posesję zgłosiła kandydaturę Pani Muzolf z Domaradza, pielęgnującej pobocze przy drodze w 

Domaradzu. Później poinformowała o agresywnym psie wybiegającym z posesji położonej przy 

ul. Wolności 12 w Pokoju. Następnie powiedziała o opieszałości urzędu pocztowego, 

wpływającej na późne przekazywanie radnym materiałów.   

 Radna J.Sowa powiedziała o dwóch ubytkach w drodze wojewódzkiej w Pokoju na 

wysokości „Mopexu”.  

 Radny M.Bartoń zapytał o nowy termin wyjazdu przedstawicieli Gminy Pokój do gminy 

Uniejów.  

 Pani J.Ptaszek, Sekretarz Gminy, wyjaśniła, że burmistrz Uniejowa ma wyznaczyć nowy 

termin wizyty w Uniejowie.  

 

Ad.8 - wykonanie budżetu gminy za 2013 rok - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Pokój za 2013 rok 
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Na wstępie Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, omówił sprawozdanie z wykonania 

budżetu Gminy Pokój za 2013 rok, sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia 

Gminy. 

Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odczytał protokół z posiedzenia 

Komisji podczas którego dokonano analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 

r., sprawozdania finansowego za 2013 r. oraz zapoznano się z informacją o stanie mienia gminy. 

Poinformował także, że Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionych sprawozdań i 

informacji.  

Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pokój 

oraz sprawozdanie finansowe zostały przekazane Radzie Gminy w ustawowo określonych 

terminach, następnie odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat  

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. 

Po wysłuchaniu powyższych informacji radni nie wnieśli dodatkowo żadnych uwag. 

Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

Pokój za 2013 rok. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXIV/308/2014 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2013 rok 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji o udzielenie Wójtowi 

Gminy absolutorium za 2013 r., następnie Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu na jego temat. 

Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2013 rok. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 Uchwała nr XXXIV/309/2014 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 Przewodniczący Rady złożył Wójtowi Gminy gratulacje w związku z otrzymanym 

absolutorium, a następnie zarządził przerwę w obradach.  

Po przerwie.  
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Ad.9 – podjęcie uchwał w sprawach 

a) odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek dyrektora Zespołu Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących im. K.Gzowskiego w Opolu o wyrażenie zgody na 

rozwiązanie stosunku pracy z Panią E.Pawłowską, radną Rady Gminy Pokój. Wyjaśnił, że 

wniosek ten wpłynął 16.05.2014 r., to jest po terminie przekazania radnym materiałów na sesję, 

która odbyła się 26.05.2014 r. Przypomniał, że kroki związane ze zmianą warunków 

zatrudnienia lub ze zwalnianiem nauczycieli podejmowane są do 31 maja. Odczytał również 

pismo dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z dnia 26.06.2014 r., 

zawierające dodatkowe informacje na temat rozwiązania z radną umowy o pracę. Zwrócił 

ponadto uwagę na nieścisłości pomiędzy jednym, a drugim pismem, wskazując m.in. na wolę 

rozwiązania z radną stosunku pracy wyrażoną w jednym piśmie, przy jednoczesnym 

zaproponowaniu radnej ½ etatu nauczyciela języka angielskiego w drugim piśmie.  

Sekretarz Gminy powiedziała o rozmowie telefonicznej z dyrektorem szkoły, podczas 

której jednoznacznie opowiedział się on za wypowiedzeniem umowy o pracę Pani 

E.Pawłowskiej.  

Radny W.Hadyna zapytał radną E.Pawłowską o stanowisko w tej sprawie.  

Radna E.Pawłowska uznała jej zwolnienie z pracy za nieuzasadnione, tłumacząc to 

ciągłym podnoszeniem swoich kwalifikacji oraz zaangażowaniem w pracę na rzecz szkoły. 

Powiedziała również o rozmowie z dyrektorem szkoły podczas której przekazała informację o 

zaplanowanym na czerwiec egzaminie dyplomowym z języka angielskiego, uprawniającym do 

nauczania tego języka. Zwróciła również uwagę na nieścisłości w pismach przekazanych Radzie 

Gminy przez dyrektora szkoły.  

Wójt Gminy przypomniała, że nauka w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych 

wymagała od radnej dużego wysiłku, ze względu na zajęcia, które odbywały się w każdą sobotę i 

niedzielę,  od godz.8
00

 do godz. 20
00

. 

Radna E.Pawłowska przyznała, że dyrektor szkoły sam zaproponował jej rozpoczęcie 

studiów z języka angielskiego.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że dyrektor szkoły najpierw dofinansowywał radnej 

naukę języka angielskiego, a później postanowił rozwiązać z nią umowę o pracę. Następnie 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 11 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 2 

 

Uchwała nr XXXIV/310/2014 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

b) powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pokój oraz nadania jej Statutu 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy. Następnie zaproponowała 

wprowadzenie zmian do projektu uchwały polegających na zastąpieniu zapisu w §5 

„Przewodniczący Rady Gminy Pokój” na „Wójt Gminy Pokój” oraz na wykreśleniu w §4 

załącznika do uchwały zapisu „wyodrębnionej dla potrzeb działalności Rady części”. 

Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz z 

zaproponowanymi zmianami.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 1 głos 

  Wstrzymujących się - 0 



7 
 

Uchwała nr XXXIV/311/2014 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy.  

Radny M.Bartoń zapytał o konieczność zaciągania od razu kredytu w kwocie 800 tyś. zł. 

skoro remont świetlic został przesunięty. 

Skarbnik powiedział o możliwości zaciągnięcia kredytu w mniejszej kwocie.  

Sekretarz Gminy wskazała na długotrwałe procedury związane z zaciąganiem kredytów 

przez Gminę, w tym uzyskanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 1 głos 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXIV/312/2014 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

d) zmiany budżetu gminy na 2014 rok 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy. Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat zmian wprowadzonych do budżetu.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXIV/313/2014 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

e) 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 XXXIV/314/2014 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój w 2014 r. 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Z.Cioma, radca prawny, zwracając uwagę na 

skargę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę nr XXXI/286/2014 Rady Gminy 

Pokój z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój w 2014 r.  Wyjaśniła, że po podjęciu przez Radę 

Gminy uchwały zostanie przygotowana do Sądu odpowiedź wraz z prośbą o umorzenie 

postępowania w sprawie.  

 

Salę narad opuścił radny M.Bartoń pomniejszając skład Rady Gminy do 12 osób.  



8 
 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

Głosowanie: 

za    - 12 głosów 

przeciw  - 0 

wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXIV/315/2014 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Ad.10 – zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pani W.Piętka, mieszkanka Żabińca, zwróciła uwagę na zły stan techniczny drogi 

prowadzącej do Żabińca. 

 

Ad. 11 – wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Radna K.Piekarska podziękowała Wójtowi Gminy za wyremontowanie dróg w Ładzy.  

 

Ad.12 – zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.16
10 

zamknął 

XXXIV  sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok …………………….. 


