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Protokół nr VII/15 

z VII sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 28 maja 2015 r. 

 
Obecni na posiedzeniu: T.Baran, J.Ciurla, B.Frasiak, J. Jakubik E.Kania, T.Kruszelnicki, 

T.Krystosek, J.Mielczarek, J.Paluch, K.Paluch, E.Pawłowska, K.Piekarska, J.Sowa, 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 VI sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 

6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas VI sesji Rady Gminy Pokój        

oraz z działalności między sesjami 

8. Interpelacje i zapytania radnych 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) członkostwa Gminy Pokój w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski 

Zielony Szlak 

b) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Domaradzu, 

c) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej Kuźni 

d) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach 

e) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubnowie 

f) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju 

g) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiści 

h) zmiany budżetu gminy na 2015 rok 

i) 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.15
00  

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 VI sesji Rady Gminy Pokój 

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

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

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad. Nie wniesiono do niego 

żadnych uwag. Poinformował również o mszy w kościele w Krogulnej,  o godz. 17
00

, z okazji 

Dnia Pracownika Samorządowego.  

 

Ad.5 - informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 

 Informację na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju, 

stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu, przedstawił Pan T.Szurmak, Kierownik GOPS.  

 Przewodniczący Rady nawiązał do asystenta rodziny mającego pod opieką 7 rodzin 

i zapytał, czy nie jest to ilość zbyt duża na jednego pracownika. Zapytał również o liczbę 

asystentów rodziny zatrudnionych w innych gminach.  

 Kierownik GOPS wyjaśnił, że liczba asystentów rodziny w gminach jest różna. Dodał, że 

pracownicy ci najczęściej są zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, przy czym asystent 

rodziny w gminie Pokój jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Wyjaśnił również, że 

środki pieniężne otrzymywane od Wojewody Opolskiego pozwalają na utrzymanie 1 etatu. 

Zapewnił, że zastanowi się nad zwiększeniem etatów asystentów rodziny, jeżeli obecna obsada 

na tym stanowisku okaże się zbyt mała w stosunku do potrzeb.  

 

Ad.6 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieżących 

Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

– udziału w uroczystym otwarciu świetlicy wiejskiej „Betania” w Domaradzkiej 

Kuźni, 

– uroczystego zasadzenia „Drzewka pokoju”, zorganizowanego przez Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Pokoju, 

– udziału w spotkaniu z przedstawicielami firmy „Ekolas”, dotyczącym planu 

rewitalizacji zabytkowego założenia parkowego w Pokoju. 

Później podziękował za zaproszenie otrzymane od Gospodarstwa Rybackiego w 

Krogulnej na otwarcie w dniu 01.06.2015 r. zakończonej inwestycji „Krogulna Stawy – taras 

widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb”. Złożył także gratulacje uczniom Publicznego 

Gimnazjum w Pokoju, którzy w konkursie języka angielskiego zorganizowanym przez Zespół 

Szkół w Dobrzeniu Wielkim, zajęli I miejsce, a w nagrodę pojadą na wycieczkę do Wielkiej 

Brytanii.  

 

Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących 

  

 Pan T.Kruszelnicki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o spotkaniu 

Komisji w dniu 21.05.2015 r.,  w trakcie którego dokonano analizy sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2014 r. oraz sporządzono wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 

 Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o spotkaniach Komisji 

w dniach: 

 21.05.2015 r. podczas którego dokonano analizy sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2014 rok, 

 28.05.2015 r. w trakcie którego dokonano kontroli celowości i gospodarności 

poniesionych wydatków przez OSP. 
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Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy: 

 opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu gminy za 2014 rok, 

 życzenia Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z okazji dwudziestopięciolecia 

pierwszych, wolnych po II wojnie światowej wyborów,  

 prośbę Szefa Kancelarii Senatu o udostępnienie dokumentów, fotografii, filmów, 

plakatów, pamiątek, prasy, w których utrwalona została działalność w pierwszym 

okresie odrodzonego samorządu. 

 

Ad.7 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas VI sesji Rady Gminy 

            Pokój  oraz z działalności między sesjami 

 Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady 

Gminy Pokój podjętych podczas sesji w dniu 30.05.2015 r., stanowiącą załącznik nr 3 do 

protokołu, później przedstawiła informacje na temat: 

 paczerowania dróg gminnych,  

 przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych  –  ul. Wiejskiej w Ładzy, 

 spotkania z udziałem m.in. firmy „Ekolas”, Wojewody Opolskiego oraz Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków na temat projektu rewitalizacji zabytkowego założenia 

parkowego w Pokoju, przy okazji powiedziała o trwających konsultacjach społecznych w 

sprawie tego projektu, 

 zaproszenia do projektu pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji 

ekologicznej i ochrony bioróżnorodności”, w ramach którego planowane jest 

przeprowadzenie remontu budynku po byłej szkole podstawowej w Ładzy, 

 rozmowy z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kluczbork w sprawie remontu mostu w Zawiści, 

zaplanowanego na 2016 r., 

 wykazu odcinków dróg na terenie gminy, przy których planowane jest wykonanie 

dodatkowego oświetlenia ulicznego, 

 kosztu remontu wszystkich dróg gminnych wycenionego na kwotę 1 196 000 zł, 

 wyborów do Izby Rolniczej, zaplanowanymi na 31.05.2015 r., 

 uroczystych obchodów Dnia Strażaka połączonych z otwarciem świetlicy wiejskiej 

„Betania” w Domaradzkiej Kuźni, 

 przetargu wygranego przez Zakład Komunalny „Pokój” na obsługę cateringową Szpitala 

w Pokoju. 

 

Później zaprosiła obecnych na sali narad do udziału w XII Festiwalu Zabytkowych Parków  

i Ogrodów im. C.M. von Webera, w dniach od 4 do 6 czerwca br. oraz na promocję książki 

„Pokój. Monografia” w dniu 3 czerwca br., napisanej pod redakcją Pani E.Gosławskiej. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.  

 

Po przerwie.  

 

Ad.8 – interpelacje i zapytania radnych 

 Radny T.Kruszelnicki zgłosił, że przy wywozie odpadów segregowanych pracownicy 

firmy „Remondis” nie zawsze zostawiają nowe worki.  

 Radna J.Mielczarek powiedziała o przypadkach nieodbierania odpadów z posesji 

znajdujących się przy bocznych uliczkach.  

 Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na konieczność poprawienia płytek na chodniku 

przy ul.1 Maja w Pokoju, na wysokości apteki. Powiedział również o zarośniętym poboczu przy 

ul. Mariackiej i zapytał, czy to właściciel posesji położonej w sąsiedztwie tego pobocza 

powinien je wykosić.  
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 Wójt Gminy wyjaśniła, że pobocze to powinno zostać wykoszone przez właściciela tej 

posesji.  

 Radna J.Mielczarek  powiedziała o konieczności wykoszenia poboczy dróg gminnych i 

powiatowych.  

 Wiceprzewodnicząca Rady podziękowała za przycięcie koron drzew przy Szkole 

Podstawowej w Domaradzu. W imieniu Pani Sciana z Domaradza, podziękowała za 

wyczyszczenie rowu, powiedziała również o bloczkach, które oderwały się od przepustów  

w rowie  przy drodze Domaradz – Paryż i w ten sposób zmniejszają jego przepustowość.  

 

Ad.9 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) członkostwa Gminy Pokój w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania 

Stobrawski Zielony Szlak 

Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VII/66/2015 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

b) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Domaradzu, 

Treść projektów uchwał z podpunktów od „b” do „g” przedstawił Skarbnik Gminy, 

następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VII/67/2015 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

c) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej 

Kuźni 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VII/68/2015 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

d) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  
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Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VII/69/2015 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

e) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubnowie 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VII/70/2015 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

f) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VII/71/2015 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

g) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiści 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VII/72/2015 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

 

h) zmiany budżetu gminy na 2015 rok 

Skarbnik Gminy omówił projekty uchwał z podpunktów „h” i „i”. 

 Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat 

zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2015 r., zgłosił jednak zastrzeżenia Komisji do 

zapisów ustawy o systemie o oświaty zobowiązujących gminę do pokrywania kosztów 

wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy, a uczęszczających 

do przedszkoli w innych gminach.  

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
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Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VII/73/2015 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

i) wieloletniej prognozy finansowej 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VII/74/2015 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

Ad.10 - zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pan Wacław Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, powiedział o zarośniętym poboczu przy 

drodze powiatowej na odcinku od Zawiści do Szumu.  

 Wiceprzewodnicząca Rady zauważyła, że Pan R.Letki, radny rady powiatu 

namysłowskiego, nie uczestniczy w sesjach rady gminy. Stwierdziła, że uniemożliwia  to 

przekazywanie mu wniosków i zapytań związanych z realizacją zadań należących do Starostwa 

Powiatowego w Namysłowie. 

 Przewodniczący Rady zapewnił, że Pan R.Letki otrzymuje zaproszenia na sesje rady 

gminy, uznał również, że on sam nie podejmuje decyzji dotyczących zadań realizowanych na 

terenie gminy Pokój.  

 Wójt Gminy powiedziała o pismach wysłanych do Starostwa Powiatowego w 

Namysłowie w sprawie wykoszenia poboczy dróg powiatowych i zaproponowała, aby na którąś 

z kolejnych sesji zaprosić Starostę. Poinformowała również, że w 2015 r. Starostwo Powiatowe 

zaplanowało na terenie gminy jedynie wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze w 

Domaradzu. Poinformowała także, na podstawie rozmowy przeprowadzonej z przedstawicielem 

PKP, że nieczynny przejazd kolejowy w Pokoju zostanie najprawdopodobniej zalany asfaltem.  

 Radna K.Piekarska zaprosiła obecnych na sali narad do udziału w festynie majowym w 

Ładzy, zaplanowanym na 30.05.2015 r. 

 

Ad.11 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Wójt Gminy przypomniała o obchodzonym w dniu 27 maja Dniu Samorządowca  

i złożyła radnym oraz sołtysom życzenia z tej okazji.  Przewodniczący Rady dołączył się do 

życzeń Wójta Gminy. 

 

Ad.12 - zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 16
30

 Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął VII sesję Rady Gminy Pokój. 

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok …………………….. 


