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Protokół nr IX/15 

z IX sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 10 września 2015 r. 

 
Obecni na posiedzeniu: T.Baran, J. Jakubik, E.Kania, T.Kruszelnicki, T.Krystosek, J.Mielczarek, 

J.Paluch, K.Paluch, E.Pawłowska, K.Piekarska, J.Sowa, K.Walek, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy 

Nieobecni radni B.Frasiak,  J.Ciurla, 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z VIII 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 VIII sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności między sesjami 

7. Interpelacje i zapytania radnych 

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.  

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych 

b) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu oraz do Sądu Rejonowego  

w Kluczborku 

c) wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo wodne 

d) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Pokój w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 

dzień 25 października 2015 r. 

e) zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Pokój  

f) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów 

g) zmiany uchwały nr VII/67/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji 

celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej Kuźni 

h) zmiany uchwały nr VII/69/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji 

celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach 

i) zmiany uchwały nr VII/71/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji 

celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju 

j) zmiany budżetu gminy na 2015 rok 

k) 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.  
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 Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący  Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 13 radnych, co stanowi 

quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.  

 

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

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

względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 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 przerwie w obradach, zaplanowanej około godz. 16
00

, 

podczas której przewidziano zwiedzanie wystawy pt. „Przywróćmy raj Württembergów” 

znajdującej się w Ewangelickim Domu Parafialnym w Pokoju.  

 

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

           bieżących 

Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

– udziału w festynie rodzinnym w Pokoju w dniu 04.07.2015 r. zorganizowanym przez 

sołtysa i radę sołecką sołectwa Pokój,  

– obchodów, w dniu 08.08.2015 r., 250-lecia istnienia Kościoła Ewangelickiego w Pokoju, 

i otwarcia wystawy pt. „Przywróćmy raj Württembergów”, 

– udziału w festynie rodzinnym w Zieleńcu w dniu 15.08.2015 r., 

– dożynek gminnych w Zawiści w dniu 30.08.2015 r., 

– spotkania roboczego radnych w dniu 08.09.2015 r. dotyczącego spraw bieżących. 

 

 

Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy: 

– apel Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy 

„Prawo wodne”, stanowiący załącznik nr 2 do protokołu, 

– zarządzenie nr 114/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie 

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój za I półrocze 

2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za  

I półrocze 2015 r., stanowiące załącznik nr 3 do protokołu. 

 

 

Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących 

 

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

Komisji w dniach:  

– 23.06.2015 r. podczas którego dokonano przeglądu placów zabaw na terenie gminy oraz 

przeprowadzono kontrolę funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Pokoju pod kątem przygotowania do wakacji, 

– 07.08.2015 r. w trakcie którego dokonano kontroli stanu świetlic w Domaradzkiej Kuźni, 

Fałkowicach, Krzywej Górze. 

 



3 
 

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

Komisji w dniach: 

 31.08.2015 r. w trakcie którego dokonano analizy wykonania budżetu w I półroczu  

2015 r., 

 08.09.2015 r. podczas którego dokonano oceny przygotowania placówek szkolnych do 

rozpoczęcia roku szkolnego oraz przeanalizowano zmiany wprowadzone do budżetu 

gminy na 2015 r.  

 

Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas VIII 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 25.06.2015 r., stanowiącą załącznik nr 4 do 

protokołu, później przedstawiła informacje na temat: 

 2 przetargów na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Pokój, z których pierwszy 

został unieważniony ze względu na ceny ofert przekraczające możliwości finansowe 

zamawiającego, drugi przetarg został rozstrzygnięty i wybrano ofertę przedstawioną 

przez Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu, 

 zapytania ofertowego na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, w ramach którego 

wybrano najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez Pana W.Czaińskiego z Zawiści, 

 konkursu na opracowanie koncepcji rewaloryzacji części zabytkowego założenia 

parkowego w Pokoju i działek przyległych  do założenia, który został wygrany przez 

firmę Pana G.Olszewskiego z Pokoju,  

 zapytania ofertowego na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Pokój, w ramach którego wybrano najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” z Mikorzyna, 

 przetargu ogłoszonego na przebudowę ul. Leśnej w Ładzy, 

 wykonawcy - Biura Projektów Wodociągów i Kanalizacji „Neustein” z Opola, który 

opracuje projekt funkcjonalno-użytkowy budowy, z możliwością rozbudowy, 

oczyszczalni ścieków w Pokoju,  

 rozstrzygniętego przez Urząd Marszałkowski w Opolu konkursu dotyczącego ochrony 

bioróżnorodności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, który wygrał projekt na remont byłej szkoły w Ładzy i 

stworzenia w tym miejscu Centrum Edukacji Ekologicznej. Wójt Gminy wymieniła 

partnerów tego projektu wśród których, obok Gminy Pokój, znaleźli się: Wojewódzki 

Urząd Pracy w Opolu, Stobrawski Park Krajobrazowy, Filharmonia Opolska oraz 

Muzeum Wsi Opolskiej, 

 poruszonego na ostatniej sesji tematu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Paryżu, 

Wójt Gminy przyznała, że właściciel schroniska działa bez stosownego zezwolenia, 

zapewniła również, na podstawie wizji lokalnej dokonanej przez pracowników Urzędu 

Gminy, o dobrych warunkach stworzonych dla zwierząt, 

 prowadzonego postępowania, przy współudziale policji, w sprawie nielegalnego 

składowiska odpadów w stodole w Lubnowie, znajdującej się na posesji o 

nieuregulowanych prawach własności,  

 sprzedaży budynku byłej szkoły w Zawiści na rzecz Towarzystwa Społecznych Działań 

na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w przyszłość”, 

 wizyty w Pokoju, w dniu 13.08.2015r. w Pokoju, na zaproszenie Wojewody Opolskiego  

i Wójta Gminy Pokój, delegacji z Nadrenii – Palatynatu z Prezydentem Parlamentu 

Krajowego J. Mertesem na czele, 

 otwartej w dniu 08.08.2015 r., w Ewangelickim Domu Parafialnym w Pokoju, wystawy 

pt. „Przywróćmy raj Württembergów”, 
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 Europejskich Dni Dziedzictwa, w ramach których w dniu 19.09.2019 r. odbędzie się 

konferencja w Pokoju, podczas której zostanie podpisana deklaracja „Przeszłość dla 

Przyszłości” na rzecz trwałości i odnowy dziedzictwa historycznego i kulturowego 

Pokoju, 

 spotkania w dniu 9 września br. w Urzędzie Gminy Pokój z przedsiębiorcami z terenu 

Gminy Pokój z ekspertami ds. doradztwa energetycznego z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony  Środowiska w Opolu, spotkanie to miało na celu uświadomienie 

przedsiębiorcom korzyści wynikających z wpisania planowanej inwestycji w zakresie 

poprawy efektywności energetycznej do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest 

aktualnie opracowywany, 

 remontów w placówkach oświatowych przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

 remontu instalacji elektrycznej w kuchni w Pokoju, zarządzanej przez Zakład Komunalny 

„Pokój”, 

 otwartego IV oddziału w Publicznym Przedszkolu w Pokoju, w związku z 

zapotrzebowaniem zgłaszanym przez rodziców,  

 szacowania szkód w uprawach rolnych powstałych w wyniku suszy,  

 obchodów 250-lecia istnienia Kościoła Ewangelickiego w Pokoju,  

 zjazdu młodzieży ewangelickiej w Pokoju w dniach 25-27.09.2015 r., 

 planowanych remontów dróg gminnych, 

 planowanego remontu chodnika przy ul. 1 Maja w Pokoju, na odcinku  

od ul. Sienkiewicza do Banku Spółdzielczego, 

 stanu zatrudnienia w Urzędzie Gminy Pokój w ramach robót publicznych,  

 

Na zakończenie swojej wypowiedzi podziękowała za pracę włożoną w organizację dożynek 

gminnych w Zawiści i festynów w Pokoju i Zieleńcu.  

 

Później Pani A.Chmura, Prezes Zarządu Zakładu Komunalnego „Pokój”, przedstawiła 

prezentację multimedialną na temat działalności spółki. Prezentacja stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach i zaprosił do zwiedzenia 

wystawy pt. „Przywróćmy raj Württembergów”. 

 

Po przerwie.  

 

Salę narad opuścił radny T.Baran pomniejszając skład Rady Gminy do 12 osób.  

 

Ad.7 - interpelacje i zapytania radnych 

 Radna E.Pawłowska, poprosiła o wskazanie mieszkańcom przedmiotów zbieranych w 

ramach wywozu odpadów wielkogabarytowych. Wyjaśniła, że przy ostatnim wywozie nie 

zostały odebrane wszystkie wystawione rzeczy. Później zapytała o możliwość zalania asfaltem 

nieczynnego przejazdu kolejowego w Pokoju.  

 Przewodniczący Rady podziękował za zamontowanie progów zwalniających  

na ul. Wolności w Pokoju i dostawienie znaków drogowych.  

 Radna E.Pawłowska przekazała prośbę mieszkańców Domaradza dotyczącą 

zamontowania progów zwalniających na drodze Domaradz-Paryż oraz ustawienia znaków 

ograniczających prędkość na tej drodze.  
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Ad.8 - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.  

 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. przedstawił Skarbnik 

Gminy, informując o pozytywnej opinii Komisji Budżetowej na jego temat.  

 

Ad.9 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych 

Treść projektu uchwały omówił Przewodniczący Rady, później zarządził nad nim 

głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0  

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IX/89/2015 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

b) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu oraz do Sądu Rejonowego  

w Kluczborku 

Przewodniczący Rady przedstawił opinię zespołu opiniującego kandydatów na ławników  

o kandydatach na ławników zgłoszonych Radzie Gminy. Poinformował również o informacjach 

o kandydatach na ławników uzyskanych od Komendanta Wojewódzkiego Policji.  
 

Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów ławników 

 

Przewodniczący Rady zaproponował powołanie trzyosobowej komisji skrutacyjnej. 

Radna J.Paluch zgłosiła kandydaturę radnego T.Krystoska, który wyraził zgodę ma pracę 

 w komisji skrutacyjnej.  

Radna K.Piekarska zgłosiła kandydaturę radnej J.Mielczarek, która wyraziła zgodę na pracę 

w komisji skrutacyjnej.  

Radny E.Kania zgłosił kandydaturę radnej K.Piekarskiej, która wyraziła zgodę na pracę  

w komisji skrutacyjnej. 

Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad  składem Komisji Skrutacyjnej  

w następującym składzie osobowym: T.Krystosek, J.Mielczarek, K.Piekarska.   

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Radny T.Kruszelnicki wyłączył się z głosowania nad wyborem ławników do Sądu 

Rejonowego w Kluczborku ze względu na powiązania rodzinne z jednym z kandydatów.  

 

Później przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru ławników do Sądu 

Rejonowego w Kluczborku oraz do Sądu Okręgowego w Opolu, za pomocą przygotowanych 

kart do głosowania. Następnie, po krótkiej przerwie, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

odczytał protokoły Komisji  informując o wynikach przeprowadzonego głosowania. 

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu oraz do Sądu Rejonowego  

w Kluczborku. 
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Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IX/90/2015 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

c) wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo wodne 

Treść projektu uchwały omówił Przewodniczący Rady, później zarządził nad nim 

głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IX/91/2015 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

d) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Pokój w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 

dzień 25 października 2015 r. 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, później Przewodniczący Rady zarządził 

nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IX/92/2015 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

e) zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Pokój  

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, później Przewodniczący Rady zarządził 

nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0  

 

Uchwała nr IX/93/2015 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

f) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, później Przewodniczący Rady zarządził 

nad nim głosowanie.  
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Pan. M.Bartoń zapytał, czy jednostki miary dotyczące baterii, czy akumulatorów nie 

powinny być wyrażone w kilogramach. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że podjęcie tej uchwały wiąże się z wypełnieniem obowiązku 

ustawowego i umożliwia mieszkańcom oddania na PSZOK wskazanych w załączniku do 

projektu uchwały przedmiotów.  

Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0  

 

Uchwała nr IX/94/2015 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

 

g) zmiany uchwały nr VII/67/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji 

celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej Kuźni 

Skarbnik Gminy omówił projekty uchwał z podpunktów „g”, „h” i „i”, później 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały 

nr VII/67/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Domaradzkiej Kuźni. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IX/95/2015 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

h) zmiany uchwały nr VII/69/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie 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. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IX/96/2015 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

i) zmiany uchwały nr VII/71/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie 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   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IX/97/2015 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
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j) zmiany budżetu gminy na 2015 rok 

Skarbnik Gminy omówił projekty uchwał z podpunktów „j” i „k”. 

 Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat 

zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2015 r. 

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

 Za   - 12 głosów 

 Przeciw  - 0 

 Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IX/98/2015 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

k) wieloletniej prognozy finansowej 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady zarządził 

nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

 Za   - 12 głosów 

 Przeciw  - 0 

 Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IX/99/2015 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

 

Ad.10 - zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, w imieniu swoim i sołtysa sołectwa Kopalina, 

podziękował wszystkim osobom, które włączyły się w organizację dożynek gminnych w 

Zawiści.  

 Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, powiedział o dwóch pochylonych dębach 

rosnących przy drodze Kopalina – Lubnów.  

 Pani Z.Bieniusa, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, zapytała o sprawę stawku  

w Dąbrówce Dolnej. 

 Radna K.Piekarska, zwróciła uwagę na konieczność przycięcia gałęzi przy  

ul. Powstańców w Ładzy. 

 Pan M.Bartoń również powiedział o konieczności przycięcia gałęzi drzew rosnących przy 

drodze wojewódzkiej, pomiędzy Pokojem, a Krzywą Górą. Poprosił także o zwrócenie uwagi 

Zarządowi Dróg Wojewódzkich na ten problem. Później nawiązał do spotkania przedsiębiorców 

z ekspertami ds. doradztwa energetycznego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska 

w Opolu. Powiedział o niskiej frekwencji i stwierdził, że podczas tego spotkania przekazano 

wiele cennych informacji, zwracając uwagę na konieczność ujęcia w Planie Gospodarki 

Niskoemisyjnej, opracowywanym obecnie przez Urząd Gminy, jak największej liczby informacji 

przydatnych przy składaniu wniosków zarówno przez przedsiębiorców, jak i osoby prywatne.  

Z pozyskanych środków będzie istniała możliwość wykonania nie tylko termomodernizacji 

szkół, ale i obiektów prywatnych. Ponadto jeżeli wykaże się korzystny wpływ danego działania 

na środowisko, wówczas również będzie istniała możliwość pozyskania środków. Powiedział o 

informacji przekazanej Prezesowi spółki Zakład Komunalny „Pokój” dotyczącej ewentualnego 

pozyskania środków na zakup pieca do kuchni. Jeszcze raz zaapelował o zainteresowanie się tym 

tematem i skorzystanie z szansy pozyskania dodatkowych środków. Później zgłosił zastrzeżenia 

do zasadności utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu w Pokoju. Stwierdził, że 

osoby przebywające w tej placówce nie są zameldowane na terenie gminy, nie są też obłożnie 
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chore. Następnie powiedział o działkach należących do Agencji Nieruchomości Rolnych 

położonych w miejscowości Świercowskie, na które wywożone są śmieci. Zwrócił szczególną 

uwagę na lasek, w którym powstało dzikie wysypisko śmieci.  Zasugerował ustawienie w tym 

miejscu odpowiedniego oznakowania.  

Odnosząc się do nazwy Zakładu Komunalnego „Pokój” opowiedział się za jej pozostawieniem.  

Później poruszył temat chodnika przy ul. Opolskiej w Pokoju i możliwości pozyskania 

frezowiny na jego podbudowę. Powiedział o rozmowie z pracownikami pracującymi przy 

remoncie drogi wojewódzkiej w Kup na temat frezowiny, która wykorzystywana jest właśnie na 

podbudowę pod chodniki. Stwierdził, że wykorzystanie tego materiału pozwoliłoby na 

tymczasowe rozwiązanie sprawy tego chodnika.  

W dalszej kolejności nawiązał do zmiany organizacji ruchu w Pokoju. Zapytał w jakim celu i na 

czyje zlecenie zostało wprowadzone ograniczenie tonażu na większości ulic.  

 Radna J.Sowa podziękowała Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu Rady za udział w 

festynie rodzinnym w Zieleńcu.  

 Wójt Gminy odnosząc się do wcześniej zadanych pytań udzieliła następujących 

odpowiedzi: 

 w sprawie uwag dotyczących dróg powiatowych i wojewódzkich zostaną wysłane pisma 

do ich zarządców, 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest opracowywany, zostanie on udostępniony do 

konsultacji,  

 w sprawie dzikiego wysypiska śmieci w miejscowości Świercowskie zostanie wysłane 

pismo do Agencji Nieruchomości Rolnych z prośbą o uporządkowanie terenu, 

 odnośnie chodnika przy ul. Opolskiej w Pokoju, poinformowała o uaktualnianiu 

dokumentacji technicznej na ten chodnik i planowanej przebudowie drogi wojewódzkiej 

Opole – Namysłów w latach 2016-2020. Powiedziała również o negatywnej decyzji 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wykorzystania frezowiny, pozyskanej przy 

remoncie drogi wojewódzkiej w Kup, do przełożenia chodnika przy Szpitalu w Pokoju 

oraz do uzupełnienia ubytków w podjeździe przy tej placówce. Poinformowała o 

uzyskanej zgodzie jedynie na zagospodarowanie frezowiny złożonej na parkingu przy 

wyjeździe z Pokoju w kierunku Opola, którą wykorzystano do uzupełnienia ubytków w 

drogach gminnych w Krzywej Górze,  

 w sprawie zmiany organizacji ruchu w Pokoju oraz ograniczenia tonażu na ulicach 

odpowiedź zostanie udzielona Panu M.Bartoniowi na piśmie, do którego zostaną 

dołączone wnioski mieszkańców i rady sołeckiej oraz dokumentacja dotycząca zmiany 

organizacji ruchu, przy okazji Wójt Gminy poinformowała, że dokumentacja podlegała 

zaopiniowaniu przez Komisję Bezpieczeństwa działającą przy Marszałku Województwa 

Opolskiego, później powiedziała o zamontowanych progach zwalniających na  

ul. Wolności w Pokoju i wniosku mieszkańców ul. Żeromskiego również o 

zamontowanie takich progów.  

Pan M.Bartoń powiedział, że zapoznał się już z dokumentami, o których mówiła Wójt 

Gminy i uznał za bezzasadne wprowadzenie ograniczenia tonażu, które stosuje się ze 

względu na nośność przepustów lub ze względu na stan nawierzchni dróg. Stwierdził, że 

żaden z tych przypadków nie dotyczy ulic, na których wprowadzono ograniczenie 

tonażu. Później powiedział, że zgodnie z prawem, na drogi te nie będą mogły wjeżdżać 

pojazdy ważące ponad 5 ton, dla przykładu podał śmieciarkę, czy ciągnik z przyczepą z 

piaskiem, należący do Zakładu Komunalnego „Pokój”. Powiedział o ostatnich 

problemach z dowiezieniem na jego posesję paliwa, gdyż kierowca samochodu, 

ważącego ponad 15 ton,  nie  chciał wjechać na ulice, na których ograniczono tonaż. W 

celu rozwiązania tego problemu zaproponował wprowadzenie pewnych wyłączeń. 

Stwierdził, że pod znakami powinny znaleźć się tabliczki z napisem: „Nie dotyczy 

dojazdu do firm, pól, posesji oraz pojazdów komunalnych”. Przypomniał o ustawionym 
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znaku ograniczenia prędkości do 30 km/h przy ul. Wolności, który miał rozwiązać 

problem jeżdżących tą drogą ciężarówek. Poinformował, że żaden z kierowców tych 

samochodów nie został ukarany mandatem, natomiast karani byli mieszkańcy i na ich 

prośbę znak ten został zdjęty.  Stwierdził ponadto, że nie wszystkie znaki zostały 

sensownie ustawione. Uznał, że w obecnej sytuacji będzie miał problem z przejazdem z 

kombajnem zbożowym, a samochód z betonem, ważący 42 tony, nie dojedzie na 

budowę.  

Wójt Gminy przyjęła uwagi zgłoszone przez Pana M.Bartonia, powiedziała  

o możliwości złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wjazd pojazdów 

ponadnormatywnych i zaproponowała Panu M. Bartoniowi spotkanie w tej sprawie. 

Poinformowała o posiadaniu takiego zezwolenia przez spółkę „Ekowod” i Zakład 

Komunalny „Pokój”. 

Pan M.Bartoń stwierdził, że zezwolenia te są wydawane na konkretne pojazdy i nie 

posiada on informacji o samochodach, jakie będą przyjeżdżać do jego gospodarstwa z 

nawozem, czy po odbiór zboża. Uznał, że procedura wydania zezwolenia będzie trwała 

kilka dni. Przypomniał o wcześniejszym spotkaniu z Wójtem Gminy podczas którego 

ustalono, że transport ciężkim sprzętem będzie odbywać się głównie ul. Wolności. 

Później nawiązał do stwarzającej zagrożenie ciężarówki parkującej przy ul. Sienkiewicza 

w Pokoju. Przypomniał, że w przeszłości przy ulicy tej był ustawiony znak „Zakaz 

postoju” i podobne sytuacje nie miały miejsca. Później powiedział o miejscach 

parkingowych przed przedszkolem w Pokoju, blokowanych przez pozostawiane tam 

samochody pracowników Urzędu Gminy.  

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że wprowadzone ograniczenia mają na celu ochronę dróg 

gminnych przed zniszczeniem i powiedziała o kosztownych ich naprawach.  

Pan M.Bartoń przypomniał o wzmożonym ruchu ciężarówek wiosną na ul. Wolności w 

Pokoju, w wyniku którego droga ta nie została uszkodzona. Jeszcze raz stwierdził, że 

problem zostałby rozwiązany poprzez zamontowanie pod znakiem z ograniczeniem 

tonażu tabliczki z napisem „Nie dotyczy dojazdu do firm, pól, posesji oraz pojazdów 

komunalnych”  

Sekretarz Gminy uznała, że wyjściem z tej sytuacji jest uzyskanie zezwolenia na wjazd 

pojazdów ponadnormatywnych i zapewniła, że zezwolenia te będą natychmiast 

wydawane.  

Przewodniczący Rady zauważył, że sprawa oznakowania dróg nie zostanie rozwiązana 

na sesji i zaproponował spotkanie z Wójtem Gminy na ten temat.  

Pan M.Bartoń uznał, że Rada Gminy Pokój również powinna zaradzić temu problemowi.  

Wójt Gminy przypomniała Panu M.Bartoniowi o pełnieniu funkcji radnego Rady Gminy 

Pokój w poprzedniej kadencji  i zapoznaniu się z kompetencjami Wójta Gminy i Rady 

Gminy. Stwierdziła, że zgłoszona kwestia jest sprawą bieżącą, należącą do kompetencji 

Wójta i zaproponowała Panu M.Bartoniowi spotkanie. Powiedziała, że informację na ten 

temat przedstawi radnym na następnej sesji. Uznała również, że wydawanie zezwoleń 

pozwoli na kontrolowanie podmiotów wjeżdżających na drogi i pojazdów przez nich 

używanych. Poinformowała o braku kompetencji Rady Gminy do załatwiania spraw 

związanych z oznakowaniem drogowym.  

Pan M.Bartoń powiedział o sprzecznościach w  niektórych działaniach gminy. Z jednej 

strony w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój planowane jest 

przeznaczenie kilkunastu hektarów pod działalność usługowo-przemysłową, a z drugiej 

wprowadzane są ograniczenia  na drogach dojazdowych do tych terenów.  

Sekretarz Gminy powiedziała o zmianach czekających Pokój w związku z nadaniem mu 

statusu pomnika historii, czy nawet wpisaniem całego układu urbanistycznego sołectwa 

Pokój do rejestru zabytków.  
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Przewodniczący Rady, kończąc dyskusję na temat zmiany organizacji ruchu w Pokoju, 

powiedział, że należy umożliwić właścicielom firm swobodne poruszanie się po drogach.  

 

Ad. 12 - zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 18
30

 Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął IX sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok ………………… 


