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Protokół nr XIII/16 

z XIII sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 20 stycznia 2016 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 listą 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 XII 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 XII sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności między sesjami 

7. Interpelacje i zapytania radnych 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2016 rok 

b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy pokój na 2016 rok 

c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2016 rok 

d) rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 

e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty 

9. Zapytania i wnioski mieszkańców 

10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

11. 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.  

 

Salę narad opuściła radna J.Sowa, pomniejszając skład Rady Gminy do 14 osób. 

 

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

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

względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0  
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Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad. 

 

Na salę narad weszła radna J.Sowa, powiększając skład Rady Gminy do 15 osób. 

 

 Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w 

sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pokój dla 

Zieleńca. Wyjaśniła, że taryfa dotyczy 9 nieruchomości w Zieleńcu do których doprowadzono 

kanalizację w 2015 r. Poinformowała, że inwestycja ta została wykonana przy wykorzystaniu 

środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dlatego też zawarcie umowy z firmą 

„Ekowod” na dzierżawę kanalizacji będzie wymagać zgody Zarządu Województwa Opolskiego.  

Powiedziała również, że ze względu na brak umowy z „Ekowodem”, opłaty od mieszkańców 

będą pobierane przez Gminę Pokój. 

 Później Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie wskazanego przez Wójta 

Gminy projektu uchwały w pkt 8 porządku obrad, jako podpunkt „f” i zarządził głosowanie w tej 

sprawie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

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

przedstawiał się w sposób następujący: 

 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XII 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 XII sesji Rady Gminy 

Pokój  oraz z działalności między sesjami 

7. Interpelacje i zapytania radnych 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2016 rok 

b. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy pokój na 2016 rok 

c. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2016 rok 

d. rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 

e. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty 

f. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pokój 

dla Zieleńca 

12. Zapytania i wnioski mieszkańców 

13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

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

            bieżących 

Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

 udziału w opracowywaniu planu pracy Rady Gminy Pokój na 2016 rok, 

 spotkania roboczego radnych  w dniu 18.01.2016 r. na temat spraw bieżących. 

 

Podziękował również za otrzymane zaproszenia na: 

 spotkanie noworoczne z Wójtem Gminy w dniu 22.01.2016 r.  

 podsumowanie projektu „Domaradz dawniej” w dniu 29.01.2016 r., zrealizowanego 

przez Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu. 

 

Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy Pokój: 

 uchwałę nr XIII/93/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie 

wyrażenia stanowiska sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na 

celu powiększenie terytorium Opola, stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu, 

 uchwałę nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w 

sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu 

powiększenie terytorium Opola, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu, 

 uchwałę nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w 

sprawie poparcia rezolucji na temat nienaruszalności granic powiatu opolskiego, 

stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących 

 

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

Komisji w dniu 11 stycznia 2016 r., podczas którego rozpatrzono skargę na Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju oraz dokonano kontroli gospodarki 

finansowo-ekonomicznej gminy za II półrocze 2015 r. 

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

w dniu 7 stycznia 2016 r., w trakcie którego ustalono plan pracy Komisji na 2016 rok.  

 

Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XII 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 29.12.2015 r. stanowiącą załącznik nr 5 do 

protokołu, później przedstawiła informacje na temat: 

 udziału w nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Wodociągów i Usług 

Komunalnych „Ekowod” sp. z.o. w Namysłowie, 

 zakończonej budowy kanalizacji w Zieleńcu, Wójt Gminy wyjaśniła, że Gmina sama 

będzie zarządzać siecią kanalizacyjną, chyba że Zarząd Województwa Opolskiego wyrazi 

zgodę na jej wydzierżawienie spółce „Ekowod”, 

 wniosków złożonych na pozyskanie środków pozabudżetowych, 

 ogłoszonego w dniu 30.12.2015 r. otwartego konkursu ofert na realizację przez 

organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu Przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym, promocji gminy oraz działalności na rzez osób 

w wieku emerytalnym, 

 naboru wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z 

terenu Gminy Pokój na 2016 rok,  

 zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP na terenie gminy, 
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 udziału w spotkaniach z radami pedagogicznymi ze Szkoły Podstawowej z Oddziałem 

Przedszkolnym w Domaradzu oraz ze Szkoły Podstawowej w Pokoju na temat zmian w 

prawie oświatowym i zagrożeń wynikających z niżu demograficznego.  

 

Ad.7 - interpelacje i zapytania radnych 

 Radny E.Kania zapytał o dalszą rozbudowę kanalizacji w Zieleńcu, zwrócił również 

uwagę na pogarszający się stan drogi wojewódzkiej nr 454, na odcinku w Zieleńcu.  

 Radna K.Piekarska powiedziała o wiszących nadal w Ładzy plakatach po wyborach do 

Sejmu i Senatu, które odbyły się w październiku ubiegłego roku.   

 Radny T.Krystosek nawiązał do zapytania zgłoszonego podczas sesji w dniu  

30.04.2015 r. dotyczącego rozbudowy oświetlenia drogowego w Kopalinie od mostu na rzece 

Stobrawie do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do posesji Pana Lisonia oraz na odcinku 

od miejsca zamieszkania radnego do kościoła w Zawiści. Powiedział o odpowiedzi  otrzymanej 

w tej sprawie z Urzędu Gminy, w której jest mowa o rozpoczęciu tej inwestycji najwcześniej na 

początku 2016 roku. Ze względu na kończący się styczeń i brak rozpoczęcia prac poprosił o 

informację na temat stanu realizacji tej inwestycji. Później nawiązał do braku reakcji na 

zgłoszoną podczas sesji w dniu 26.11.2015 r. sprawę wymiany tabliczki przy  

ul. Wierzbickiej w Kopalinie, na której błędnie wpisano „Kopalnia” zamiast „Kopalina”.  

Powiedział również o braku informacji na wniosek złożony podczas sesji w dniu 29.10.2015 r. 

dotyczący montażu wiaty przystankowej w Kopalinie przy zjeździe do posesji Pana Lisonia 

 Przewodniczący Rady powiedział o nieświecącej lampie przy ul. Wolności w Pokoju, 

obok posesji Pani Szeląg. 

 

Ad.8 - Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2016 rok 

Treść projektu uchwały omówił Przewodniczący Rady, później zarządził nad nim 

głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XIII/124/2016 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy pokój na 2016 rok 

Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zmianę brzmienia tematu zaplanowanego na 

październik z „Kontrola stanu świetlic w Domaradzkiej Kuźni, Domaradzu, Krzywej Górze po 

przeprowadzonych remontach” na „Kontrola stanu świetlic na terenie Gminy Pokój”. Później 

zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały wraz z zaproponowaną zmianą.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XIII/125/2016 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2016 rok 

Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetowej, później 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XIII/126/2016 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

d) rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Pokoju 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił stanowisko Komisji w sprawie skargi, 

później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XIII/127/2016 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej 

opłaty 

Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, proponując wprowadzenie opłaty w 

wysokości 10 zł od osoby w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz  w 

wysokości 20 zł od osoby, w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny. 

Powiedziała również o zmianie stawek dla przedsiębiorców. Wyjaśniła również, że zmiana  

wysokości opłat obowiązywać będzie od 01.03.2016 r. 

Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 11 głosów 

  Przeciw  - 4 głosy 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XIII/128/2016 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

f) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Pokój dla Zieleńca 

Przewodniczący Rady przypomniał o omówieniu projektu uchwały przez Wójta Gminy na 

początku sesji, później zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XIII/129/2016 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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Ad.9 - zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, zwrócił uwagę na brak spotkania ze Starostą 

Namysłowskim w planie pracy Rady Gminy Pokój na 2016 rok.  

 Przewodniczący Rady zaproponował zaproszenie Starosty Namysłowskiego przy okazji 

omawiania tematu dróg powiatowych. 

 Pan S.Cywka, mieszkaniec Żabińca, stwierdził, że mieszkańcy nie segregują wszystkich 

odpadów, ponieważ cześć z nich jest palona w piecach. Później powiedział o wprowadzającym 

w błąd znaku drogowym wskazującym kierunek do Żabińca, znajdującym się  w Domaradzu 

obok kapliczki. Zwrócił również uwagę na bardzo zły stan techniczny drogi gminnej 

prowadzącej do Żabińca. Następnie poruszył sprawę braku prądu, który mimo obietnic nie został 

doprowadzony do nieruchomości zamieszkałej przez Pana Skórskiego. Podziękował również 

Wójtowi Gminy za pomoc okazaną Panu Skórskiemu po wyjściu ze szpitala.  

 

Ad.10 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Wójt Gminy odnosząc się do wcześniej zadanych pytań udzieliła następujących 

odpowiedzi: 

– Gmina posiada dokumentację na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu, 

wnioski o pozyskanie środków na dofinansowanie tej inwestycji zostaną złożone 

po ogłoszeniu naboru wniosków,  

– remont drogi wojewódzkiej nr 454, na odcinku od Opola do Namysłowa, został 

ujęty w Planie Transportowym Województwa Opolskiego na lata 2016-2020, 

dodała, że w informacji dotyczącej 2016 r. brak jest wzmianki o planowanych 

remontach tej drogi,  

Radny E.Kania stwierdził, że remont drogi powinien zostać wykonany po 

wybudowaniu kanalizacji, 

– komisarz wyborczy zostanie poinformowany o wiszących nadal w Ładzy 

plakatach wyborczych, 

– firma Tauron w 2015 r. zleciła wykonanie dokumentacji technicznej na budowę 

nowego odcinka sieci energetycznej na odcinku od Kopaliny do Zawiści, ponadto 

w zeszłym roku zgłoszono do dowieszenia na terenie gminy 80 lamp oświetlenia 

ulicznego, cześć tego zadania została zrealizowana w 2015 r.,  pozostałe 40 lamp 

zostanie zainstalowanych w 2016 r., Wójt Gminy zapewniła, że budowa 

wskazanych przez radnego Krystoska odcinków sieci zostanie zakończona w 

bieżącym roku, 

– w sprawie tabliczki z błędną nazwą miejscowości Kopalina odpowiedź radnemu 

T.Krystoskowi zostanie udzielona na piśmie,  

– zakup wiaty przystankowej do Kopaliny musi zostać poprzedzony jego 

wpisaniem do zadań inwestycyjnych budżetu gminy, ze względu na cenę tej wiaty 

wynoszącą 4 000 zł, Wójt Gminy wyjaśniła, że czas realizacji zamówienia wynosi 

ok. 3 miesięcy, 

– telefonicznie zostanie zgłoszona sprawa nieświecącej lampy obok posesji Pani 

Szeląg przy ul. Wolności w Pokoju, 

– poprosiła Pana Cywkę o wskazanie osób, które zamiast segregować śmieci palą je 

w piecach, Wójt Gminy stwierdziła, że trudno jest udowodnić mieszkańcom 

niewłaściwe postępowanie z odpadami, 

– zostanie wysłany wniosek do Starostwa Powiatowego w Namysłowie o 

zaklejenie, wprowadzającego w błąd, znaku drogowego wskazującego kierunek 

do Żabińca, 

– remont drogi w Żabińcu, na odcinku od lasu do skrzyżowania z drogą powiatową 

prowadzącą do Domaradza, znalazł się na liście rezerwowej Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, przy okazji Wójt Gminy poinformowała, 
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że wartość tego zadania, zgodnie z kosztorysem, ma wynosić 500 tyś. zł. i 

wyjaśniła, że Gminy nie stać na remont tej drogi przy zaangażowaniu wyłącznie 

środków z budżetu gminy,  

– w sprawie wykonania przyłącza energetycznego do posesji zamieszkałej przez 

Pana Skórskiego była przed kilkoma laty w Tauronie wraz z Panem Pawłowskim, 

który zadeklarował pomoc finansową przy wykonaniu tego zadania, dodała, że 

podjęte działania i ustalenia z firmą Tauron wskazywały na chęć wykonania tych 

prac,  

Wiceprzewodnicząca Rady powiedziała, że Tauron ciągle podwyższał stawkę za 

wykonanie tego przyłącza, a poza tym uznał to zadanie za nieopłacalne. 

 

 Radna J.Sowa zgłosiła brak odpowiednio dużych tablic informacyjnych, stwierdziła, że 

tablice stojące w sołectwach są zbyt małe i brak jest możliwości umieszczania na nich 

wszystkich ogłoszeń. 

 

Ad. 14 - zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 16
20

 Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XIII sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Elżbieta Kuklok ………………… 


