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Protokół nr XIV/16 

z XIV sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 24 lutego 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 XIII sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Informacja na temat funkcjonowania spółki „Ekowod” 

6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

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

Pokój oraz z działalności między sesjami 

8. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2015 r. 

9. Interpelacje i zapytania radnych 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków 

b) zmiany budżetu gminy na 2016 rok 

c) wieloletniej prognozy finansowej 

11. Zapytania i wnioski mieszkańców 

12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

13. Zakończenie sesji 

 

Ad.1 – otwarcie sesji 

Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.15
00  

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jacek 

Gosławski. Następnie przywitał Pana A.Michtę – Starostę Namysłowskiego, Pana 

K.Szyndlarewicza Prezesa Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” wraz z 

Panem P.Łukaszewskim – głównym księgowym, Panią R.Podporę – Przewodniczącą Koła 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju,  Panią B.Zając – Wójta 

Gminy, 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 XIII sesji Rady Gminy Pokój 

Przewodniczący  Rady zapytał o uwagi do protokołu z XIII 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  

 

 Następnie, poza porządkiem obrad, Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu A.Michcie, 

Staroście Namysłowskiemu.  

 Pan A.Michta, sprawujący funkcję Starosty Namysłowskiego od stycznia 2016 r., 

powiedział, że jest pierwszym Starostą spoza gminy Namysłów. Zapewnił, że będzie wspierać 

wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu, w tym również gminę Pokój, wyróżniającą się na 

tle innych samorządów bogatą i unikalną historią. Później wskazał na zadania powiatu  

o charakterze ponadgminnym, wymienione w ustawie o samorządzie powiatowym, wśród 

których znajdują się drogi publiczne. Później powiedział o zaplanowanym w 2016 roku 

remoncie drogi powiatowej Pokój – Siedlice. Następnie zadeklarował, że będzie miał na uwadze 

potrzeby gminy Pokój i w ramach możliwości finansowych powiatu, zadba o ich realizację.  

 Przewodniczący Rady zgłosił zastrzeżenia do stanu dróg powiatowych na terenie gminy. 

 Pani R.Podpora, Przewodnicząca Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów w Pokoju,  poprosiła Starostę o wyrażenie zgody na jej udział w sesji rady powiatu 

namysłowskiego, podczas której chciałaby przypomnieć o sprawach dotyczących seniorów.  

 Pan A.Michta wyjaśnił, że organizacja sesji rady powiatu należy do kompetencji 

Przewodniczącego Rady, ale uznał, że z wystąpieniem Pani R.Podpory w trakcie sesji rady 

powiatu nie powinno być problemu, zaprosił ją również na spotkanie do swojego gabinetu.  

 

Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

 Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad, nie wniesiono do niego 

żadnych uwag.  

 

Ad.5 - informacja na temat funkcjonowania spółki „Ekowod” 

 Pan K.Szyndlarewicz, Prezes Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod”, 

powiedział o zmianach na stanowiskach prezesa zarządu oraz głównego księgowego w spółce.  

Następnie omówił usługi świadczone w zakresie zaopatrzenia w wodę, odbioru ścieków oraz 

wywozu odpadów komunalnych. Powiedział również o wymianie wodomierzy na terenie gminy 

Pokój – na 1566 szt. wymieniono 552 szt.  Dodał, że hydranty, poza miejscowością Pokój, 

zostały zinwentaryzowane. Poinformował także o przygotowanym materiale dotyczącym gminy 

Pokój i zaproponował jego udostępnienie zainteresowanym osobom. Później nawiązał do 

wyjazdów do różnych awarii na terenie gminy, których w 2015 było 550. Stwierdził, że 

wykonywanie bieżących prac przy sieci wodociągowej pozwoli na to, aby jak najdłużej służyła 

ona mieszkańcom.  

 Przewodniczący Rady podziękował prezesowi „Ekowodu” za drobne upominki dla 

radnych.  

 Radny J.Jakubik powiedział o zastrzeżeniach mieszkańców gminy do jakości wody i na 

dowód przekazał prezesowi „Ekowodu” próbkę mętnej herbaty, na której powstał osad. 

 Radny T.Baran pokazał filtr wody, który uległ znacznemu zabrudzeniu w ciągu jednego 

kwartału. 

 Radny T.Kruszlenicki zapytał o sposób w jaki odbywa się czyszczenie sieci oraz czy są 

stosowane do tego specjalne środki. 

 Radny T.Krystosek zgłosił chęć otrzymania materiału dotyczącego gminy Pokój i zapytał 

o inwestycje wykonane przez „Ekowod” w Kopalinie i Zawiści.  

  Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, zwrócił uwagę na dużą ilość kamienia w 

wodzie i zapytał, czy spółka przeprowadzała badania pod kątem jego odkładania się w nerkach 

człowieka.  
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 Przewodniczący Rady zapytał o możliwość uzdatniania wody w celu poprawienia jakości 

wody.  

 Pan K.Szyndlarewicz powiedział o wynikach badań wody, które potwierdzają, że woda 

na terenie powiatu namysłowskiego jest jedną z najlepszych w województwie opolskim. 

Przypomniał, że w przeszłości wizualnie woda nie wzbudzała zastrzeżeń, ponieważ była 

chemicznie uzdatniania,  obecnie natomiast zaprzestano stosowania  tego środka przez co 

wygląd wody uległ pogorszeniu. Stwierdził, że woda ze studni głębinowej w Siedlicach jest 

bardzo dobrej jakości, a problem tkwi w sieci wodociągowej, z której jest zrywany osad. 

Odnosząc się do zawartości wapnia i żelaza w wodzie na terenie gminy Pokój poinformował, że 

zawartość tych składników  w wodzie z wodociągu  w Namysłowie jest porównywalna.   

 Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na nowe odcinki sieci wodociągowej na terenie 

gminy, na których również występuje problem ze złą jakością wody.  

 Pan K.Szyndlarewicz wyjaśnił, że płukanie sieci, poza okresem zimowym, odbywa się 

średnio co dwa miesiące i ma na celu wypłukanie wody na końcówkach sieci wodociągowej. 

Zaznaczył jednak, że zabieg ten nie powinien być przeprowadzany zbyt często, ponieważ wiąże 

się ze zrywaniem osadów. Odnosząc się do zapytania radnego T.Krystoska w sprawie zadań 

wykonanych przez „Ekowod” w Zawiści i w Kopalinie powiedział, że w Zawiści wymieniono 1 

hydrant technologiczny, a 2 hydranty przeciwpożarowe wyczyszczono i sprawdzono pod kątem 

możliwości ich uruchomienia. W Kopalinie zaś 1 hydrant technologiczny nie wymagał 

przeprowadzenia żadnych czynności, natomiast przeprowadzono remont 3 hydrantów 

przeciwpożarowych. Odnosząc się do osadu wytrącanego z wody uznał, że można 

przeciwdziałać temu procesowi stosując środki chemiczne do uzdatniania wody. Stwierdził 

jednak, że niekorzystny wpływ tych środków na organizm ludzki będzie widoczny dopiero po 

jakimś czasie.  

Trudno było zająć Panu K.Szyndlarewiczowi jednoznaczne stanowisko w sprawie wpływu 

kamienia zawartego w wodzie na nerki człowieka. Stwierdził, że woda z wodociągu gminnego 

jest średnio twarda, a wapń w niej zawarty jest potrzebny człowiekowi do prawidłowego 

funkcjonowania, natomiast woda miękka powoduje wypłukiwanie wapnia z organizmu.  

 Przewodniczący Rady uznał, że zbyt duża ilość wapnia też jest szkodliwa dla zdrowia. 

Później powiedział o zgłoszeniach mieszkańców dotyczących braku czyszczenia sieci 

wodociągowej i stwierdził, że dostępność harmonogramu jej płukania w Urzędzie Gminy 

pozwoliłaby na potwierdzenie wykonywania tych czynności.  

 Pan K.Szyndlarewicz zapewnił, że zweryfikuje te uwagi, a  harmonogram czyszczenia 

sieci przekaże Przewodniczącemu Rady i sołtysom.  

 Pani J.Ptaszek, Sekretarz Gminy, przypomniała o problemach z armaturą wodną, która 

ulegała awarii przez złą jakość wody i wykonaną w związku z tym ekspertyzą przez Uniwersytet 

Wrocławski, w której zasugerowano zasięgnięcie informacji na temat uzdatniania wody od 

zakładu zaopatrującego w wodę Wrocław.  

 Radny T.Krystosek powiedział o odpowiedzi otrzymanej z „Ekowodu” w sprawie kluczy 

do zasuw w hydrantach, w której wskazano na dwa rodzaje tych kluczy. Radny nie zgodził się z 

tą informacją, ponieważ podczas pożaru, którego był świadkiem, jednostka OSP dysponowała 6 

rodzajami kluczy, z których żaden nie pasował do wskazanych zasuw. W celu uniknięcia 

podobnych sytuacji radny uznał za uzasadnione ujednolicenie tych rodzajów kluczy.  

 Następnie Przewodniczący Rady  podziękował przedstawicielom „Ekowodu” za udział w 

sesji i zarządził przerwę w obradach. 

 

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

           bieżących 

 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

 reprezentowania Rady Gminy Pokój podczas otwarcia wystawy „Przywróćmy raj 

Württembergów” w Izbie Regionalnej w Namysłowie,  

 spotkania roboczego radnych w dniu 22.02.2016 r. na temat spraw bieżących., 

 

Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy Pokój: 

– negatywne stanowiska rad pedagogicznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju, 

Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu oraz Zarządu Oddziału 

Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pokoju w sprawie utworzenia jednego zespołu 

szkół z placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Pokój,  

– uchwałę Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa 

Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie 

Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu”, 

– wniosek Pani H.Walczok o utwardzenie drogi gminnej prowadzącej od zjazdu  

z ul. Opolskiej w Pokoju do działki nr 953/125, Przewodniczący Rady, na podstawie 

rozmowy z Wójtem Gminy, wyjaśnił, że remont tej drogi w 2016 r. nie będzie możliwy 

ze względu na wysokie koszty, 

– opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o prawidłowości 

planowanej kwoty długu, 

– wniosek Pana R.Letkiego o wyjaśnienie przyczyny podniesienia przez Radę Gminy 

Pokój opłat za odbieranie od mieszkańców odpadów komunalnych. Przewodniczący 

Rady zobowiązał Skarbnika Gminy oraz radcę prawnego do przygotowania odpowiedzi 

na to pismo, zapewnił również, że zapozna Radę Gminy z tą odpowiedzią podczas 

kolejnej sesji. 

 

Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących 

 

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

Komisji w dniu 19.02.2016 r., podczas którego dokonano kontroli gospodarki finansowej 

Zakładu Komunalnego „Pokój” za 2015 rok.  

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

w dniu 15.02.2016 r., podczas którego zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 

2016 rok oraz dokonano analizy poniesionych wydatków na opał na 2015 r. w placówkach 

gminnych.  

 

Ad.7 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XIII 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 20.01.2016 r. stanowiącą załącznik nr 2 do 

protokołu, później przedstawiła informacje na temat: 

 dobiegających końca prac nad planem zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój,  

 przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek: nr 49/2 i nr 49/3 w Zawiści, nr 559 w 

Krzywej Górze, nr 102/3 w Lubnowie, nr 945/245 w Pokoju, nr 505/1 w Domaradzu, 

 złożonego wniosku do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  na remont 

drogi w Żabińcu, który znalazł się na liście rezerwowej,  

 uzupełnienia wniosku złożonego do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont 

drogi Lubnów-Jagonów, 

 przygotowywanego wniosku do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

na remont drogi we wsi Świercowskie, 



5 
 

 otrzymanej do uzgodnienia z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu dokumentacji na 

budowę chodnika przy ul. Opolskiej w Pokoju,  

 spotkania z dyrektorem Dino Polska S.A. na temat planowanej budowy marketu „Dino” 

przy ul. Namysłowskiej w Pokoju,  

 trwających prac nad specyfikacją  dotyczącą uruchomienia w Ładzy Centrum 

Doświadczania Świata,     

 wydania zgody na okres 1 roku, dla Fundacji „Mali Bracia” na prowadzenie schroniska 

dla bezdomnych zwierząt w Paryżu,  

 wniosków złożonych na pozyskanie środków pozabudżetowych. 

 

Ad.8 - sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania  

               Problemów Alkoholowych za 2015 r. 

 Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2015 rok przedstawiła Pani E.Hylla, przewodnicząca komisji. Sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 Radny T.Krystosek zwrócił uwagę na wydatki poniesione na realizację programu, 

przewyższające kwotę zaplanowaną na te wydatki. 

 Skarbnik Gminy wyjaśnił, że plan był zwiększany w ciągu roku, a wskazana w 

sprawozdaniu kwota stanowi kwotę wyjściową, ustaloną na początku roku. 

 

Ad.9 – interpelacje i zapytania radnych 

 Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na niedrożne studzienki burzowe w Pokoju przy 

ulicach 1 Maja i Wojska Polskiego. 

 

Ad.10 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków 

Treść projektu uchwały omówił Przewodniczący Rady informując, że ceny za wodę i 

ścieki nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Następnie zarządził głosowanie nad 

omawianym projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 1 

 

Uchwała nr XIV/130/2016 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

b) zmiany budżetu gminy na 2016 rok 

Treść projektów uchwał z podpunktów „b” i „c” omówił Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował o pozytywnej opinii Komisji na 

temat zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2016 rok.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XIV/131/2016 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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c) wieloletniej prognozy finansowej 

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 XIV/132/2016 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad.11 – zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, zgłosił sprawę przeciekającego dachu na 

przystanku autobusowym przy świetlicy wiejskiej w Zawiści.  

 Pani B.Czaja, sołtys sołectwa Domaradz, powiedziała, że niektórzy mieszkańcy nie 

otrzymali worków do segregacji odpadów od firmy „Remondis”, a niektórzy dostali tylko worki 

koloru żółtego. Poinformowała również, że pracownicy tej firmy nie dojeżdżają do wszystkich 

gospodarstw, dla przykładu podała posesję Pana Zązla ze wsi Świercowskie. Poinformowała 

również o wymagającej remontu drodze gminnej w Kozubach na odcinku od Pana Mendery do 

Pani Baer. 

 

Ad.12 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych w terminie do 30 kwietnia. 

 Radny J.Jakubik poinformował o ubytku przy ul. Kościelnej w Pokoju oraz o złym stanie 

drogi powiatowej od Kuźnicy Katowskiej do Pokoju.  

 Radna J.Sowa powiedziała o konieczności poprawienia stanu technicznego drogi w 

Zieleńcu, obok posesji Pani Zbroszczyk. 

 Radna J.Mielczarek zwróciła uwagę na ubytki w drodze powiatowej w Domaradzu, na 

wysokości tartaku, zapytała również o czyszczenie zbiornika p.poż. w Żabińcu.  

 Pani Z.Bieniusa, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, powiedziała, że w wyniku prac 

przeprowadzonych przez spółkę „Ekowod” w Dąbrówce Dolnej, część ul. Paryskiej znajdującej 

się na wysokości posesji Pana J.Cichonia, pozbawiona została asfaltu.  

Radny  T.Baran zwrócił uwagę na  zakrzaczenia porastające pobocza ulic Młyńskiej  

i Siedlickiej  w Krogulnej. 

 

 Sekretarz Gminy odnosząc się do wcześniej zadanych pytań udzieliła następujących 

odpowiedzi: 

 sprawa niedrożnych studzienek burzowych zostanie przekazana Zakładowi 

Komunalnemu „Pokój”, 

 przeciekającym dachem na przystanku autobusowym w Zawiści zajmie się pracownik 

Urzędu Gminy odpowiedzialny za remonty, który ustali zakres prac do wykonania,  

 zastrzeżenia do wywozu odpadów komunalnych zostaną przekazane firmie „Remondis”,  

 sprawa ubytku przy ul. Kościelnej zostanie przekazana Zakładowi Komunalnemu 

„Pokój”, 

 wykaszanie poboczy dróg gminnych oraz naprawa drogi, obok posesji Pani Zbroszczyk, 

w Zieleńcu zostaną wykonane po zrealizowaniu już zaplanowanych inwestycji przez 

Gminę i dysponowaniu wolnymi środkami finansowymi,  

 informacja o złym stanie dróg powiatowych przekazana zostanie do Starostwa 

Powiatowego w Namysłowie, 
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 została przeprowadzona wizja lokalna drogi gminnej w Kozubach, pracownik Urzędu 

Gminy odpowiedzialny za remonty określi zakres prac do wykonania,  

 sprawa braku asfaltu na ul. Paryskiej w Dąbrówce Dolnej zostanie przekazana spółce 

„Ekowod”, 

 w sprawie czyszczenia zbiornika p.poż. w Żabińcu zasięgnie informacji w Zakładzie 

Komunalnym „Pokój”. 

 

Ad. 13 - zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 17
00

 Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XIV sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Elżbieta Kuklok ………………… 


