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Protokół nr XVI/16 

z XVI sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 27 kwietnia 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 XV sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój 

6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

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

Pokój  oraz z działalności między sesjami 

8. Interpelacje i zapytania radnych 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

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

b) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej 

Kuźni 

c) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach 

d) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubnowie 

e) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju 

f) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiści 

g) zmiany budżetu gminy na 2016 rok 

h) 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 Pana H.Łapszyńskiego - Dyrektora Zespołu Szkół 

Gimnazjalnych 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 14 radnych, co stanowi 

quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.  

 

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

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

względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.  

 

 

 



2 
 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0  

 

Na salę narad wszedł radny E.Kania, powiększając skład Rady Gminy do 15 osób.  

 

Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

 Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad, nie wniesiono do niego 

żadnych uwag. Później przywitał Pana T.Błażejewskiego, kierownika Oddziału Wojewódzkiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kluczborku.  

 

Ad.5 - informacja Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój 

 Pan T.Błażejewski, kierownik Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Kluczborku, powiedział o pracach wykonanych na rzece Stobrawie w Kopalinie i 

Lubnowie oraz na Kluczborskiej Strudze. Powiedział również o robotach zgłoszonych do 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.  Poinformował także o planowanych zmianach 

organizacyjnych, które polegać będą na przekształceniu Zarządów Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w instytucję o nazwie Wody Polskie.  

 Wójt Gminy dodała, że od nowego roku Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń 

Wodnych, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego podlegać będą Wojewodzie, a nie jak do tej pory 

Marszałkowi. Później nawiązała do zgłaszanej na ostatniej sesji sprawy czyszczenia Potoku 

Paryskiego i poinformowała, że Pan Pieszczyk wyczyścił już  fragment rzeki za utrzymanie 

którego jest odpowiedzialny, a do wykonania prac pozostał odcinek od Tartaku w Domaradzu w 

kierunku stawów Pana Poprawy.  

 Radny K.Walek powiedział o konieczności usunięcia zatorów na rzece Stobrawie w 

Kopalinie, od mostu w kierunku Lubnowa i przekazał Panu Błażejewskiemu zdjęcia 

przewróconych drzew.  

 Pan T.Błażejewski poinformował o możliwości zabrania drzewa w zamian za pracę 

wykonaną przy usunięciu zatoru.  

 Radny T.Krystosek podziękował za należyte wykonanie prac na rzece Stobrawie w 

Kopalinie oraz wyraził zadowolenie ze współpracy z Panem T.Błażejewskim. Wyraził również 

nadzieję, że w tym roku prace będą także sprawnie przebiegać. 

 Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, powiedział o zatorze pod mostem na 

Kluczborskiej Strudze. Zauważył, że samemu czasami trudno jest wyciągnąć drzewo z rzeki, a 

niejednokrotnie trzeba do tych prac zaangażować odpowiedni sprzęt.  

 Następnie Przewodniczący Rady podziękował Panu T.Błażejewskiemu za udział w sesji.  

 

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

               bieżących 

 Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z apelem o udzielenie wsparcia rodzinom z 

Pokoju, które zostały poszkodowane w pożarze. Powiedział o możliwości wpłacania środków na 

konto Stowarzyszenia „Pokój”, za pośrednictwem którego pomoc zostanie przekazana 

pogorzelcem.  

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy: 

 opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu gminy za 2015 rok, 

 wniosek Kancelarii Prezesa Ministrów skierowany do Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych o udzielenie odpowiedzi  Radzie Gminy Pokój w związku z 
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podjętą uchwałą, w której wyrażono sprzeciw wobec działań Prezydenta Opola, 

mających na celu powiększenie terytorium Opola,  

 pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informujące o braku 

wniosku Rady Miasta Opola do Ministerstwa w sprawie zmiany granic Opola, 

 stanowisko posła Janusza Sanockiego w sprawie działań Prezydenta Opola 

zmierzających do rozszerzenia granic miasta Opola,  

 uchwałę nr XV/160/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie 

poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców 

Wojennych w Łambinowicach – Opolu”, 

 uchwałę nr VI/25/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 

12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego, 

 zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pokój za 

2015 rok oraz informacji o stanie mienia, 

 Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015. 

Później Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych.  

 

Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących 

 

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

Komisji w dniu 19.04.2016 r. podczas którego dokonano kontroli dróg gminnych i powiatowych 

po zimie.  

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

w dniu 26.04.2016 r. podczas którego dokonano analizy poniesionych wydatków oraz 

gospodarki finansowej związanej z funkcjonowaniem świetlic wiejskich. 

 

Ad.7 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XV 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 23.03.2016 r. stanowiącą załącznik nr 2 do 

protokołu, później przedstawiła informacje na temat: 

 dofinansowania otrzymanego ze środków Ochrony Gruntów Rolnych na remont 

drogi Domaradzka Kuźnia – Lubnów, którego zakończenie planowane jest do 

30.09.2016 r., 

 zleconego Zakładowi Komunalnemu „Pokój” paczerowania gminnych dróg 

asfaltowych, 

 wniosku złożonego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na remont drogi 

Świercowskie – Fałkowice, Wójt Gminy poinformowała, że w maju będzie 

wiadomo, czy gmina otrzyma dofinansowanie na ten cel, zapewniła również, że 

doraźnie największe ubytki w tej drodze zostaną uzupełnione kamieniem,  

 planowanego uzupełnienia kamieniem ubytków w ul. Siedlickiej w Krogulnej,  

 rozstrzygniętego przetargu na wywóz odpadów komunalnych,  

 unieważnionego przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej 

na potrzeby utworzenia Regionalnego Ośrodka Edukacji Przyrodniczej i Badań 

nad Bioróżnorodnością pod nazwą „Centrum Doświadczania Świata” w Ładzy i 

planowanego ogłoszenia ponownego przetargu, 

 rozstrzygniętego przetargu na opracowanie dokumentacji na rewitalizację 

zabytkowego parku w Pokoju,  

 wniosków złożonych na pozyskanie środków pozabudżetowych,  
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 zleconego wykonania inwentaryzacji i ekspertyzy budynku OSP w Pokoju pod 

kątem możliwości jego adaptacji na potrzeby strażaków, Wójt Gminy wyjaśniła, 

że dokumentacja ta jest potrzebna do projektu składanego o środki unijne  w 

ramach subregionu Kluczbork – Olesno - Namysłów, 

 wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa 

Opolskiego, które odbyło się w siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w 

Ładzy,  podczas którego Komisja ta wypracowała stanowisko sprzeciwiające się 

zakazowi budowania budynków w odległości do 100 m od rzeki, 

 rozpatrzenia uwag wniesionych do planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Pokój, 

 zakończonego naboru na wolne stanowiska w ramach projektu „Bliżej rodziny i 

dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze 

oraz wsparcie pieczy zastępczej, 

 wygranego przetargu przez Zakład Komunalny „Pokój” na  świadczenie usług 

cateringowych dla Stobrawskiego Centrum Medycznego, 

Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt Gminy zaprosiła wszystkich obecnych na sali 

narad do udziału w XIII Festiwalu Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C.M. von Webera w 

Pokoju w dniach 26-28 maja 2016 r.  

 

Ad.8 - interpelacje i zapytania radnych 

 Radny K.Walek zapytał o możliwość zebrania pobocza przy ul. Powstańców Śląskich  

w Lubnowie.  

 Radna K.Piekarska przypomniała o konieczności naprawienia popękanego asfaltu przy  

ul. Leśnej w Ładzy. 

 Radny E.Kania zapytał o planowaną budowę kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu.  

 Radna J.Sowa zgłosiła brak dostępu do internetu w świetlicy wiejskiej w Zieleńcu.  

 Radna J.Paluch zwróciła uwagę na konieczność  zgłoszenia reklamacji na prace 

wykonane w świetlicy wiejskiej „Betania” w Domaradzkiej Kuźni. 

 Wiceprzewodnicząca Rady zapytała, o sprawę zgłaszanej na wcześniejszych sesjach 

likwidacji przejazdu kolejowego,  obok stacji paliw, w Pokoju.  

 Przewodniczący Rady poprosił o złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w 

Opolu o modernizację chodnika przy ul. Namysłowskiej w Pokoju oraz o jego rozbudowę na 

odcinku do stacji paliw, a następnie zarządził przerwę w obradach.  

 

Po przerwie.  

 

Ad.9 - podjęcie uchwał w sprawach: 

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

Treść projektów uchwał z podpunktów od „a” do „f” omówiła Wójt Gminy. 

Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XVI/140/2016 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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b) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej 

Kuźni 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Wójta Gminy  

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XVI/141/2016 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

c) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Wójta Gminy 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XVI/142/2016 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

d) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubnowie 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Wójta Gminy 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XVI/143/2016 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

e) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Wójta Gminy 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XVI/144/2016 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

f) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiści 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Wójta Gminy 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  
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Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XVI/145/2016 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

g) zmiany budżetu gminy na 2016 rok 

Skarbnik Gminy omówił treść projektów uchwał z podpunktów „g” i „h”.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował o pozytywnej opinii Komisji na 

temat zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2016 r.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

zmiany budżetu gminy na 2016 r. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 

Uchwała nr XVI/146/2016 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

h) 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 XVI/147/2016 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

 

Ad.10 - zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, stwierdził na sesji brak przedstawiciela 

Starostwa Powiatowego w Namysłowie, który miał być zaproszony na sesję w związku z 

tematyką dróg. Później poinformował o ubytkach w drodze powiatowej w Zawiści i uznał, że 

Starostwo zapomniało o ich uzupełnieniu. 

 Przewodniczący Rady przypomniał o obecności Starosty Namysłowskiego na ostatniej 

sesji i poprosił Wójta Gminy o skontaktowanie się ze Starostą Namysłowskim w celu 

wyjaśnienia sprawy naprawiania dróg powiatowych i zapewnił, że zaprosi Starostę 

Namysłowskiego na następna sesję, jeżeli interwencja Wójta Gminy nie przyniesie efektu.  

 Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina,  stwierdził, że mieszkańcy zaniżają liczbę 

osób wykazywaną w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i uznał, że dane te należy weryfikować ze stanem faktycznym. 

 Przewodniczący Rady zauważył, że bioodpady odbierane są co tydzień,  co podraża 

koszty wywozu odpadów komunalnych.  Przypomniał, że mieszkańcy mieli wyposażyć swoje 

posesje w kompostowniki, co wpłynęłoby na wyeliminowanie dodatkowych kursów i 

zmniejszenie kosztów odbierania odpadów.  
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Ad.11 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Radna J.Mielczarek podziękowała za wyczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego w 

Żabińcu i powiedziała o złym stanie nawierzchni drogi prowadzącej do tej miejscowości.  

 Radny T.Krystosek zapytał o etap, na jakim znajduje się remont mostu na drodze 

prowadzącej do Szubiennika. 

 Przewodniczący Rady zawnioskował o zatrudnienie pedagoga, w wymiarze ½ etatu, w 

każdej z placówek oświatowych na terenie gminy. Wniosek ten uzasadnił zwiększającymi się 

problemami wychowawczymi wśród uczniów i uznał, że zatrudniony obecnie w placówkach 

oświatowych psycholog nie jest w stanie na bieżąco reagować i pomagać wszystkim 

potrzebującym uczniom. 

 Radna K.Piekarska zaprosiła do udziału w dniu 28.05.2016 r. do Ładzy na festyn 

połączony z obchodami dnia dziecka. 

 Później Wójt Gminy odnosząc się do wcześniej zadanych pytań udzieliła następujących 

odpowiedzi: 

 kwestia zatrudnienia pedagoga w szkołach zostanie rozstrzygnięta w maju, przy 

zatwierdzaniu arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017, przypomniała, że w 

placówkach oświatowych, w czwartki, dyżur jest pełniony przez psychologa, dodała 

również, że obowiązki pedagoga przejęli wychowawcy klas, którym został zwiększony 

odpowiednio dodatek za wychowawstwo,  

 w sprawie remontu mostu przy drodze na Szubiennik odpowiedź radnemu T.Krystoskowi 

zostanie udzielona na piśmie,  

 pracownicy Urzędu Gminy nie mogą wchodzić na posesje w celu sprawdzenia liczby 

osób wykazanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, Wójt Gminy uznała, że poprawność tych danych można by zweryfikować 

wg zużycia wody pod danym adresem, 

 w sprawie wniosku o zmodernizowanie chodnika przy ul. Namysłowskiej i o jego 

rozbudowę Wójt Gminy przedstawiła pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu  

informujące o przyjętym do realizacji projekcie na lata 2014-2020, który będzie 

wykonywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego pod nazwą „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe – 

droga wojewódzka nr 454”, wskazała również odcinki drogi wojewódzkiej w Ładzy, 

Krzywej Górze i Pokoju, które w ramach tego projektu przyjęte zostały do realizacji, 

 zebranie pobocza przy ul. Powstańców Śląskich w Ładzy oraz przegląd ul. Leśnej w 

Ładzy zostają przyjęte do realizacji, 

 rozpoczęcie budowy kanalizacji w Zieleńcu uzależnione jest od ogłoszenia terminu 

naboru wniosków na ten cel, 

 przegląd świetlicy wiejskiej „Betania” w Domaradzkiej Kuźni zostaje przyjęty do 

realizacji,  

 z wnioskiem w sprawie zalania asfaltem byłego przejazdu kolejowego w Pokoju 

powinien wystąpić Starosta Namysłowski, Wójt Gminy zapewniła, że porozmawia ze 

Starostą na ten temat, 

 przyjmuje do realizacji zgłoszenie dotyczące braku internetu w świetlicy wiejskiej w 

Zieleńcu,  

 w sprawie uzupełniania ubytków w drodze powiatowej na odcinku w Zawiści odpowiedź 

zostanie udzielona sołtysowi W.Kocienckiemu na piśmie. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o wysłanie wniosku w sprawie chodnika przy  

ul. Namysłowskiej w Pokoju również do radnych Sejmiku Województwa Opolskiego: 

H.Kołodzieja, R.Kuchczyńskiego i J.Wilczyńskiej.  
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Sekretarz Gminy powiedziała o obowiązku gminy w zakresie odbierania bioodpadów od 

mieszkańców i stwierdziła brak miejsca na niektórych posesjach na ustawienie 

kompostowników.  

 

Ad. 13 - zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 17
15

 Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XVI sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok ………………… 


