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Protokół nr XIX/12 

z XIX sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. 

 
Obecni na posiedzeniu: M.Bartoń, D.Gryl, W.Hadyna, J.Jakubik,  E.Kania, W.Kociencki, 

M.Kruczek, J.Paluch, K.Paluch, E.Pawłowska, K.Piekarska, J.Sowa, R.Szeląg, 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 XVIII 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 XVIII sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności między sesjami 

7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2012 rok 

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 r. 

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2012 rok 

10. Interpelacje i zapytania radnych 

11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 

Wójta Gminy Pokój 

b) wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji 

publicznej w zakresie wspierania rodziny 

c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój 

d) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

f) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami  komunalnymi 

g) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

h) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania  

tych odpadów 

i) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę  w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi 

j) zmiany budżetu gminy na 2012 rok 

k) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2013 

l) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

12. Zapytania i wnioski mieszkańców 

13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

14. Zakończenie sesji 
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Ad.1 – otwarcie sesji 

 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.14
00 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan 

Jacek Gosławski. Następnie przywitał  przedstawicieli Koła Polskiego Związku 

Wędkarskiego „Gobio” w Namysłowie - Pana K.Hładika oraz W.Zająca, Radnego Rady 

Powiatu Namysłowskiego Pana R.Letkiego, Wójta Gminy Pokój Panią B.Zając,  sołtysów, 

dyrektorów placówek oświatowych,  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 XVIII  sesji Rady Gminy Pokój 

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

ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0  

 

Na salę narad wszedł radny M.Bartoń powiększając skład Rady Gminy do 15 osób.  

 

Ad.4 - Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

 Przewodniczący Rady oddał głos Wiceprzewodniczącemu Rady, który przedstawił 

ustalony porządek obrad.  

Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w  

sprawie dopłaty z budżetu gminy Pokój do 1 m
3
 wody i do 1 m

3
 ścieków. Konieczność 

wprowadzenia tego projektu uchwały do porządku obrad uzasadniła wszczętym 

postępowaniem nadzorczym przez Wojewodę Opolskiego wobec uchwały Nr 

XVIII/156/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków. Wyjaśniła także, że w przypadku uchylenia tej uchwały 

przez Wojewodę Opolskiego przez 3 miesiące będą obowiązywać dotychczasowe taryfy.  

 Radny M.Bartoń zapytał o wysokość taryf, jakie będą obowiązywać po upływie tego 

czasu.  

 Wójt Gminy wyjaśniła, że Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” 

będzie zobowiązany do przedstawienia nowego wniosku taryfowego.  

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do 

porządku obrad zaproponowanego przez Wójta Gminy projektu uchwały w pkt.11 jako ppkt. 

„ł”. 

  

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 1 głos 
 

 W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad XIX sesji Rady Gminy 

Pokój przedstawiał się w sposób następujący: 

 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
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3. Przyjęcie protokołu z XVIII 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 XVIII sesji Rady 

Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami 

7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2012 rok 

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 r. 

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2012 rok 

10. Interpelacje i zapytania radnych 

11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

oraz Wójta Gminy Pokój 

b) wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji 

publicznej w zakresie wspierania rodziny 

c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój 

d) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty 

za pojemnik 

f) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami  komunalnymi 

g) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

h) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów 

i) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę  w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi 

j) zmiany budżetu gminy na 2012 rok 

k) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2013 

l) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

ł)   dopłaty z budżetu gminy Pokój do 1 m
3
 wody i do 1 m

3
 ścieków 

12. Zapytania i wnioski mieszkańców 

13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

14. Zakończenie sesji 

 

Poza porządkiem obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu W.Zającowi, 

Prezesowi Koła Wędkarskiego „Gobio” z Namysłowa, który wręczył Wójtowi Gminy Pokój 

statuetkę „Przyjaciela wędkarzy” za całokształt działań wspierających działalność Koła.  

 

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

 bieżących 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje na temat: 

– udziału w wigiliach zorganizowanych dla osób samotnych i starszych w Szkołach 

Podstawowych w Pokoju i w Domaradzu, przy okazji podziękował Kierownikowi 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju, Dyrektorom Szkół oraz 

pracownikom Urzędu Gminy za zorganizowanie tych spotkań, 
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– spotkania roboczego radnych w dniu 19.12.2012 r. dotyczącego spraw bieżących oraz 

uchwał związanych z przygotowaniem nowego systemu gospodarki odpadami na 

terenie Gminy Pokój. 

 

Przewodniczący Rady podziękował również za kartki z życzeniami świątecznymi od 

Dyrektorów placówek oświatowych oraz Oddziału ZNP w Pokoju. Później poinformował o 

pismach kierowanych do Rady Gminy Pokój: 

 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat projektu budżetu 

gminy na 2013 r., stanowiąca załącznik nr 2 do protokołu, 

 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat projektu uchwały w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowiąca załącznik nr 3 do protokołu,  

 orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych w Urzędzie Gminy Pokój, stanowiące załącznik nr 4 do 

protokołu,  

 pismo Starosty Powiatu Namysłowskiego kierowane do Burmistrza Namysłowa 

dotyczące propozycji podwyższenia kapitału zakładowego w Namysłowskim 

Centrum Zdrowia, pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu,  

 wezwanie spółki „Ekowod” do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie 

uchwały nr XVIII/156/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2012 r. w 

sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków z powodu rażącego naruszenia prawa, wezwanie stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu,  

 pismo Wojewody Opolskiego będące zapytaniem o przeprowadzenie stosownych 

konsultacji przed podjęciem przez Radę Gminy uchwały nr XVIII/152/2012 w 

sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2013 rok, pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu,  

 pismo Wojewody Opolskiego będące prośbą o przesłanie odpisu przekazanego 

Wójtowi Gminy wniosku Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków, pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu,  

 pismo Wojewody Opolskiego będące zapytaniem o podjęcie przez Radę Gminy 

działań mających na celu doprowadzenie do zgodności z prawem uchwały nr 

XVIII/156/2012 z dnia 26.11.2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, pismo 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu,  

 zawiadomienie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego 

wobec uchwały nr XVIII/156/2012 z dnia 26.11.2012 r. w sprawie zatwierdzenia 

taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

 

 Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniach 

Komisji w dniach: 

 03.12.2012 r. w trakcie którego rozpatrzono skargę (…) na działalność Wójta Gminy 

oraz Kierownika GOPS w Pokoju,  

 27.12.2012 r. podczas którego dokonano podsumowania pracy Komisji Rewizyjnej za 

2012 rok. 
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Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, poinformowała o posiedzeniu Komisji 

w dniu 27.12.2012 r. w trakcie którego zaopiniowano zmiany w budżecie Gminy na 2012 rok 

oraz podsumowano pracę Komisji w 2012 roku.  

 

Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XVIII sesji Rady  

 Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami 

 Wójt Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę 

Gminy na sesji w dniu 26.11.2012 r. , stanowiące załącznik nr 11 do protokołu. Później 

podziękowała przedstawicielom Koła Polskiego Związku Wędkarskiego „Gobio” w 

Namysłowie za przyznanie jej statuetki „Przyjaciela wędkarzy”,  następnie przedstawiła 

informacje na temat: 

 przetargu ogłoszonego przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju na 

remont świetlicy w Krogulnej, w wyniku którego złożono 28 ofert, 

 rozprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w sprawie skargi na Marszałka 

Województwa Opolskiego w związku z odmową zwrotu podatku VAT dla Gminy 

Pokój od projektu pod nazwą „Wodne oazy pełne przyrodniczych okazów”, 

 udziału w spotkaniach wigilijnych zorganizowanych przez GOPS w Pokoju, Oddziału 

Związku Emerytów w Pokoju  i OHP w Dąbrówce Dolnej,  

 konsultacji z mieszkańcami Gminy na temat zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, w trakcie których 95% uczestników  tych spotkań opowiedziało 

się za wprowadzeniem opłaty od jednego mieszkańca, 

 udziału w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, 

 orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych w Urzędzie Gminy Pokój, 

 informacji w „Przeglądzie”, gazetce wydawanej przez Urząd Gminy, będącej 

sprawozdaniem z działalności za 2012 rok, 

Na zakończenie swojej wypowiedzi podziękowała Radzie Gminy za wspólną pracę w 2012 r. 

i złożyła życzenia noworoczne.  

 

Ad.7 -  sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2012 rok 

 Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 12 do 

protokołu przedstawił Wiceprzewodniczący Rady.  

 

Ad.8 - sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 r. 

 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 r. przedstawił Pan 

M.Kruczek, Przewodniczący Komisji.  

 

Ad.9 - sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2012 rok 

 Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2012 r. przedstawiła Pani D.Gryl, 

Przewodnicząca Komisji.  

 

Ad.10 – interpelacje i zapytania radnych 

 Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach. 

 

Po przerwie.  
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Ad.11 – podjęcie uchwał w sprawach: 

 

Przewodniczący Rady zlecił Wiceprzewodniczącemu Rady przeprowadzenie pkt.11 porządku 

obrad. 

 

a) skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 

Wójta Gminy Pokój 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił stanowisko Komisji w sprawie skargi 

(…), następnie Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały 

uwzględniającym stanowisko Komisji Rewizyjnej.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XIX/164/2012 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

b) wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej 

w zakresie wspierania rodziny 

Treść projektu uchwały przedstawiła Pani E.Hylla, Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pokoju, następnie Wiceprzewodniczący Rady zarządził nad nim 

głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XIX/165/2012 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

 

c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój 

Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, Sekretarz Gminy. Następnie 

przedstawiła  autopoprawki zgłoszone do projektu uchwały. Wykaz zgłoszonych 

autopoprawek stanowi załącznik nr 13A do protokołu.  

Wiceprzewodniczący Rady zapytał o kolory pojemników i worków do segregacji 

odpadów. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że kolory obowiązujących na terenie Gminy pojemników i 

worków zostały określone w omawianym  projekcie uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy opłaty od osób dorosłych i od dzieci będą w tej 

samej wysokości.  

Sekretarz Gminy zauważyła, że przepisy prawa nie przewidują różnicowania opłat wobec 

dorosłych i dzieci.  

Wiceprzewodniczący Rady poprosił o wyjaśnienie kwestii utrzymania chodnika w 

sytuacji, gdy jest on oddzielony od nieruchomości pasem zieleni.  

Sekretarz Gminy stwierdziła, że utrzymanie chodnika spoczywa na właścicielu 

nieruchomości jedynie w sytuacji gdy chodnik ten bezpośrednio przylega do tej 

nieruchomości.   

Następnie Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz 

z wprowadzonymi zmianami. 
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Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 1 głos 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XIX/166/2012 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

d) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy następnie Wiceprzewodniczący 

Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 1 głos 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XIX/167/2012 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

 

e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy przypominając, że w trakcie zebrań 

wiejskich mieszkańcy opowiedzieli się za wprowadzeniem opłaty od jednego mieszkańca. 

Powiedziała również o autopoprawkach zgłoszonych do projektu uchwały.  

Następnie Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz 

z wprowadzonymi zmianami.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 1 głos 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XIX/168/2012 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

f) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami  komunalnymi 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy. 

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy mieszkańcy będą otrzymywać książeczki, przy 

pomocy których będzie można regulować należności. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w obrocie będą funkcjonować decyzje podobne do decyzji 

podatkowych. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 1 głos 

  Wstrzymujących się - 0 
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Uchwała nr XIX/169/2012 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

 

g) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy. 

Wiceprzewodniczący Rady zapytał o rozwiązania, jakie planuje się wprowadzić przy 

zbieraniu deklaracji od mieszkańców. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że termin składania deklaracji mija 30 marca, dodała także że 

pracownicy Urzędu Gminy będą odbierać deklaracje podczas dyżurów w świetlicach 

wiejskich, będzie istniała także możliwość bezpośredniego ich składania w Urzędzie Gminy.   

Wiceprzewodniczący Rady zapytał o możliwość uzyskania dodatkowych worków w 

przypadku zapełnienia odpadami worków już posiadanych.  

Sekretarz Gminy zapewniła, że drugi worek zostanie przekazany bezpłatnie.  

Następnie Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 1 głos 

  Wstrzymujących się - 0  

 

Uchwała nr XIX/170/2012 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

h) 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 zwracając uwagę na wprowadzone do 

projektu uchwały autopoprawki.  

Następnie Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz 

z wprowadzonymi zmianami.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 1 głos 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XIX/172/2012 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 

i) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę  w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy zgłaszając autopoprawki do projektu 

uchwały.  

Wiceprzewodniczący Rady zapytał o możliwość samodzielnego kupowania przez 

mieszkańców pojemników na odpady stałe.  

Sekretarz Gminy przyznała, że mieszkańcy mogą sami kupować pojemniki, zauważyła 

jednak, że powinny one spełniać określone przez Radę Gminy wymogi.  

 Następnie Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

 

 



9 
 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 1 głos 

 

Uchwała nr XIX/171/2012 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

 

j) zmiany budżetu gminy na 2012 rok 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy. 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat 

zmian wprowadzonych do budżetu gminy.  

Następnie Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XIX/173/2012 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

k) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2013 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej przedstawili pozytywne 

opinie na temat projektu budżetu gminy na 2013 rok.  

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok, a następnie zarządził głosowanie 

nad omawianym projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XIX/174/2012 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

 

l) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

na temat przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, a 

następnie zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XIX/175/2012 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

 

ł) dopłaty z budżetu gminy Pokój do 1 m
3 

wody i do 1 m
3 

ścieków 

 Wiceprzewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały został już wcześniej 

omówiony przez Wójta Gminy, a następnie zarządził nad nim głosowanie. 
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Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XIX/176/2012 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

 

Ad.12 – zapytania i wnioski mieszkańców 

 Głos zabrał Pan J.Mikuła reprezentujący podmiot wykonujący dla Gminnej Spółki 

Wodnej w Pokoju prace z zakresu odbudowy rowów melioracyjnych. Stwierdził, że mimo 

zapewnień Wójta Gminy, nie przeprowadzono inwentaryzacji prac już przez niego  

wykonanych.  

 Wójt Gminy wyjaśniła, że Gminna Spółka Wodna nie działa w ramach struktury 

organizacyjnej Urzędu Gminy, dodała również, że nadzór nad Spółką sprawuje Starosta 

Namysłowski. Przyznała, że firma „Roboty Ziemne  - A.Mikula” z Zagwiździa wygrała 

przetarg na odbudowę rowów melioracyjnych stanowiących własność Gminnej Spółki 

Wodnej w Pokoju, jednak mimo zawartej umowy prace te zostały przerwane. Zapewniła, że 

inwentaryzacja wykonanych robót zostanie wznowiona po Nowym Roku. Zauważyła także, 

że Wójt Gminy nie jest stroną w tym sporze. Zadeklarowała jedynie możliwość 

zorganizowania spotkania przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej i reprezentowanej przez 

Pana J.Mikulę firmy.   

 Radny M.Bartoń zapytał, czy został już złożony rachunek za wykonane prace.  

 Pan J.Mikula stwierdził, że oszacował wartość wykonanych przez siebie robót. 

Podważył ponadto udział Pana Z.Jakubczaka w komisji inwentaryzacyjnej z ramienia Spółki 

Wodnej stwierdzając, że nie posiada on do tego stosownych uprawnień.  

 Przewodniczący Rady zauważył, że Rada Gminy nie posiada kompetencji do 

rozpatrzenia tego sporu i powiedział o możliwości złożenia skargi do Starosty 

Namysłowskiego.  

 

Ad.13 – wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Przewodniczący Rady złożył obecnym na sali narad życzenia noworoczne.  

 

Ad. 14 – zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku  obrad Przewodniczący Rady o godz. 16
40 

zamknął 

XIX sesję Rady Gminy.  

 

 

Protokołowała: 

Elżbieta Kuklok ……………..... 


