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Protokół nr IX/11 

z IX sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 29 sierpnia 2011 r. 

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

M.Kruczek, J.Paluch, K.Paluch, 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 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 VII i VIII sesji Rady 

Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami  

7. Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz 

informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny 

2010/2011 

8. Interpelacje i zapytania radnych 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetowej 

b) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

c) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

d) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi  

opiekunami 

e) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu 

f) dopłaty z budżetu Gminy Pokój do 1m
3
 wody i do 1m

3
 ścieków 

g) wieloletniej prognozy finansowej 

h) zmiany budżetu gminy na 2011 rok 

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 Pokój, dyrektorów 

placówek oświatowych,  sołtysów, pracowników Urzędu Gminy oraz Panią R.Urbańską, 

przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie.  

 

Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad 

 Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 14 radnych, co stanowi 

quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji. 
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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   - 14 radnych 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 

Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad, a następnie zawnioskował 

o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym 

Komisji Budżetowej. Wyjaśnił, że zmiana składu osobowego Komisji nastąpi po wyborach 

uzupełniających do Rady Gminy Pokój, zarządzonych na dzień 16 października 2011 r. W 

dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zaproponowaną zmianą 

porządku obrad. 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

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

przedstawiał się w sposób następujący: 

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 VII i VIII sesji 

Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami  

7. Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Pokój oraz informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za 

rok szkolny 2010/2011 

8. Interpelacje i zapytania radnych 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

b. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych 

c. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 

dziennymi opiekunami 

d. przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu 

e. dopłaty z budżetu Gminy Pokój do 1m
3
 wody i do 1m

3
 ścieków 

f. wieloletniej prognozy finansowej 

g. zmiany budżetu gminy na 2011 rok 
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10. Zapytania i wnioski mieszkańców 

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

12. Zakończenie sesji 

 

Poza porządkiem obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani R.Urbańskiej, 

przedstawicielowi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie. 

Pani R.Urbańska zapewniła, że woda ze Stacji Uzdatniania Wody w Siedlicach spełnia 

wszelkie normy,  jest zdatna do spożycia i nie zawiera zanieczyszczeń biologicznych. 

Odniosła się także do wody pozyskiwanej z nieczynnej już Stacji Uzdatniania Wody w 

Zieleńcu i przypomniała, że ze względu na złe parametry tej wody, konieczne było jej 

uzdatnianie środkami chemicznymi. Wskazała także na obowiązki Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w zakresie badania jakości wody pod względem jej przydatności do 

spożycia. Przy okazji poinformowała o przeprowadzonej kontroli jakości wody na Stacji 

Uzdatniania Wody w Siedlicach w czerwcu, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości. 

Zapewniła, że kolejne badanie wody z wodociągu gminnego zostanie przeprowadzone we 

wrześniu. Wyjaśniła ponadto, że zawartość wapnia w wodzie powoduje wytracanie się osadu. 

Na zakończenie swojej wypowiedzi poinformowała, że wyniki badań wody są ogólnie 

dostępne i wszyscy mogą zapoznać się z ich treścią.   

Pan J.Barabosz, mieszkaniec Pokoju, zapytał czy ważniejsze są normy dotyczące jakości 

wody, czy normy odnoszące się do urządzeń obsługujących Stację Uzdatniania Wody.  

Pani R.Urbańska wyjaśniła, że Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna kładzie nacisk na 

badanie wody przeznaczonej do spożycia, nie zajmuje się natomiast normami, które dotyczą 

urządzeń technicznych.  

Pan H.Łapszyński, dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych, zapytał o możliwość 

poprawienia „walorów wzrokowych” wody.  

Pani R.Urbańska wyjaśniła, że zastrzeżenia dotyczące „walorów wzrokowych” wody 

należy przekazać dostawcy wody.  

Pan W.Kociencki, Wiceprzewodniczący Rady, zwrócił uwagę na nalot osadzający się na 

naczyniach i zapytał, czy osadza się on również w nerkach człowieka. 

Pani R.Urbańska stwierdziła, że w tym zakresie opinię powinien wydać lekarz, ale na 

podstawie posiadanej wiedzy stwierdziła, że powstawanie kamieni nerkowych następuje 

wskutek złej przemiany materii. 

Następnie Przewodniczący Rady podziękował Pani R.Urbańskiej za udział w sesji i 

przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  

 

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

 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

 spotkania roboczego radnych w dniu 25.08.2011 r. na temat spraw bieżących, 

 reprezentowania Rady Gminy Pokój podczas dożynek w Zawiści. 

 

Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy: 

 opinia Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydatach na ławników sądowych, 

 pismo Prezesa Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego dotyczące podjęcia uchwały 

przez Radę Gminy w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska 

Opolskiego, stanowiące załącznik nr 2 do protokołu, 

 pismo mieszkańców ul.Kościelnej w Pokoju dotyczące problematyki bezpańskich 

psów, stanowiące załącznik nr 3 do protokołu 

Pani Z.Cioma wyjaśniła, że obecnie obowiązujące przepisy prawa nie dają możliwości 

znakowania psów. 
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Wójt Gminy przypomniała o opinii Komisji Budżetowej, która zakwestionowała zbyt 

wysokie koszty ponoszone na wyłapywanie bezpańskich psów, dodała, że w chwili 

obecnej bezpańskie psy umieszczane są w kojcu mieszczącym się za budynkiem 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do czasu znalezienia osoby chętnej do jego 

nabycia. Powiedziała także o pomyśle utworzenia na potrzeby wszystkich gmin z 

terenu powiatu namysłowskiego schroniska dla bezpańskich psów, który jednak nie 

został zrealizowany ze względu na brak środków finansowych. 

Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, odnosząc się do treści pisma wyjaśnił, że 

wskazane w piśmie psy, mimo iż  nie należą do niego, dokarmia i szczepi.   Odniósł 

się ponadto do Pani R.Podpory, mieszkanki ul.Kościelnej w Pokoju, która podczas 

spacerów nie sprząta   nieczystości pozostawionych po swoim psie,             

 pismo Państwowej Komisji Wyborczej na temat zadań nakładanych na organy gminy 

w związku z organizacją wyborów do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień                 

9 października 2011 r., pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach. 

 

Po przerwie. 

 

Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

  

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

Komisji w dniu 27.08.2011 r. podczas którego zaopiniowano zmiany wprowadzone do 

budżetu gminy na 2011 rok. 

 

Ad.6 -  sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas VII i VIII sesji 

    Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami   
 Wójt Gminy przedstawiła sprawozdania z wykonania uchwał podjętych podczas VII i 

VIII sesji Rady Gminy Pokój, stanowiące załącznik nr 5 i 6 do protokołu. 

 

 Później Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat: 

 remontów rzek Butkowiczanki na wysokości Krzywej Góry i Stobrawy za Fałkowicami, 

 remontu dróg gminnych, 

 ogłoszonego przetargu na odmulanie rowów przy drogach gminnych, 

 rozstrzygniętego przetargu na dowozy uczniów niepełnosprawnych i dowozy szkolne, 

 prac melioracyjnych, 

 złożonego wniosku o płatność za budowę kanalizacji, 

 planowanej budowy kurników przy drodze powiatowej pomiędzy Domaradzem, a 

Fałkowicami, 

 planowanego uruchomienia hodowli norek w miejscowości Świercowskie, 

 możliwości wybudowania chodnika przy ul.Opolskiej w Pokoju,  

 spotkania z przedsiębiorcami z Pokoju w sprawie podłączenia ich firm do kanalizacji,  

 przejęcia na mienie gminy budynku „Betanii” w Domaradzkiej Kuźni,  

 spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju w dniu 05.07.2011 r. 

podczas którego podpisano list intencyjny w sprawie Stobrawskiej Strefy Rehabilitacyjnej, 

 spotkania z Marszałkiem Województwa Opolskiego na temat Szpitala w Pokoju, 

 uczestnictwa w otwarciu placu zabaw w Zawiści, 

 możliwości przedłużenia umowy na dzierżawę budynku po byłej szkole podstawowej w 

Zawiści, 

 realizacji projektu „Aktywne Pokojanki”, 
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 udziału w dożynkach parafialnych w Zawiści, 

Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt Gminy zaprosiła obecnych na sali narad do 

udziału w dożynkach gminnych w Zieleńcu. 

Ad.7 - podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz  

informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny 

2010/2011 

 Przewodniczący Rady poinformował, że materiał będący podsumowaniem pracy 

placówek oświatowych za rok szkolny 2010/2011, stanowiący załącznik nr 7 do protokołu, 

przygotowała przez Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy Pokój, został on także przekazany 

radnym wraz z materiałami na sesję. 

 Wójt Gminy zapewniła, że wszystkie placówki oświatowe są przygotowane do 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego.  

 Pani K.Wuczkowska, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pokoju, poinformowała o 

uruchomieniu od 01.09.2011 r. dodatkowego oddziału  w przedszkolu. 

 Pan H.Łapszyński podziękował władzom gminy za dotychczasową, dobrze układającą 

się współpracę.  
 

Ad.8 - interpelacje i zapytania radnych 

 Wiceprzewodniczący Rady powiedział o konieczności uporządkowania placu przy 

budynku byłej szkoły w Zawiści, następnie zwrócił uwagę na nieświecące lampy przy 

ul.Wołczyńskiej w Zawiści oraz na migającą lampę przy ul.Odrodzenia Polski znajdującą się 

obok posesji Państwa Czainskich. Później podziękował Wójtowi Gminy za pomoc w 

zorganizowaniu dożynek w Zawiści, a dyrektorowi Gminnego Ośrodku Kultury, Sportu i 

Rekreacji za udostępnienie sprzętu nagłaśniającego na tę imprezę.  

 Radna J.Sowa zapytała o drogę dojazdową do świetlicy wiejskiej w Zieleńcu.  

 Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na znaczne ubytki przy wjeździe i przy 

wyjeździe z ul.Rataja w Pokoju. 

 Radna D.Gryl zapytała o możliwość uzupełnienia tłuczniem ubytków w drogach 

gminnych w Krogulnej.  

 Wójt Gminy przyznała, że na terenie gminy jest wiele dróg, które wymagają 

uzupełnienia tłuczniem i trudno było udzielić jej odpowiedzi na pytanie zadane przez radną 

D.Gryl. 
 

Ad.9 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Później przystąpiono 

do zgłaszania kandydatur do zespołu opiniującego kandydatów na ławników.  

Wiceprzewodniczący Rady zgłosił kandydaturę Przewodniczącego Rady. 

Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady. 

Radny M.Kruczek zgłosił kandydaturę Pani E.Kuklok, inspektora ds. oświaty i obsługi 

Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę Pani Z.Ciomy, Sekretarza Gminy. 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na powołanie ich w skład zespołu opiniującego 

kandydatów na ławników.  

Radny E.Kania zawnioskował o zamknięcie listy kandydatów.  

Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego E.Kani.  
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Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad powołaniem w skład zespołu 

wskazanych osób. 

 

 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IX/83/2011 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

b. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IX/84/2011 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

c. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi 

opiekunami 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IX/85/2011 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

d. przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu 

Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, następnie wobec braku pytań 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IX/86/2011 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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e. dopłaty z budżetu Gminy Pokój do 1m
3
 wody i do 1m

3
 ścieków 

Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 1 

 

Uchwała nr IX/87/2011 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

f. wieloletniej prognozy finansowej 

Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IX/88/2011 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

g. zmiany budżetu gminy na 2011 rok 

Pani D.Gryl, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej, przedstawiła pozytywną opinię 

Komisji na temat  zmian wprowadzonych do budżetu gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, iż od następnej sesji protokoły Komisji Budżetowej 

w zakresie dotyczącym opiniowania zmian w budżecie nie będą odczytywane na sesji ze 

względu na ich obszerność, Przewodniczący Komisji Budżetowej będzie informował jedynie 

Radę o pozytywnym, bądź negatywnym zaopiniowaniu zmian w budżecie. Przewodniczący 

Rady przypomniał, że protokoły z posiedzeń Komisji Budżetowej są dostępne w biurze Rady 

Gminy i tam można zapoznać się z ich treścią. 

Radni wyrazili zgodę na tę propozycję. 

Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IX/89/2011 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

 

Ad.10 - zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pan H.Łapszyński stwierdził brak problemu z bezpańskimi psami na ul.Kościelnej w 

Pokoju i zauważył, że w okolicy szkoły pojawiają się niedożywione psy.  

 Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, zapytał o sprawę rowu w Kozubach obok 

posesji Państwa Schwientek.  

 Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, powiedział o podtopieniach, jakie wystąpiły 

przy ul.Opolskiej w związku z zakryciem rowu przydrożnego.  

 Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, zgłosił kwestię  wyłapywania pszczół i 

szerszeni, zauważył, że jednostki OSP nie zajmują się już usuwaniem tych owadów. 
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Następnie zwrócił uwagę na spadające z drzew gałęzie w Kopalinie i nawiązał do remontu 

rzeki Stobrawy i stwierdził, że w terminie do 30.09.2011 r. prace te nie zostaną zakończone. 

Poinformował ponadto, że jeden z mieszkańców złożył w sądzie pozew przeciwko 

Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych o odszkodowanie.  

 Wójt Gminy odnosząc się do wcześniej zadanych pytań poinformowała, że: 

 znana sprawę rowu obok posesji Państwa Schwientek w Kozubach i przyznała, 

problem ten jest wynikiem konfliktu międzysąsiedzkiego, przy okazji przedstawiła 

możliwe do zastosowania rozwiązania i stwierdziła, że będzie można je zastosować, 

jeżeli jedna ze stron sporu ustąpi, 

 zostanie sprawdzona sprawa rowu przy ul. Opolskiej w Pokoju i przypomniała, że 

zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Dróg Wojewódzkich mieszkańcy są zobowiązani do 

dbania o drożność rowów. Pan Z.Wójcik zaproponował, aby sprawę tego rowu może 

sprawdzić razem z Panem Z.Jakubczakiem, współpracującym z Urzędem Gminy 

Pokój w zakresie melioracji rowów. 

 najprawdopodobniej zostanie przedłużony termin wykonania prac na rzece Stobrawie, 

zapewniła, że kierownictwu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 

także zależy na jak najszybszym zakończeniu tych prac. 

 w sprawie usuwania gniazd pszczół i szerszeni zostanie udzielona odpowiedź na 

piśmie.  

 

Ad.11 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Radna J.Sowa, pełniąca jednocześnie funkcję sołtysa sołectwa Zieleniec, zaprosiła 

obecnych na sali narad do udziału w dożynkach gminnych w dniach 3-4 września w Zieleńcu. 

 

Ad. 12 – zakończenie sesji 

 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.17
55

 

zamknął IX sesję Rady Gminy Pokój.  

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 


