
1 

 

Protokół nr XVI/12 

z XVI sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 25 czerwca 2012 r. 

 
Obecni na posiedzeniu: M.Bartoń, D.Gryl, W.Hadyna, 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.  

 

Nieobecni usprawiedliwieni: J.Jakubik,  E.Kania. 

 

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 o współpracy Starostwa Powiatowego  z  Gminą Pokój  

6. Informacja przedstawicieli Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój 

7. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich na temat stanu drogi 

wojewódzkiej nr 454 na odcinku położonym na terenie gminy Pokój i planowanych 

pracach remontowych na tej drodze 

8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieżących 

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

Pokój oraz z działalności między sesjami 

10. Interpelacje i zapytania radnych 

11. Wykonanie budżetu gminy za 2011 rok - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                              

z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2011 rok 

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2011 rok 

12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Ja w szkole 2” w ramach Priorytetu  

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 

do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 

b) określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości 

c) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej 

Kuźni 

d) wieloletniej prognozy finansowej 

e) zmiany budżetu gminy na 2012 rok 

13. Zapytania i wnioski mieszkańców 

14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

15. 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 zaproszonych gości: K.Cytkowicza kierownika 

oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Brzegu, Pana 

T.Błażejewskiego,  kierownika oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych  w Kluczborku, Pana J.Waliczka, Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Opolu oraz Panią B.Zając, Wójta Gminy Pokój, sołtysów, dyrektorów placówek 

oświatowych,  mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy. Poinformował również, że 

zaproszeni przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Namysłowie przybędą na sesję z 

opóźnieniem.   

 

Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 12 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.  

 

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 

Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

 Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad.  

 Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w 

sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz ustalenia 

czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w tych placówkach. Przy okazji 

powiedziała o uwagach Wydziału Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego do 

uchwały nr XV/130/2012 podjętej na poprzedniej  sesji, w której nie zawarto zasad 

rozliczania opłat w przypadku, gdy dziecko nie korzysta z zadeklarowanych świadczeń.  

 Później Przewodniczący Rady zaproponował, aby wskazany projekt uchwały 

wprowadzić w pkt.12 jako podpunkt „f” i zarządził głosowanie nad jego wprowadzeniem do 

porządku obrad.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad XVI sesji Rady Gminy 

Pokój przedstawiał się w sposób następujący: 

 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Pokój 
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4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Informacja o współpracy Starostwa Powiatowego  z  Gminą Pokój  

6. Informacja przedstawicieli Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój 

7. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich na temat stanu drogi 

wojewódzkiej nr 454 na odcinku położonym na terenie gminy Pokój i 

planowanych pracach remontowych na tej drodze 

8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieżących 

9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XV sesji Rady 

Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami 

10. Interpelacje i zapytania radnych 

11. Wykonanie budżetu gminy za 2011 rok - podjęcie uchwał w sprawach: 

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                              

z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2011 rok 

b. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2011 rok 

12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a.  zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Ja w szkole 2” w ramach 

Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 

9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 

edukacyjnych 

b. określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z 

nieruchomości 

c. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Domaradzkiej Kuźni 

d. wieloletniej prognozy finansowej 

e. zmiany budżetu gminy na 2012 rok 

f. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz 

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Pokój oraz ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i 

opieki w tych placówkach 

13. Zapytania i wnioski mieszkańców 

14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

15. Zakończenie sesji 

 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że pkt.5 porządku obrad „Informacja  

o współpracy Starostwa Powiatowego  z  Gminą Pokój” będzie realizowany w momencie 

przybycia na sesję przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Namysłowie.  

 

 

Ad.6 - informacja przedstawicieli Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń  

 Wodnych na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój 

 Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zaproszenie przedstawicieli Wojewódzkiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych wynika z uwag dotyczących remontu rzeki 

Stobrawy.  
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Na salę narad wszedł radny M.Bartoń powiększając skład Rady Gminy do 13 osób.  

 

 Pan K.Cytkowicz, kierownik oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych  w Brzegu, poinformował o zadaniach zrealizowanych w 2011 r. wskazując na 

konserwację rzeki Budkowiczanka i Potoku Paryskiego oraz na odbudowę rzeki Stobrawy. 

Później powiedział o pracach planowanych do wykonania w 2012 r., wśród których wymienił 

remont rzeki Bogacicy i Promnej.  

 Pan T.Błażejewski,  kierownik oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i 

Urządzeń Wodnych  w Kluczborku, powiedział o problemach napotkanych w trakcie remontu  

Stobrawy wynikających ze stwierdzenia przez ekologów istnienia w rzece chronionych 

gatunków fauny i flory. Poinformował ponadto, że sprawa remontu Stobrawy znalazła finał w 

sądzie. Powiedział także o planowanym wykonaniu prac na Stobrawie na odcinku od mostu w 

Kopalinie w górę rzeki.  

 Radny K.Walek stwierdził, że prace zostały wykonane na jednym brzegu Stobrawy i 

zapytał o termin, w którym zostaną wykonane prace na drugim jej brzegu.  

 Pan T.Błażejewski przyznał, że prace zostały wykonane tylko na lewej skarpie i 

zapewnił, że prace wykonane pod jego nadzorem zostały wykonane w sposób rzetelny. Dodał 

także, że remont Stobrawy został objęty 3-letnim okresem gwarancji.  

 Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, zapytał, dlaczego nie został 

powiadomiony o terminie  odbioru  prac na Stobrawie.  

 Pan T.Błażejewski wyjaśnił, że nie jest upoważniony do przekazywania wszystkich 

informacji i zaproponował, w celu wyjaśnienia wątpliwości,  skierowanie odpowiedniego 

pisma do Wójta Gminy Pokój.  

 Pan K.Cytkowicz dodał, że pewne rozwiązania, z którymi nie zawsze się zgadza,  są 

narzucane przez przełożonych. 

 Wiceprzewodniczący Rady zauważył, że rzeka „weszła” w Kopalinie na grunty rolne  

i zapytał, czy w związku z tą sytuacją rolnicy mogą liczyć na odszkodowania.  

 Pan T.Błażejewski zaproponował, aby Rada Gminy wystosowała prośbę o ponowne 

wykonanie prac na rzece zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 Wójt Gminy podziękowała Panu T.Błażejewskiemu oraz Panu K.Cytkowiczowi za 

dotychczasową współpracę.  Stwierdziła, że według  Pana Z.Bahryja, Dyrektora 

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, prace na Stobrawie 

wykonano prawidłowo. Powiedziała także o zleceniu geodecie prac mających na celu 

wytyczenie drogi gminnej przy linii brzegowej. 

 Pan W.Bartoń, członek Izby Rolniczej w Opolu, stwierdził, że rolnicy powinni 

otrzymać odszkodowania za powstałe w uprawach szkody. Odniósł się także do decyzji w 

sprawie wycinki drzew, w których nakazuje się nasadzenie nowych drzew w miejsce drzewa, 

które zostanie wycięte. Stwierdził, że rozwiązanie to nie powinno mieć zastosowania do 

wycinki drzew rosnących przy ciekach wodnych ze względu na to, że nasadzone drzewa po 

upływie 10 lat będą stanowić problem.  

 Następnie Przewodniczący Rady podziękował przedstawicielom Wojewódzkiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych za przybycie na sesję oraz za dotychczasową 

współpracę.  

 

Ad.7 - informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich na temat stanu drogi  

 wojewódzkiej nr 454 na odcinku położonym na terenie gminy Pokój  

i planowanych pracach remontowych na tej drodze 

 Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na brak chodnika przy ul.Opolskiej w Pokoju 

oraz na ubytki w drodze wojewódzkiej na odcinku położonym na terenie Gminy Pokój.  
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 Pan J.Waliczek, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, przyznał, 

że realne wykonanie chodnika przy ul.Opolskiej w Pokoju będzie możliwe najwcześniej w 

2014 r.  

 Przewodniczący Rady zapytał o możliwość ujęcia tego zadania w budżecie na 2013 

rok.  

 Pan J.Waliczek zapewnił, że wykonanie chodnika przy ul.Opolskiej w Pokoju 

corocznie jest wpisywane do budżetu, ale ze względu na brak środków finansowych 

inwestycja ta nie jest realizowana. Odnosząc się do remontu drogi wojewódzkiej powiedział, 

że ze względu na problemy z wyegzekwowaniem prac remontowych od wykonawcy drogi, 

zostanie ogłoszony nowy przetarg na wykonanie prac mających na celu poprawienie stanu 

nawierzchni drogi wojewódzkiej. Dodał, że w tej sytuacji prace będą mogły się rozpocząć pod 

koniec lipca.  

 Radna M.Sowa powiedziała o poboczu drogi wojewódzkiej w Zieleńcu, które może 

ulec zniszczeniu ze względu na samochody coraz częściej zjeżdżające na to pobocze.  

 Radny W.Hadyna zgłosił zastrzeżenia do stanu technicznego mostu na rzece 

Budkowiczance w Krzywej Górze. Zwrócił także uwagę na pominięte przy wycince drzewa, 

rosnące w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej w Krzywej Górze.  

 Pan W.Bartoń powiedział o obniżeniu się drogi wojewódzkiej w Krogulnej, 

zaproponował przeprowadzenie przeglądu drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej oraz 

zwrócił uwagę na wodę, która po opadach deszczu zalega przy krawężniku na odcinku od 

Zajazdu „Pod Borem” w kierunku stacji PKP w Pokoju. 

 Pan J.Waliczek zapewnił, że stan pobocza w Zieleńcu zostanie poprawiony przy okazji 

remontu drogi wojewódzkiej. Odnosząc się do mostu w Krzywej Górze powiedział o zleceniu 

rzeczoznawcy wydania opinii na temat jego stanu technicznego. Powiedział również, że 

sprawdzi, dlaczego nie wycięto wskazanych przez radnego W.Hadynę drzew w Krzywej 

Górze oraz o planowanym skierowaniu do nadleśnictw wniosków o przycięcie drzew 

rosnących w pasie drogi wojewódzkiej.  

 Następnie Przewodniczący Rady podziękował Panu J.Waliczkowi za udział w sesji i 

zarządził przerwę w obradach. 

 

Po przerwie.  

 

 Po przerwie Przewodniczący Rady przywitał przybyłego na sesję Wicestarostę 

Namysłowskiego Pana A.Spóra  

 

Ad.5 - informacja o współpracy Starostwa Powiatowego  z  Gminą Pokój  

 Pan A.Spór, Wicestarosta Namysłowski,  przedstawił zakres prac wykonanych na 

drogach powiatowych położonych na terenie gminy Pokój, zwracając uwagę m.in. na 

wycinkę krzewów i drzew, remont nawierzchni dróg oraz koszenie poboczy.  

 Wiceprzewodniczący Rady zgłosił potrzebę usunięcia zakrzaczeń przy drodze 

powiatowej na odcinku od Jagiennej do Zawiści. 

 Pan A.Spór zwrócił uwagę na niewystarczające środki w budżecie powiatu na 

utrzymanie dróg powiatowych. Wyraził nadzieję, że wycięcie tych zakrzaczeń będzie 

możliwe w okresie jesiennym.  

 Wiceprzewodniczący Rady powiedział o ubytkach w drodze na skrzyżowaniu w 

Zawiści, poprosił także o wywiezienie gruzu zalegającego przy placu zabaw.  

 Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na ubytek  w asfalcie przy przejeździe 

kolejowym obok stacji paliw w Pokoju oraz na fatalny stan nawierzchni drogi powiatowej 

prowadzącej do Dąbrówki Dolnej, na odcinku w Kozubach.   
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 Pan A.Spór przyznał, że konieczne jest wykonanie nowej nakładki na drodze 

powiatowej w Kozubach i zadeklarował, że w przypadku powstania oszczędności przy 

patcherowaniu dróg prace te zostaną wykonane. Zapewnił ponadto, że ubytek w jezdni przy 

przejeździe kolejowym zostanie usunięty.  

 Radny K.Walek powiedział o konieczności usunięcia krzewów porastających pobocze 

drogi Fałkowice – Lubnów, zwrócił także uwagę na odrosty przy lipach rosnących przy 

ul.Szkolnej w Lubnowie, utrudniające widoczność.  

 Radna K.Piekarska zgłosiła zastrzeżenia do sposobu wykonania prac przy 

patcherowaniu drogi powiatowej w Ładzy.  

 Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, powiedział o utrudnionej widoczności na 

skrzyżowaniu w Jagiennej oraz o porośniętym poboczu przy zjeździe na „Starą drogę”. 

Odniósł się także do nieprawidłowej regulacji śluz na rzekach, w wyniku których dochodzi do 

zalania łąk.  

 Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, zaproponował, aby sołtysi we własnym 

zakresie wycięli krzewy porastające pobocza dróg powiatowych.  

 Pan H.Panicz, sołtys sołectwa Krzywa Góra, stwierdził, że pobocza dróg powiatowych 

nie są prawidłowo wykaszane, zapytał także o usunięcie pnia drzewa w Krzywej Górze.  

 Pan A.Spór stwierdził, że ze względu na nadmierną wagę pnia, występują problemy z 

jego usunięciem.  

 Pan H.Panicz zaproponował, usunięcie tego pania we własnym zakresie. Zwrócił 

również uwagę na pobocze drogi powiatowej w Krzywej Górze położone wyżej od asfaltu. 

 Panu A.Spórowi trudno było określić termin, w jakim zostaną wykonane prace przy 

wskazanym przez Pana H.Panicza poboczu.  

 Pan R.Szeląg powiedział o frezie z drogi w Kozubach, który zalega na poboczu.  

 Następnie Przewodniczący Rady podziękował Panu A.Spórowi za przybycie na sesję.  

 

Ad.8 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  

 bieżących 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje na temat: 

 udziału w IX Festiwalu Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C.M. von 

Webera, 

 spotkania z Panem W.Rungiem, Burmistrzem partnerskiej Gminy Hochspeyer z 

Niemiec, biorącym udział w  Festiwalu  Muzyki Webera na zaproszenie Wójta 

Gminy, 

 spotkania roboczego radnych w dniu 21.06.2012 r., które składało się z dwóch części: 

w pierwszej części radni i sołtysi spotkali się z Panem A.Masiowskim, Prezesem 

spółki „Ekowod”, na Oczyszczalni Ścieków w Pokoju, natomiast w trakcie drugiej 

części kontynuowanej na sali narad Urzędu Gminy Pokój dyskutowano na temat 

jakości wody z wodociągu gminnego oraz spraw bieżących.  

 

Później przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy Pokój: 

 wniosek Dyrektora Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z 

siedzibą w Kup o dofinansowanie remontu nawierzchni parkingu przy Szpitalu w 

Pokoju, stanowiący załącznik nr 2 do protokołu, 

 zawiadomienie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego 

wobec uchwały nr XV/130/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ustalenia opłat 

za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz ustalenia czasu 
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bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w tych placówkach, stanowiące 

załącznik nr 3 do protokołu,  

 pismo Pana D.Bochenek będące wnioskiem o sprawdzenie sposobu wykorzystania 

subwencji oświatowej  otrzymywanej przez Gminę Pokój w ramach subwencji 

oświatowej na jego córkę Sandrę w latach 2008-2011, pismo stanowi załącznik nr 

4 do protokołu. 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby zbadaniem tej sprawy zajęła się 

Komisja Rewizyjna i zarządził głosowanie nad przekazaniem tej sprawy do 

rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej. 

 

Głosowanie: 

   Za   - 13 głosów 

   Przeciw  - 0 

   Wstrzymujących się - 0 

 

Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

 

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

Komisji w dniach: 

 04.06.2012 r. w trakcie którego rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu 

gminy za 2011 rok oraz sporządzono wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy 

absolutorium, 

 18.06.2012 r. podczas którego dokonano analizy kosztów administracji Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju oraz kryteriów i zasad przydzielania zasiłków 

potrzebującym. 

 

Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, poinformowała o spotkaniu Komisji w 

dniu 20.06.2012 r. w trakcie którego dokonano analizy gospodarki mieszkaniowej za 2011 

rok oraz zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2012 r.  

 

Ad.9 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XV sesji Rady  

 Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami 

 W pierwszej kolejności Wójt Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał 

podjętych podczas XV sesji Rady Gminy, stanowiące załącznik nr 5 do protokołu.  

 Później  Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat: 

 remontu dróg gminnych,  

 zakończonego remontu mostu w Kopalinie,  

 złożonych wniosków na pozyskanie środków unijnych,  

 rozbudowy placu zabaw obok przedszkola w Lubnowie,  

 ponownego przetargu na wyposażenie placów zabaw w Krzywej Górze i Zieleńcu,  

 udziału w walnym zgromadzeniu członków Namysłowskiego Centrum Zdrowia 

podczas którego podjęto decyzję o niepodnoszeniu kapitału zakładowego, Wójt 

Gminy powiedziała również, że współpraca ze Starostwem Powiatowym w 

Namysłowie nie układa się jak dotychczas,  

 Wędkarskich Dni Pokoju, 

 IX Festiwalu Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C.M. von Webera,  

 Sympozjum Geografów w Pokoju,  

 Gminnych Zawodów Pożarniczych o puchar Wójta Gminy Pokój w Zawiści,  

 wizyty w Pokoju Pana W.Runga, Burmistrza partnerskiej Gminy Hochspeyer z 

Niemiec, 
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 spotkania Wójtów z terenu powiatu namysłowskiego,  

 zatrudnienia pracowników publicznych i stażystów, 

 powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Pokoju Pani A.Łukaszczyk.  

 

Ad.10 – interpelacje i zapytania radnych 

 Radny W.Hadyna poprosił o przygotowanie na kolejną sesję informacji dotyczących 

wnoszenia wkładów do kapitału zakładowego.  

 Radny M.Bartoń zapytał o program, z którego planuje się odnowić rzeźby w parku 

oraz o procent przewidywanego oprocentowania.  

 Radna J.Paluch zapytała o plac zabaw w Domaradzkiej Kuźni.  

 Wójt Gminy zapewniła, że plac ten zostanie wykonany. 

 

Ad.11 – wykonanie budżetu gminy za 2011 rok – podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Pokój za 2011 rok 

Na wstępie Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, omówił sprawozdanie z wykonania 

budżetu Gminy Pokój za 2011 rok, sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia 

Gminy. 

Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odczytał protokół z posiedzenia 

Komisji podczas którego dokonano analizy wykonania budżetu gminy za 2011 r., 

sprawozdania finansowego za 2011 r. oraz zapoznano się z informacją o stanie mienia gminy. 

Poinformował także, że Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionych 

sprawozdań i informacji.  

Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pokój 

oraz sprawozdanie finansowe zostały przekazane Radzie Gminy w ustawowo określonych 

terminach, następnie odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat  

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. 

Po wysłuchaniu powyższych informacji radni nie wnieśli dodatkowo żadnych uwag. 

Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy Pokój za 2011 rok. 

 

Głosowanie: 

   Za   - 13 głosów 

   Przeciw  - 0 

   Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XVI/138/2012 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2011 rok 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji o udzielenie Wójtowi 

Gminy absolutorium za 2011 r., następnie Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu na jego temat. 

Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2011 rok. 
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Głosowanie: 

   Za   - 13 głosów 

   Przeciw  - 0 

   Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XVI/139/2012 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.      

Ad.12 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a. zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Ja w szkole 2” w ramach Priorytetu IX. 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 

 

Salę narad opuścił radny M.Kruczek pomniejszając skład Rady Gminy do 12 osób. 

 

Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady zarządził 

nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

   Za   - 12 głosów 

   Przeciw  - 0 

   Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XVI/140/2012 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

b. określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości 

Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

   Za   - 12 głosów 

   Przeciw  - 0 

   Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XVI/141/2012 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

c. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej 

Kuźni 

Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

   Za   - 12 głosów 

   Przeciw  - 0 

   Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XVI/142/2012 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
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d. wieloletniej prognozy finansowej 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

   Za   - 12 głosów 

   Przeciw  - 0 

   Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XVI/143/2012 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

e. 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 na 2012 r. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził glosowanie nad projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

   Za   - 12 głosów 

   Przeciw  - 0 

   Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XVI/144/2012 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

f. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz 

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Pokój oraz ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w tych 

placówkach 

Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy.  

Przewodniczący Rady zauważył, że uchwały tej samej treści różnie są oceniane przez 

Wydział Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

Pani Z.Cioma, radca prawny, wyjaśniła, że w uchwale z dnia 25.05.2012 r. Wydział 

Nadzoru dopatrzył się braku zapisów dotyczących rozliczania opłat w przypadku, gdy 

dziecko nie korzysta z zadeklarowanych świadczeń.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

   Za   - 12 głosów 

   Przeciw  - 0 

   Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XVI/145/2012 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

 

Ad.13 – zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pani B.Leszczyńska, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, poprosiła o przywiezienie 

kamienia na drogę prowadzącą do kąpieliska „Majorka” w Dąbrówce Dolnej oraz o 

ustawienie tablicy ogłoszeń przy ul.Polnej w Domaradzkiej Kuźni.  
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Ad. 15 – zakończenie sesji 

 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 16
35

 zamknął 

XVI sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok ……………… 

 

 

 


