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Protokół nr XXI/13 

z XXI sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 18 marca 2013 r. 

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

M.Kruczek, J.Paluch, K.Paluch, E.Pawłowska, J.Sowa, R.Szeląg, K.Walek zgodnie z lista 

obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Nieobecni usprawiedliwieni: K.Piekarska 

 

Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Porządek obrad: 

1.  Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Informacja o współpracy Starostwa Powiatowego  z  Gminą Pokój  

6. Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój 

7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2012 r. 

8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieżących 

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

Pokój oraz z działalności między sesjami 

10. Interpelacje i zapytania radnych 

11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju 

b) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój  

c) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Pokój 

d) zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki 

e) zmiany budżetu gminy na 2013 rok 

f) wieloletniej prognozy finansowej 

12. Zapytania i wnioski mieszkańców 

13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

14. Zakończenie sesji 

 

 

Ad.1 – otwarcie sesji 

 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.15
00 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan 

Jacek Gosławski. Następnie przywitał  Pana J.Kruszynskiego - Starostę Namysłowskiego, 

Pana A.Spóra - Wicestarostę Namysłowskiego, Pana R.Letkiego - Radnego Rady Powiatu 

Namysłowskiego, Panią B.Zając - Wójta Gminy Pokój, sołtysów, dyrektorów placówek 

oświatowych,  mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy. 

   

Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 12 radnych, co stanowi 

quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.  
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Ad.3 - przyjęcie protokołu z XX  sesji Rady Gminy Pokój 

Przewodniczący  Rady zapytał o uwagi do protokołu z XX 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 oddał głos Wiceprzewodniczącemu Rady, który przedstawił 

ustalony porządek obrad.  

  Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w 

sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu. Wyjaśniła, że 

podjęcie uchwały związane jest z przystąpieniem do ZGŚO Gmin Dąbrowa i Kamiennik oraz 

z wystąpieniem ze Związku Gmin Głubczyce i Radłów.  

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem 

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

„g”. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

W dalszej kolejności Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

Wyjaśniła, że w uchwale nr XIX/170/2013 z dnia 28.12.2013 r. Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu zwróciła uwagę na nieprawidłowe odniesienie się w deklaracji do 

Kodeksu karnego.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem 

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

„h”.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Później Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.  

Wyjaśniła, że w uchwale nr XX/187/2013 z dnia 18.02.2013 r. w §4 po słowach: „Traci moc 

uchwała Nr III/08/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia 

górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych” należy dodać zapis: „za wyjątkiem §1 który traci moc 30 czerwca 2013 

r.” 



3 

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem 

wskazanego przez Wójta Gminy projektu uchwały do porządku obrad w pkt.11 jako ppkt. „i”. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

    

W dalszej kolejności Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/183/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 

18.02.2013 r. w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem 

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

„a1”. 

 

Na salę narad wszedł radny J.Jakubik powiększając skład Rady Gminy do 13 osób.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Później Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/184/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 

18.02.2013 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego 

w Pokoju.  Przy okazji poinformowała o negatywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty na 

temat powołania takiego Zespołu. 

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem 

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

„a2”. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 W związku z prowadzonymi zmianami porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Pokój 

przedstawiał się w sposób następujący. 

 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Informacja o współpracy Starostwa Powiatowego  z  Gminą Pokój  

6. Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój 

7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2012 r. 
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8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieżących 

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

Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami 

10. Interpelacje i zapytania radnych 

11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a1)  uchylenia uchwały Nr XX/183/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18.02.2013   

       r. w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju 

a2) uchylenia uchwały Nr XX/184/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18.02.2013  

r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-

Przedszkolnego w Pokoju   

a) zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju 

b) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój  

c) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Pokój 

d) zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki 

e) zmiany budżetu gminy na 2013 rok 

f) wieloletniej prognozy finansowej 

g) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu 

h) określenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

i) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości 

ciekłych.   

12. Zapytania i wnioski mieszkańców 

13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

14. Zakończenie sesji 

 

Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłego na sesję Pana T.Błażejewskiego, 

kierownika oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Kluczborku. 

 

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

 Pan J.Kruszyński, Starosta Namysłowski, podziękował za zaproszenie na sesję i 

zwrócił uwagę na dobrze układającą się współpracę z Gminą Pokój. Poinformował o poparciu 

Zarządu oraz Rady Powiatu Namysłowskiego dla Rezolucji Rady Gminy Pokój dotyczącej 

braku całodobowej opieki lekarskiej w Szpitalu w Pokoju. Powiedział także o zaplanowanej 

na maj  debacie z udziałem radnych wszystkich gmin powiatu namysłowskiego na temat 

przyszłości Szpitala w Namysłowie. Odniósł się także do działalności poszczególnych 

oddziałów  w tej placówce. Poinformował również o planowanych zmianach w zakresie 

tworzenia nowych oddziałów szpitalnych. Wyjaśnił, że zgodnie z tymi zamierzeniami 

Wojewoda będzie miał głos decydujący przy tworzeniu nowych oddziałów w placówkach 

medycznych. W dalszej kolejności odniósł się Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji. 

Zapewnił także o pozytywnych działaniach Pana R.Letkiego, radnego Rady Powiatu 

Namysłowskiego, na rzecz Gminy Pokój.  

 Pan A.Spór, Wicestarosta Namysłowski,  powiedział o planowanych remontach dróg 

powiatowych położonych na terenie Gminy Pokój,  pracach związanych z przycięciem koron 

drzew rosnących przy drogach powiatowych, zaplanowanym wykaszaniu skrzyżowań i 

poboczy dróg powiatowych. Zwrócił także uwagę na koszty związane z uzupełnianiem 

skradzionych znaków drogowych 
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Na salę narad wszedł radny M.Bartoń,  powiększając skład Rady Gminy do 14 osób.  

 

 Radny K.Walek poinformował o suchych dębach rosnących przy drodze między 

Lubnowem, a Kopaliną.  

 Wiceprzewodniczący Rady zgłosił zastrzeżenia do działalności oddziału 

wewnętrznego Szpitala w Namysłowie i powiedział o przypadku swojego teścia, który po 

przyjęciu  do tej placówki nie otrzymywał niezbędnych lekarstw. Później złożył na ręce 

Starosty skargę związaną z tą sytuacją.   

 Przewodniczący Rady podziękował Staroście za poparcie Rezolucji Rady Gminy 

Pokój w sprawie braku całodobowej opieki lekarskiej w Szpitalu w Pokoju. 

 Starosta zauważył, że dla pacjentów na oddziale rehabilitacji, zgodnie z przepisami 

prawa,  nie jest wymagana całodobowa opieka lekarska. Powiedział  również, że w Szpitalu w 

Pokoju w styczniu odnotowano cztery przypadki udzielania pomocy mieszkańcom Gminy 

Pokój, natomiast w lutym odnotowano sześć takich zdarzeń.   

 Pan R.Letki stwierdził, że pacjenci w wieku 70-80 lat zapracowali na możliwość 

korzystania z całodobowej opieki lekarskiej. Powiedział również o roli Rady Społecznej 

Zespołu Szpitali w Kup w sprawie braku całodobowej opieki lekarskiej w Szpitalu w Pokoju.  

 Pani D.Czykieta, mieszkanka Zieleńca, stwierdziła, że znikoma liczba mieszkańców 

Gminy Pokój korzystających z usług Szpitala w Pokoju wynika z niewiedzy ludzi, którzy w 

nagłych przypadkach  wolą od razu jechać do Szpitala w Kup lub w Namysłowie. Zwróciła 

ponadto uwagę na brak ścieżek rowerowych na terenie Gminy i zapytała o możliwość 

wykorzystania środków na ten cel w ramach Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji. 

 Starosta zauważył, że miejscowość Pokój będzie znajdować się w centrum 

Stobrawskiej Strefy i stwierdził, że o przeznaczeniu środków w ramach tej Strefy będzie 

decydować Gmina. Powiedział, że jako mieszkaniec Gminy Pokój, nie skorzystałby w 

nagłym przypadku z pomocy reumatologa dyżurującego w Szpitalu w Pokoju, tylko szukałby 

pomocy w innej placówce medycznej.  

 Wójt Gminy podziękowała przedstawicielom Starostwa Powiatowego w Namysłowie 

za przybycie na sesję. Wyraziła nadzieję, że remonty dróg powiatowych zostaną 

przeprowadzone zgodnie z planem. Odnosząc się do braku całodobowej opieki lekarskiej w 

Szpitalu w Pokoju, przyznała, że o możliwości wystąpienia takiej sytuacji sygnalizowano  

przy przenoszeniu reumatologii do Szpitala w Kup. Powiedziała także o zamiarze 

przeprowadzenia rozmowy z Marszałkiem Województwa, Panem J.Sebestą, na temat 

przyszłości Szpitala w Pokoju. Nawiązując do Szpitala w Namysłowie stwierdziła, że 

mieszkańcy Gminy Pokój nie są zadowoleni z jakości usług świadczonych przez tę placówkę. 

Zauważyła, że dzięki udziałom posiadanym w Namysłowskim Centrum Zdrowia Gmina 

posiada informacje o działalności tej spółki.  

 Następnie Przewodniczący Rady podziękował Staroście i Wicestaroście za przybycie 

na sesję.  

 

Ad.6 - informacja Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój 

 Pan T.Błażejewski powiedział o skomplikowanych procedurach obowiązujących przy 

remontach rzek oraz o wygórowanych wymaganiach stawianych przez Regionalną Dyrekcję 

Ochrony Środowiska w Opolu. Poinformował również o bezskutecznych działaniach 

podejmowanych w sprawie drogi gminnej w Kopalinie „wchłoniętej” przez rzekę Stobrawę. 

 Wójt Gminy powiedziała o planowanym spotkaniu z Panem Z.Bahryjem, Dyrektorem 

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, na którym zostanie 

poruszona sprawa drogi „zabranej” przez rzekę Stobrawę.  
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 Pan T.Błażejewski zauważył, że sytuacja związana z drogą w Kopalinie jest efektem 

wieloletnich zaniedbań.  

 Następnie Przewodniczący Rady podziękował Panu T.Błażejewskiemu za przybycie 

na sesję i zarządził przerwę w obradach.  

 

Po przerwie.  

 

Ad.7 - sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania  

 Problemów Alkoholowych za 2012 r. 

Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2012 r., stanowiące załącznik nr 2 do protokołu, przedstawiła 

Pani E. Hylla, Przewodnicząca Komisji.  

 

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

 bieżących 

 Przewodniczący Rady poinformował o spotkaniu roboczym radnych w dniu 

15.03.2013 r., a następnie przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy: 

– wniosek Prezesa Związku Gmin Śląska Opolskiego o podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego, stanowiący załącznik nr 3 do 

protokołu, 

– prośba Prezesa Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego, stanowiąca załącznik nr 4 

do protokołu,  o wyrażenie poparcia dla Apelu Zarządu ZGŚO do Prezydenta RP o 

podjęcie nadzwyczajnej inicjatywy legislacyjnej w sprawie zmiany terminu wdrażania 

nowych obowiązków gmin wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 13.09.1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Przewodniczący Rady zapytał przy 

okazji radnych o wyrażenie na zgody na przygotowanie takiego stanowiska i zarządził 

głosowanie w tej sprawie: 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

– pismo Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie działań 

podjętych w związku z otrzymaną Rezolucja Rady Gminy Pokój w sprawie braku 

całodobowej opieki lekarskiej w Szpitalu w Pokoju, pismo stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu,  

– pismo Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju w sprawie 

placówek handlowych „Rolmeru”, stanowiące załącznik nr 6 do protokołu. 

Przewodniczący Rady zgodził się z opinią wyrażoną w tym piśmie i zaproponował 

przygotowanie na następną sesję stanowiska Rady Gminy będącego odpowiedzią na tę 

korespondencję. Wójt Gminy dodała, że ze strony Gminy istnieje możliwość 

wprowadzenia odpowiednich zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego 

dotyczących wydzielenia miejsc na działalność usługową. Uznała za niezgodne z 

prawdą stwierdzenie, że zapomina się o emerytach,  zapewniła o udzielanej im 

pomocy oraz wspólnych spotkaniach.  

Przewodniczący Rady powiedział o możliwości wysyłania zaproszeń na sesję 

Przewodniczącemu Koła Emerytów, zasugerował również powiadomienie Prezesa 

Spółki „Rolmer” o zastrzeżeniach zgłoszonych do placówek handlowych 

prowadzonych przez tę Spółkę.  
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Radny M.Bartoń stwierdził, że Gmina Pokój nie spełnia wymagań dla powstania na jej 

terenie sklepów znanych placówek handlowych, wyraził również swoje 

niezadowolenie z cen i artykułów oferowanych przez „Lewiatan” w Pokoju. Zauważył 

jednak, że Spółdzielnia ta jest pracodawcą dla dużej liczby osób z terenu Gminy 

Pokój. 

Przewodniczący Rady zaproponował przygotowanie na następną sesję stanowiska 

Rady Gminy w sprawie pisma Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju. 

 

Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

 

 Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, powiedział o spotkaniu 

Komisji w dniu 11.03.2013 r. podczas którego dokonano analizy wydatków OSP zapłaconych 

przez Urząd Gminy na remont i zakup sprzętu p.poż. w 2012 r.  

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

Komisji w dniu 15.03.2013 r. w trakcie którego zaopiniowano zmiany wprowadzone do 

budżetu gminy na 2013 rok.  

 

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

 Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami 

 Wójt Gminy przedstawiła sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 

18.02.2013 r., stanowiące załącznik nr 7 do protokołu. 

 Później Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat: 

 wyboru wykonawcy na budowę kanalizacji w Pokoju, 

 przetargu na patcherowanie dróg gminnych,  

 przetargu na rozbudowę remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni,  

 ogłoszonego przetargu na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Ja w 

szkole II”, 

 ogłoszonego przetargu na zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Krogulnej, 

 powołania inspektora nadzorującego budowę kanalizacji w Pokoju,  

 planowanego remontu dróg gminnych, 

 wniosków złożonych na pozyskanie środków pozabudżetowych,  

 stanu zatrudnienia w Urzędzie Gminy Pokój, 

 badania wody z wodociągu gminnego przeprowadzonego przez Instytut 

Materiałoznawstwa Politechniki Wrocławskiej potwierdzającego wpływ wody na 

awaryjność  sieci wodociągowej. 

 

Ad.10 - interpelacje i zapytania radnych 

 Radny M.Bartoń odnosząc się do remontu dróg gminnych stwierdził, że należy 

remontem objąć mniejszą liczbę dróg zapewniając jednocześnie gruntowną ich renowację. 

Powiedział o zbyt wąskiej drodze gminnej w Jagiennej, po której poruszanie się maszynami 

rolniczymi jest utrudnione i zaproponował poszerzenie tej drogi.  

 Wiceprzewodniczący Rady powiedział o nierzetelnie przeprowadzonym czyszczeniu 

końcówek w sieci wodociągowej przez pracowników „Ekowodu”, zgłosił także awarię trzech 

lamp oświetlenia ulicznego w Zawiści i zapytał o sprawę szamb ekologicznych. Zwrócił także 

uwagę na zbyt małe tablice ogłoszeń, które uniemożliwiają wywieszanie wszystkich 

materiałów. Poinformował również o zaprzestaniu działalności przez klub sportowy w 

Zawiści i zapytał, czy pieniądze, które nie zostaną przez ten klub wykorzystane można 

przeznaczyć na inny cel w sołectwie Zawiść.  

 Radna J.Paluch zapytała o numer telefonu, pod którym można zgłaszać awarie lamp 

oświetlenia ulicznego.  
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Ad.11 - Podjęcie uchwał w sprawach: 

Sekretarz Gminy przedstawiła treść projektów uchwał w sprawie uchylenia uchwały 

Nr XX/183/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18.02.2013  r. w sprawie zamiaru rozwiązania 

Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju,  w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/184/2013 

Rady Gminy Pokój z dnia 18.02.2013  r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu 

Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju oraz w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju. Poinformowała także o pobycie w Pokoju Opolskiego 

Kuratora Oświaty, Pani H.Bilik, która wizytowała Szkołę Podstawową, Gimnazjum oraz 

Przedszkole w Pokoju.  

Radny W.Hadyna poparł uchylenie uchwał w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu 

Szkół Gimnazjalnych w Pokoju oraz w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Gimnazjalno-

Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju. Zawnioskował także o wysłuchanie rad pedagogicznych i 

rad rodziców przed podjęciem uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Pokoju.  Stwierdził ponadto, że utworzenie Zespołu nie wpłynie na żadne 

korzystne zmiany.  

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że rady pedagogiczne łączonych placówek oraz 

oddział ZNP w Pokoju wyrażą opinie po podjęciu uchwały w sprawie zamiaru utworzenia 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Zauważył również, że połączenie Szkoły Podstawowej i 

Przedszkola w Zespół nie przyniesie konkretnych korzyści. Stwierdził także, że zmiana 

struktury organizacyjnej tych jednostek wpłynie na obniżenie się poziomu nauczania.  

Pani B.Nowacka, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Pokoju, zapytała, czy w 

przypadku utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wszyscy nauczyciele będą mieć 

zagwarantowane zatrudnienie. 

Wójt Gminy powiedziała o przygotowanym przez oddział ZNP w Pokoju projekcie 

arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, zgodnie z którym wszyscy 

nauczyciele łączonych placówek znajdą zatrudnienie. Dodała także, że nie wszyscy 

nauczyciele będą mieć zapewnioną pracę w pełnym etacie. Odnosząc się do Publicznego 

Przedszkola w Pokoju, wyraziła nadzieję na utworzenie czwartego oddziału.  Poinformowała 

także o mniejszej o 600 tyś. zł subwencji oświatowej i zauważyła, że wartość ta odpowiada 

budżetowi jednej szkoły. 

Pani Z.Letka zapytała o arkusz organizacyjny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

przygotowany przez oddział ZNP w Pokoju i stwierdziła, że organizacja ta nie posiada 

uprawnień do opracowania takiego dokumentu.  

 

a1)  uchylenia uchwały Nr XX/183/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18.02.2013   

r. w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju 

 W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 1 głos 

 

Uchwała nr XXI/199/2013 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

a2) uchylenia uchwały Nr XX/184/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18.02.2013  
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r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-

Przedszkolnego w Pokoju   

 W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXI/200/2013 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

a) zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 10 głosów 

  Przeciw  - 3 głosy 

  Wstrzymujących się - 1 głos 

 

Uchwała nr XXI/201/2013 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

 

b) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój  

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy następnie, następnie 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 1 głos 

 

Uchwała nr XXI/202/2013 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

c) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Pokój 

Treść projektu uchwały przedstawiła Pani E.Hylla, p.o. Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju,  następnie Przewodniczący Rady zarządził nad nim 

głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXI/203/2013 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

 

 

d) zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki 
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Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy proponując, aby Rada Gminy nie 

wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

 Radny W.Hadyna poparł wniosek Sekretarza Gminy o niewyodrębnianie w budżecie 

gminy środków stanowiących fundusz sołecki i zawnioskował o określenie konkretnego celu, 

na jaki środki te zostaną przeznaczone.  

 Sekretarz Gminy poinformowała, że wysokość funduszu sołeckiego dla Krzywej Góry 

wynosiłaby 8 572,00 zł. 

 Radny M.Bartoń stwierdził, że mając do dyspozycji całość środków, które 

przeznaczone byłyby na fundusz sołecki, Gmina mogłaby starać się o środki unijne.  

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 1 głos 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXI/204/2013 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

e) zmiany budżetu gminy na 2013 rok 

Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy. Przewodnicząca Komisji 

Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię na temat zmian wprowadzonych do budżetu 

gminy na 2013 r. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXI/205/2013 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

f) wieloletniej prognozy finansowej 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy. Następnie Skarbnik Gminy 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących - 0 

 

Uchwała nr XXI/206/2013 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

 

g) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu 

Treść projektu uchwały omówił Przewodniczący Rady, później zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 
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Uchwała nr XXI/207/2013 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

 

h) określenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, później Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXI/208/2013 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

 

i) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości 

nieczystości ciekłych 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, później Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXI/209/2013 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

 

Ad.12 - zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pani G.Sobek, sołtys sołectwa Domaradzka Kuźnia, zgłosiła sprawę bezpańskich 

psów.  

 Pani B.Leszczyńska, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, powiedziała o drzewach obok 

posesji Pani Mencel,  rosnących bezpośrednio przy drodze. 

 Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, zapytał o możliwość przejazdu autobusów 

PKS Kluczbork ulicą 1 Maja w Pokoju i utworzenie przystanku obok Banku Spółdzielczego.  

Wyjaśnił, że w chwili obecnej ludzie starsi mają problem z dojściem do ośrodka zdrowia 

znacznie oddalonego od przystanku autobusowego.  

 Przewodniczący Rady poparł tę propozycję.  

 Pani D.Czykieta zwróciła uwagę na potrzebę stworzenia bezpiecznych warunków dla 

pieszych i rowerzystów, zwracając jednocześnie uwagę na  brak chodnika w miejscowości 

Krogulna oraz na znaczne ubytki w drodze wojewódzkiej. Zaproponowała złożenie projektu 

na pozyskanie środków unijnych umożliwiających budowę ścieżek rowerowych.  

 Wójt Gminy udostępniła  numer telefonu pod którym należy zgłaszać awarie 

oświetlenia ulicznego. Powiedziała, że środki zaplanowane w budżecie na drogi gminne 

wystarczą jedynie na bieżące ich utrzymanie. Zapewniła, że sprawa czyszczenia końcówek w 

sieci wodociągowej zostanie zgłoszona do „Ekowodu”, natomiast potrzeba wycięcia drzew 

rosnących obok posesji Pani Mencel zostanie przekazana do Starostwa Powiatowego w 

Namysłowie. Odnosząc się do propozycji Pani D.Czykiety dotyczącej złożenia projektu na 

środki finansowe umożliwiające budowę ścieżek rowerowych wyjaśniła, że w przypadku  
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takich wniosków wymagany jest wkład własny, którego Gmina nie jest w stanie zapewnić. 

Powiedziała również o deklaracjach Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczących wykonania w 

2014 r. chodnika przy ul.Opolskiej w Pokoju.  

 Radny M.Bartoń zaproponował wystąpienie z wnioskiem do Agencji Nieruchomości 

Rolnych o nieodpłatne przekazanie gruntu na odcinku między byłą cegielnią, a firmą 

„Rotox”, na którym możliwe byłoby wykonanie chodnika. 

 Sekretarz Gminy powiedziała o przyjętej Strategii Województwa Opolskiego, która 

zakłada zmianę kategorii drogi wojewódzkiej nr 454 na drogę krajową. 

 Pani D.Czykieta zwróciła uwagę na drogi asfaltowe w Dąbrowie wykonane między 

polami uprawnymi. 

 Sekretarz Gminy stwierdziła, że zadanie to było realizowane przez Starostwo 

Powiatowe w Namysłowie.  

 

Ad.13 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Radna J.Sowa zapytała o termin zawieszenia lampy zewnętrznej przy świetlicy 

wiejskiej w Zieleńcu.  

 

 

Ad. 14 – zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 19
30 

zamknął 

XXI sesję Rady Gminy.  

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Elżbieta Kuklok ……………..... 


