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Protokół nr XXV/13 

z XXV sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 6 września 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, 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 XXIV 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 XXIV sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności między sesjami 

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.  

8. Interpelacje i zapytania radnych 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) skargi (...) na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 

b) skargi (…) na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 

c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia „Obszaru 

funkcjonalnego Kluczbork. Kluczbork – Namysłów – Olesno” 

d) zmiany Statutu Gminy Pokój 

e) zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu 

f) Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pokój 

g) zmiany uchwały Nr XX/191/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego2013 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Domaradzu 

h) zmiany uchwały Nr XX/192/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego2013 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Domaradzkiej Kuźni 

i) zmiany uchwały Nr XX/193/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego2013 r.                      

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Fałkowicach 

j) zmiany uchwały Nr XX/194/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego2013 r.                       

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Lubnowie 

k) zmiany uchwały Nr XX/195/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego2013 r.                      

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Pokoju 

l) zmiany uchwały Nr XX/196/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego2013 r.                      

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Zawiści 

m) zmiany budżetu gminy na 2013 r.  

n) wieloletniej prognozy finansowej 

10. Zapytania i wnioski mieszkańców 



2 

 

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

12. Zakończenie sesji 

 

Ad.1 – otwarcie sesji 

 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.15
00 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan 

Jacek Gosławski. Następnie przywitał Pana R.Letkiego – radnego Rady Powiatu 

Namysłowskiego, Panią B.Zając – Wójta Gminy, dyrektorów placówek oświatowych,  

sołtysów, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy. 

   

Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad 

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

quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.  

 

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

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

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

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad. Później zaproponował 

wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie skargi (…) na Dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju, wyjaśniając, że Komisja Rewizyjna wypracowała 

stanowisko w sprawie tej skargi po wysłaniu radnym materiałów na sesję. Później zarządził 

głosowanie nad wprowadzeniem wskazanego projektu uchwały do porządku obrad w pkt. 9 

jako podpunkt „o”. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 

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

przedstawiał się w sposób następujący: 

 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XXIV 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 XXIV sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności między sesjami 

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.  

8. Interpelacje i zapytania radnych 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) skargi (…) na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 



3 

 

b) skargi (…) na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 

c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia „Obszaru 

funkcjonalnego Kluczbork. Kluczbork – Namysłów – Olesno” 

d) zmiany Statutu Gminy Pokój 

e) zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu 

f) Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Pokój 

g) zmiany uchwały Nr XX/191/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego2013 r. w 

sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu 

h) zmiany uchwały Nr XX/192/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego2013 r. w 

sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Domaradzkiej Kuźni 

i) zmiany uchwały Nr XX/193/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego2013 r.                      

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Fałkowicach 

j) zmiany uchwały Nr XX/194/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego2013 r.                       

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubnowie 

k) zmiany uchwały Nr XX/195/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego2013 r.                      

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju 

l) zmiany uchwały Nr XX/196/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego2013 r.                      

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiści 

m) zmiany budżetu gminy na 2013 r.  

n) wieloletniej prognozy finansowej 

o) skargi (…) na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju 

10. Zapytania i wnioski mieszkańców 

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

12. Zakończenie sesji 

 

Przewodniczący Rady przypomniał o zmianach organizacyjnych w oświacie, w wyniku 

których Publiczne Przedszkole w Pokoju oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokoju 

zostały połączone w Zespół Szkolno-Przedszkolny. Dodał, że w wyniku tych zmian 

dotychczasowi Dyrektorzy Przedszkola i Szkoły ustąpili z zajmowanych stanowisk, a w 

drodze konkursu został wyłoniony Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Później 

Przewodniczący Rady wraz z Wójtem Gminy, wyrażając swoje uznanie za długoletnią pracę 

na stanowisku Dyrektora Przedszkola w Pokoju, wręczyli Pani K.Wuczkowskiej list 

gratulacyjny i wiązankę kwiatów, a Pani A.Jakubik, rozpoczynającej pracę na stanowisku 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, wręczyli wiązankę kwiatów i złożyli życzenia 

wielu sukcesów i wytrwałości w realizacji wyznaczonych celów. Wójt Gminy 

poinformowała, że podziękowania dla nieobecnej na sesji  Pani Z.Letkiej, dotychczasowego 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pokoju, zostaną przekazane w terminie późniejszym.  

 

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

           bieżących 

 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

 udziału w dniu 01.07.2013 r. w Seminarium Dyrektorów Stowarzyszenia Szkół 

Innowacyjnych, zorganizowanym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem 

Przedszkolnym w Domaradzu,  

 uczestnictwa w festynie rodzinnym w Zieleńcu w dniu 10.08.2013 r.  

 dożynek parafialnych w Zawiści w dniu 25.08.2013 r. zorganizowanych przez 

sołectwa Zawiść i Kopalina, 



4 

 

 udziału w dożynkach gminnych w Lubnowie, które odbyły się w dniach 31.08 – 

01.09.2013 r. 

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy: 

 skarga (…) z dnia 18.06.2013 r. na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pokoju,  

 skarga (…) z dnia 24.06.2013 r. na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pokoju, 

 wniosek Związku Gmin Śląska Opolskiego o przyjęcie piątej zmiany Statutu Związku, 

 uwagi Pana W.Derezińskiego na temat pojazdów poruszających się ul.Sienkiewicza  

w Pokoju, wyrażone w piśmie z dnia 26.07.2013 r.  

 odpowiedź personelu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Namysłowie na publikację 

listu zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Namysłów, 

 protokół kontroli doraźnej w sprawie organizacji pracy w roku szkolnym 2013/2014 w 

Publicznej Szkole Podstawowej w Pokoju przeprowadzonej przez Opolskie 

Kuratorium Oświaty. Przewodniczący Rady przedstawił stwierdzone uchybienia, 

zwracając uwagę na wydane przez Wójta Gminy niezgodne z prawem zarządzenie                       

nr 22/2013 z dnia 02.04.2013 r.  w sprawie ustalenia wytycznych do przygotowania 

arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2013/2014, odczytał 

także zalecenia pokontrolne. 

 

Na salę narad wszedł radny M.Bartoń, zwiększając składy Rady Gminy do 15 osób. 

 

Wójt Gminy wyjaśniła, że w piśmie otrzymanym od Opolskiego Kuratora Oświaty 

brak było informacji dotyczących wadliwego zarządzenia, zawarto w nim jedynie 

zalecenia dla  Dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju. Poinformowała 

również o wydanym w dniu 27.08.2013 r. zarządzeniu, którym uchylono zarządzenie 

nr 22/2013 Wójta Gminy Pokój z dnia 02.04.2013 r.  

 informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój za I półrocze 2013 r. oraz 

informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r. 

 wniosek mieszkańców ul. Opolskiej  w Pokoju o pogłębienie rowów oraz założenie 

przepustów, 

Pan R.Letki, radny Rady Powiatu Namysłowskiego, potwierdził potrzebę pogłębienia 

rowów przy ul.Opolskiej i zwrócił się z wnioskiem do Rady Gminy o wysłanie pisma 

do Zarządu Dróg Wojewódzkich w tej sprawie. Poprosił także o kopię tego pisma. 

Później powiedział o prośbach mieszkańców o wystosowanie pism do różnych sieci 

handlowych  informujących o możliwości wybudowania marketu na terenie 

miejscowości Pokój. 

Wójt Gminy odnosząc się do sprawy rowów przy ul.Opolskiej zapewniła, że były już 

wysyłane pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich, który każdorazowo wskazuje na 

konieczność właściwego utrzymywania przepustów przez właścicieli nieruchomości. 

Później Wójt Gminy stwierdziła, że oferta terenów inwestycyjnych dotyczy jedynie 

działek właścicieli prywatnych. Powiedziała, że sytuacja ta zmieni się po uchwaleniu 

nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Pokój. 

Radny M.Bartoń zauważył, że Pokój ze względu na zbyt małą liczbę mieszkańców nie 

jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania dla dużych  sieci handlowych. 

Przewodniczący Rady poprosił o wysłanie „niezobowiązującej” oferty do różnych 

sieci handlowych. 

Radny M.Bartoń uznał, że są to działania przeciwko spółce „Rolmer”, zatrudniającej 

w swoich sklepach wiele osób z terenu Gminy Pokój. Odnosząc się do sprawy rowów 

przy ul.Opolskiej w Pokoju zauważył, że woda spływająca z jezdni uszkadza budynki, 
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co może stanowić podstawę do żądania odszkodowań przez mieszkańców. Poprosił o 

wskazanie tej kwestii w piśmie kierowanym do Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

 

Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

 

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

Komisji w dniach: 

 30.08.2013 r. w trakcie którego rozpatrzono skargę (…) na Dyrektora Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Pokoju, 

 05.09.2013 r. podczas którego dokonano kontroli realizacji budżetu gminy za I 

półrocze 2013 r. 

 

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

w dniu 05.09.2013 r. w trakcie którego dokonano analizy wykonania budżetu gminy w I 

półroczu 2013 r. oraz zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu. 

 

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

 Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami 

 Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła sprawozdanie z  realizacji uchwał 

Rady Gminy Pokój podjętych na sesji w dniu 24.06.2013 r.  

 Później Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat: 

 zakończonego remontu świetlicy wiejskiej w Krogulnej, 

 trwającej budowy kanalizacji sanitarnej w Pokoju, 

 przygotowywania dokumentacji do zmiany aglomeracji Pokój, ze względu na to, że 

dotychczasowa nie obejmowała miejscowości Siedlice, 

 remontów dróg gminnych, 

 wymiany ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym w Zieleńcu,  

 remontu rowów należących do Gminnej Spółki Wodnej, 

 wniosków złożonych na pozyskanie środków unijnych, 

 posiedzenia Społecznej Rady Zespołu Szpitali w Kup w dniu 28.08.2013 r., podczas 

którego zaopiniowano przekształcenie placówki w spółkę kapitałową, 

 szacowanych w lipcu szkód w uprawach rolnych powstałych w wyniku ulewnych 

deszczy, 

 przetargów ogłoszonych na: 

 dostawę opału do budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest 

Gmina Pokój,   

 przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Aktywne Pokojanki” 

 dostawę  artykułów żywnościowych do stołówek w Szkole Podstawowej z 

Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu i w Szkole Podstawowej w Pokoju, 

 przygotowywanego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

na terenie Gminy Pokój w 2014 r., 

 rezygnacji z przejęcia na mienie gminy dworca PKP w Pokoju, 

 przejęcia na mienie komunalne budynku od Pana Rossy w Paryżu,  

 udziału w apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 w Szkole 

Podstawowej w Pokoju, 

 

Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt Gminy zaprosiła wszystkich obecnych na sali 

narad do udziału w Wojewódzkim Święcie Karpia Opolskiego w dniu 05.10.2013 r., na 

terenie Gospodarstwa Rybackiego w Krogulnej.  
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Ad.7 - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.  

 Przewodniczący Rady przypomniał, że informacja o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Pokój za I półrocze 2013 oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej za I półrocze 2013 r. została przesłana radnym wraz z materiałami na sesję, 

następnie Skarbnik Gminy dokonał podsumowania tej informacji.  

 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rewizyjnej przedstawili  pozytywną opinię na 

temat wykonania budżetu w I półroczu 2013 r. 

 

Ad.8 – interpelacje i zapytania radnych 

 Radny M.Bartoń zapytał o możliwość zmiany harmonogramu wywozu odpadów w 

grudniu,  zwracając uwagę na brak wywozu w okresie między Świętami Bożego Narodzenia, 

a Nowym Rokiem. 

 Radny W.Hadyna stwierdził, że w przypadku niektórych mieszkańców wystarczyłby 

jeden wywóz odpadów w miesiącu.  

 Radny K.Walek podziękował Wójtowi Gminy za pomoc w zorganizowaniu dożynek 

gminnych w Lubnowie.  

 Radna K.Piekarska poinformowała o konieczności przycięcia gałęzi przy drogach 

wojewódzkiej i powiatowej w Ładzy, zwracając uwagę na gałęzie przysłaniające lampę 

oświetlenia ulicznego znajdującą się za posesją Pana Kuczery. Odniosła się także do braku 

przeglądu chodnika przy ul.Wolności w Ładzy.  

 Radna J.Sowa podziękowała Wójtowi Gminy za udział i pomoc w zorganizowaniu 

festynu rodzinnego w Zieleńcu.  

 Radny M.Bartoń powiedział o obniżeniu się przepustu oraz o powstałej niecce w 

drodze prowadzącej do wsi Świercowskie. Poprosił także o wystosowanie pisma do Starostwa 

Powiatowego w Namysłowie w sprawie przycięcia koron drzew rosnących wzdłuż drogi 

powiatowej prowadzącej w kierunku Wołczyna.  

Przewodniczący Rady zapewnił, że sprawy dotyczące dróg powiatowych i chodnika w 

Ładzy przekaże Panu R.Letkiemu, Radnemu Rady Powiatu Namysłowskiego.  

Radna D.Gryl zapytała o remont dróg w Krogulnej utwardzanych kamieniem.  

Wiceprzewodniczący Rady podziękował Wójtowi Gminy za pomoc w zorganizowaniu 

dożynek parafialnych w Zawiści. Później zgłosił problem braku worków jednorazowych do 

segregacji odpadów w Zawiści oraz zwrócił uwagę na wysokie koszty zakupu podręczników  

dla dzieci, których rodzice czasami nie są w stanie ponieść.  

Pani W.Piętka, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w 

Domaradzu wyjaśniła, że rodzice osiągający niskie dochody mogą skorzystać z pomocy 

finansowej na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Powiedziała 

także o zorganizowanej w szkole giełdzie podręczników używanych. Nawiązując do 

Seminarium Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych uznała, to przedsięwzięcie za doskonałą 

promocję Gminy Pokój. Podziękowała również Wójtowi Gminy, Skarbnikowi i Radzie 

Gminy za finansowe wsparcie remontu szkoły w Domaradzu, dzięki któremu placówka może 

starać się o uzyskanie certyfikatu „Bezpieczna szkoła”. Na zakończenie swojej wypowiedzi 

podziękowała Wójtowi za darmowe bułki dla wszystkich uczniów w szkole. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.  

 

Po przerwie.  

 

 

9. podjęcie uchwał w sprawach: 

a) skargi (…) na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Pokoju 
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Przewodniczący Rady zawnioskował o niekierowanie skargi (…) do rozpatrzenia 

przez Komisję Rewizyjną i zaproponował przedstawienie wyjaśnień w tej sprawie przez Panią 

E.Hylla, p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju. 

Pani E.Hylla odniosła się do zarzutów przedstawionych w skardze, następnie 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wskazującym na 

bezzasadność tej skargi. 

 

Głosowanie: 

  Za    - 15 głosów 

  Przeciw   - 0  

  Wstrzymujących się  - 0 

 

Uchwała nr XXV/231/2013 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

b) skargi (…) na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Pokoju 

Przewodniczący Rady zawnioskował o niekierowanie skargi (…) do rozpatrzenia 

przez Komisję Rewizyjną i zaproponował przedstawienie wyjaśnień w tej sprawie przez Panią 

E.Hylla, p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju. 

Pani E.Hylla odniosła się do zarzutów przedstawionych w skardze, następnie 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wskazującym na 

bezzasadność tej skargi.  

 

Głosowanie: 

Za    - 15 głosów 

Przeciw   - 0  

Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXV/232/2013 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia 

„Obszaru funkcjonalnego Kluczbork. Kluczbork – Namysłów – Olesno” 

Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

Za    - 15 głosów 

Przeciw   - 0  

Wstrzymujących się  - 0 

 

Uchwała nr XXV/233/2013 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

d) zmiany Statutu Gminy Pokój 

Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, następnie zarządził nad 

nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 
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Uchwała nr XXV/234/2013 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.   

 

e) zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu 

Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, następnie zarządził nad 

nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się  - 0 

 

Uchwała nr XXV/235/2013 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.   

 

f) Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pokój 

Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXV/236/2013 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

g) zmiany uchwały Nr XX/191/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego2013 

r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Domaradzu 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXV/237/2013 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

h) zmiany uchwały Nr XX/192/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego2013 

r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Domaradzkiej Kuźni 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXV/238/2013 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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i) zmiany uchwały Nr XX/193/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego2013 

r.    w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Fałkowicach 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXV/239/2013 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

j) zmiany uchwały Nr XX/194/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego2013 

r.  w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Lubnowie 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXV/240/2013 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

k) zmiany uchwały Nr XX/195/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego2013 

r.   w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Pokoju 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXV/241/2013 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

l) zmiany uchwały Nr XX/196/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego2013 

r.  w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Zawiści 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 



10 

 

Uchwała nr XXV/242/2013 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

 

m) zmiany budżetu gminy na 2013 r.  

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy. 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię na temat zmian 

wprowadzonych do budżetu gminy. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXV/243/2013 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

n) wieloletniej prognozy finansowej 

Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXV/244/2013 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

o) skargi (…) na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił stanowisko Komisji w sprawie 

skargi (…) na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju. Następnie 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wskazującym na 

bezzasadność tej skargi. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXV/245/2013 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad. 10 – zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pani B.Leszczyńska, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, poprosiła o skoszenie pobocza 

drogi gminnej prowadzącej do posesji pani Zachariasz. Później powiedziała o braku zgody 

mieszkańców na przeniesienie lampy oświetlenia ulicznego obok posesji Pana Scheitzy, 

poprosiła także o ponowne włączenie lampy przy ul.Budkowskiej, która na polecenie Pana 

A.Pawlickiego, pracownika Urzędu Gminy, została wyłączona. 

 Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, powiedział o lampach oświetlenia 

ulicznego, które nie włączają się o odpowiedniej porze.   

 Pani B.Leszczyńska wskazała na ubytek obok przystanku przy przydrożnej kapliczce 

w Dąbrówce Dolnej. 

 

Ad.11 – wolne wnioski i oświadczenia radnych 
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 Wójt Gminy zaprezentowała pozycję książkową autorstwa księdza K.Rusinka, 

opisującą historię Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pokoju.   

 

Ad.12 – zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.17
35 

zamknął XXV sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok ……………………… 


