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Protokół nr XIII/07 
z XIII sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 28 grudnia 2007 r. 
 
Obecni na posiedzeniu: J.Balij, E.Kania, D.Gryl, J.Jakubik, J.Kos, M.Kruczek, Z.Olejnik, 
        J.Paluch, E.Pawłowska, W.Piętka, R.Stefan, K.Walek,  
      zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  
 
Nieobecni usprawiedliwieni – H.Kołodziej,  A.Szeląg, 
 
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Jacek Gosławski 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
3. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieŜących 
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami, 
6. Interpelacje i zapytania radnych 
7. Koncepcja zagospodarowania ronda i zabytkowego parku w Pokoju 
8. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2007 rok 
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2007 r. 
10. Sprawozdanie z działalności Komisji BudŜetowej za 2007 r. 
11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach 
uzupełniających ławników sądowych 

b) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój 
c) zmiany uchwały nr IX/78/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie nadania 

nazwy ulicy, 
d) zmiany budŜetu gminy na 2007 r. 
e) uchwalenia budŜetu gminy na rok 2008 

12. Zapytania i wnioski mieszkańców 
13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 
14. Zakończenie sesji 

 
 

Ad.1-3 - otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przedstawienie porządku 
          obrad przez Przewodniczącego Rady 

 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1400  Przewodniczący Rady Gminy, Pan 
Jacek Gosławski. 
Stwierdził, Ŝe w obradach bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum niezbędne                               
do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 Następnie przywitał Panią Wójt, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych, 
mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy.  
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad. 
 Pani Wójt zawnioskowała o wprowadzenie w pkt.11f  porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie dopłaty z budŜetu Gminy Pokój do 1m3 wody i do 1 m3 ścieków. 
 Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Pani Wójt.  
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Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Pokój 
przedstawiał się w sposób następujący: 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
3. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieŜących 
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami, 
6. Interpelacje i zapytania radnych 
7. Koncepcja zagospodarowania ronda i zabytkowego parku w Pokoju 
8. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2007 rok 
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2007 r. 
10. Sprawozdanie z działalności Komisji BudŜetowej za 2007 r. 
11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach 
uzupełniających ławników sądowych 

b. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój 
c. zmiany uchwały nr IX/78/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie nadania 

nazwy ulicy, 
d. zmiany budŜetu gminy na 2007 r. 
e. uchwalenia budŜetu gminy na rok 2008 
f. dopłaty z budŜetu Gminy Pokój do 1m3 wody i do 1 m3 ścieków 

12. Zapytania i wnioski mieszkańców 
13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 
14. Zakończenie sesji 

 
Ad.4 – informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  
 bieŜących 
 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

o Udziału w spotkaniach wigilijnych organizowanych w placówkach oświatowych na 
terenie gminy,  

o BieŜących prac związanych z przygotowaniem sesji Rady Gminy.  
 
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił uchwały Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 grudnia 2007 r. dotyczące moŜliwości 
sfinansowania deficytu budŜetowego oraz prawidłowości prognozy długu, stanowiące 
załącznik nr 2 do protokołu. 
Poinformował takŜe o odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy 
Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 r. nr IX/59/2007 w sprawie zasad gospodarowania gminnym 
zasobem nieruchomości, przesłanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, 
odpowiedź na skargę stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, poinformowała o posiedzeniach 
Komisji w dniach: 
- 20 grudnia 2007 r. na którym zaopiniowano aktualne zmiany w budŜecie gminy na 2007 r. i 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2008 r. oraz podsumowano 
działalność Komisji w 2007 r. 
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- 28 grudnia 2007 r. na którym zaopiniowano aktualne zmiany w budŜecie gminy na 2007 r. 
 
Ad.5 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
 Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Radni nie wnieśli do niego Ŝadnych uwag. 
 Następnie Pani Wójt przedstawiła informacje na temat: 

• udziału w spotkaniach opłatkowych organizowanych w placówkach oświatowych na 
terenie gminy,  

• udziału w wieczorze kolęd zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Pokoju, 

• spotkania z dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego na temat pomocy finansowej dla Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pokoju oraz moŜliwości przekazania środków na zagospodarowanie 
budynku po byłym posterunku policji w Pokoju na potrzeby GOPS, 

• otrzymanych środków na dokształcanie młodocianych,  
• planowanego szczepienia dzieci z terenu Gminy Pokój przeciwko sepsie i 

zabezpieczenia szczepionek na ten cel,  
• podjętej decyzji o zmianie kancelarii prawnej świadczącej dla Urzędu Gminy usługi z 

zakresu porad prawnych,  
 W dalszej kolejności Pani Wójt dokonała podsumowania 2007 r. zwracając uwagę              
m.in. na: 
• wartość majątku gminy,  
• przystąpienie do programu „Spójność”, 
• budowę wodociągu w Siedlicach,  
• remont chodnika w Ładzy i w Pokoju przy ul.Kościelnej, 
• modernizację oświetlenia na terenie Gminy,  
• dokonanie rozliczenia 2 projektów w ramach programu „Odnowa wsi”,  
• pozyskanie dotacji na zadania własne obejmujące: dokształcanie młodocianych, 

doposaŜenie świetlic wiejskich, monitoring szkół, projekt „Uczeń na wsi”, 
• remont dróg gminnych,  
• ilość wydanych zarządzeń i decyzji administracyjnych. 

 Na zakończenie swojej wypowiedzi Pani Wójt zwróciła uwagę na zadania, których w 
2007 r. nie udało się zrealizować i zaliczyła do nich zamiar skomunalizowania zabytkowego 
parku w Pokoju oraz utworzenie rejonu dzielnicowych policji w Pokoju.  

 
Ad.6 - interpelacje i zapytania radnych 
 Radna R.Stefan zwróciła uwagę na bardzo śliskie drogi i w związku z tym poprosiła o 
interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w Namysłowie.  
 Radna W.Piętka poparła wniosek radnej R.Stefan w sprawie interwencji w Zarządzie 
Dróg Powiatowych. Następnie zapytała o plany związane z remontem drogi wiodącej do wsi 
Świercowskie oraz o instytucję, do której moŜna zgłaszać problemy związane z oświetleniem 
drogowym. Następnie zwróciła uwagę na kontenery do segregacji odpadów ustawione w 
miejscowości Jagienna, przy skrzyŜowaniu w kierunku Domaradza, które regularnie są 
dewastowane. Powiedziała, Ŝe jeden z kontenerów został wywrócony do przydroŜnego rowu. 
Ponadto poinformowała o drogowskazie informującym o zjeździe do miejscowości śabiniec, 
który takŜe został zniszczony.  
 Radny J.Balij zapytał o moŜliwość przeniesienia przekaźnika internetowego z wieŜy 
kościoła katolickiego w Pokoju na wieŜę kościoła ewangelickiego. Poprosił takŜe o 
wyłączanie w ciągu dnia lampy oświetlającej usypany wzgórek  na placu obok Gminnego 
Ośrodka Kultury w Pokoju oraz o zalanie wodą miejsca wydzielonego na lodowisko dla 
dzieci.  
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 Pan J.Zimoch, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju, wyjaśnił, iŜ wskazana 
przez radnego J.Balija lampa świeci w czasie weekendów. Wyjaśnił, iŜ włącza się ją i 
wyłącza w budynku GOK. Przyznał, Ŝe czas wolny czasami spędza poza Pokojem i nie 
zawsze ma moŜliwość wyłączenia tej lampy.  
 Radny Z.Olejnik zwrócił uwagę na zakręt przy drodze wiodącej do  Jagiennej, od 
strony Pokoju, który stwarza zagroŜenie dla kierowców ze względu na ograniczoną 
widoczność.  
 
Ad.7 - koncepcja zagospodarowania ronda i zabytkowego parku w Pokoju 
 Ze względu na problemy techniczne związane z brakiem moŜliwości uruchomienia 
rzutnika multimedialnego Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji następnych punktów 
porządku obrad.  
 
Ad.8 - sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2007 rok 
 Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2007 rok, stanowiące załącznik nr 5 do 
protokołu, przedstawił Przewodniczący Rady.  
 
Ad.9 - sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2007 r. 
 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2007 r., stanowiące załącznik nr 6 
do protokołu, przedstawiła Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji.  

 
Ad.10 - sprawozdanie z działalności Komisji BudŜetowej za 2007 r. 
 Sprawozdanie z działalności Komisji BudŜetowej za 2007 r., stanowiące załącznik nr 
7 do protokołu, przedstawiła Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji.  
 
 W związku z brakiem moŜliwości usunięcia awarii rzutnika multimedialnego 
Przewodniczący Rady zawnioskował o przesunięcie pkt.7 porządku obrad „Koncepcja 
zagospodarowania ronda i zabytkowego parku w Pokoju” na następną sesję i zarządził 
głosowanie w tej sprawie.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Ad.11 - Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach 
uzupełniających ławników sądowych 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy. 
 Przewodniczący Rady zaproponował powołanie zespołu opiniującego w takim samym 
składzie, jaki powołano przy wyborach ławników, które odbyły się w październiku br. 
Przypomniał, Ŝe wtedy w skład zespołu opiniującego weszły następujące osoby: Z.Cioma, 
J.Zimoch, E.Kuklok, J.Gosławski.  
 Radni przychylili się do propozycji Przewodniczącego Rady.  
 Osoby wskazane przez Przewodniczącego Rady wyraziły zgodę na pracę w zespole 
opiniującym kandydatów na ławników.  
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad listą 
kandydatów do zespołu opiniującego.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
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  Wstrzymujących się - 0 
  
 
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad kaŜdą kandydaturą z 
osobna. 
 
Głosowanie nad kandydaturą Pani Z.Cioma 
 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Głosowanie nad kandydaturą Pana J.Zimocha 
 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Głosowanie nad kandydaturą Pani E.Kuklok 
 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Głosowanie nad kandydaturą Pana J.Gosławskiego 
 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 Później przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 
powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających 
ławników sądowych. Uchwała nr XIII/101/2007 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Głosowanie 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

b. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój 
 Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na zakres zadań zrealizowanych przez Urząd 
Gminy w 2007 r., przypomniał takŜe o stypendium ufundowanym przez Panią Wójt dla 
uczniów zdolnych, a pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Następnie 
zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Uchwała nr XIII/102/2007 stanowi załącznik nr 
9 do protokołu.  
 
 Głosowanie: 
   Za   - 13 głosów 
   Przeciw  - 0 
   Wstrzymujących się - 0 
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c. zmiany uchwały nr IX/78/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta. Następnie 
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. Uchwała Nr XIII/103/2007 stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu.  
 
Głosowanie:  
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach. 
 
Po przerwie.  
 

d. zmiany budŜetu gminy na 2007 r. 
 Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, Pan M.Maryjowski, natomiast 
 Pani D.Gryl Przewodnicząca Komisji BudŜetowej poinformowała o spotkaniu Komisji 
na którym pozytywnie zaopiniowano zmiany wprowadzone do budŜetu gminy na 2007 r. 
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Uchwała Nr 
XIII/104/2007 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
 
Głosowanie 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

e. uchwalenia budŜetu gminy na rok 2008 
 Przewodniczący Rady przypomniał, iŜ radni mieli juŜ okazję dyskutować na temat 
projektu budŜetu na 2008 r. w trakcie spotkania roboczego. Później odczytał opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej na jego temat, stanowiącą załącznik nr 12 do protokołu. 
Następnie zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Uchwała nr XIII/106/2007 stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu.  
 
Głosowanie 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

f. dopłaty z budŜetu Gminy Pokój do 1m3 wody i do 1 m3 ścieków 
 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr XIII/105/2007 stanowi załącznik nr 14 do 
protokołu. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Ad.12 - zapytania i wnioski mieszkańców 
 Nie było.  
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Ad.13 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 
 Radna W.Piętka zapytała, czy w związku z nieprawidłowościami stwierdzanymi w 
uchwałach przez organy nadzoru zmniejszeniu ulega kwota wynagrodzenia przekazywanego 
kancelarii prawniczej prowadzącej obsługę prawną Urzędu Gminy.  
 Pani Wójt wyjaśniła, Ŝe zawarta umowa-zlecenie nie przewiduje takiego rozwiązania i 
dodała, Ŝe od nowego roku obsługa prawna zostanie powierzona Panu Pyce, pracującemu 
takŜe w Starostwie Powiatowym w Namysłowie. Dodała, Ŝe umowa ta zostanie zawarta na 
rok czasu, z moŜliwością dwutygodniowego jej wypowiedzenia.  
 Przewodniczący Rady zauwaŜył, Ŝe ze względu na róŜną interpretację przepisów 
prawa nie da się uniknąć rozstrzygnięć nadzorczych. 
 Następnie Pani Wójt udzieliła odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych: 

� problemy z oświetleniem drogowym naleŜy zgłaszać Panu A.Pawlickiemu 
pracującemu w Urzędzie Gminy,  

� sprawa śliskości na drogach powiatowych została juŜ zgłoszona do Zarządu Dróg 
Powiatowych,  

� potrzeba uporządkowania zakrętu przy trasie wiodącej do miejscowości Jagienna oraz 
sprawa zdewastowanego drogowskazu zostaną zgłoszone Zarządowi Dróg 
Powiatowych.  

  
 Ponadto Pani Wójt zaprosiła sołtysów na spotkanie noworoczne do Urzędu Gminy w 
dniu 04.01.2008 r. o godz.1000. Powiedziała, Ŝe zostaną na nie zaproszeni takŜe 
przedstawicieli firm świadczących usługi  z zakresu wywozu odpadów stałych i będzie to 
takŜe dobra okazja do porozmawiania na temat usytuowania kontenerów do segregacji 
odpadów.  
 Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, uzupełniając wypowiedź Pani Wójt, wyjaśniła, iŜ do 
tej pory pastor nie wyraŜał zgody na umieszczenie przekaźników na wieŜy kościoła 
ewangelickiego. Zapewniła jednak, Ŝe jeszcze raz spróbuje porozmawiać z nim na ten temat. 
Odnośnie drogi w kierunku wsi Świercowskie poinformowała, Ŝe jest ona w trakcie 
komunalizacji, ponadto jedna z wyspecjalizowanych firm zobowiązała się do przedstawienia 
kosztorysu na jej remont. 
 W dalszej kolejności Pani Wójt podziękowała radnym za rok wspólnej pracy i złoŜyła 
wszystkim obecnym na sali Ŝyczenia z okazji nadchodzącego Nowego Roku.  
 Przewodniczący Rady takŜe dołączył się do tych Ŝyczeń.  
 
Ad.14 - zakończenie sesji 
 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1540  
zamknął XIII sesję Rady Gminy Pokój.  
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
ElŜbieta Kuklok …………… 


