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Protokół nr XVII/08 
z XVII sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 28 kwietnia 2008 r. 
 
Obecni na posiedzeniu: E.Kania, D.Gryl, H.Kołodziej,  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 – J.Balij, J.Jakubik, A.Szeląg,  
 
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Jacek Gosławski 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących 
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
7. Interpelacje i zapytania radnych 
8. Informacja nt funkcjonowania Urzędu Gminy Pokój w 2007 r. 
9. Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Pokój za 2007 r.  
10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) absolutorium dla Wójta Gminy 
b) zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej  

(termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych) 
c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

(termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych 
d) zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej  

(termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Pokoju) 
e) zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

(termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Pokoju) 
f) zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej  

(termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju) 
g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

(termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju) 
h) zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej  

(termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domaradzu) 
i) zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

(termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domaradzu) 
j) zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej  

(termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pokój) 
k) zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej  

(termomodernizacja budynku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 5) 
l) zmiany budŜetu gminy na rok 2008 

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

 
 
 
 



 2 

Ad.1-2 - otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 
 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1500  Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jacek 
Gosławski. 
Stwierdził, Ŝe w obradach bierze udział 12 radnych, co stanowi quorum niezbędne do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
 Następnie przywitał Panią Wójt, radnych, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych, 
mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy. 
 
Ad.3 - przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XVI sesji Rady Gminy Pokój 
odbytej w dniu 28.03.2008 r., 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. 
 Pani Wójt zawnioskowała o wykreślenie uchwał ujętych w pkt.10 porządku obrad w 
podpunktach od „b” do „k”. Powiedziała, Ŝe nie wszyscy radni byli obecni na spotkaniu 
roboczym, poza tym, na prośbę radnych, zostaną przygotowane dodatkowe informacje w sprawie 
zaciągnięcia poŜyczek i kredytów na termomodernizację. Zaproponowała ustalenie terminu 
spotkania poświęconego tej tematyce.  
Później zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad pkt.11a – „Zajęcie stanowiska w 
sprawie wzrostu natęŜenia ruchu drogowego przez miejscowość Ładza w związku z 
uruchomieniem kopalni odkrywkowej i zakładu przeróbki, uszlachetniania i konfekcjonowania 
kruszyw w miejscowości Lubienie w Gminie Popielów”.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad porządkiem obrad wraz z 
zaproponowanymi zmianami. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad XVII sesji Rady Gminy Pokój 
przedstawiał się w sposób następujący: 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących 
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
7. Interpelacje i zapytania radnych 
8. Informacja nt funkcjonowania Urzędu Gminy Pokój w 2007 r. 
9. Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Pokój za 2007 r.  
10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. absolutorium dla Wójta Gminy 
b. zmiany budŜetu gminy na rok 2008 

11. Zapytania i wnioski mieszkańców 
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11a. Zajęcie stanowiska w sprawie wzrostu natęŜenia ruchu drogowego przez miejscowość  
 Ładza w związku z uruchomieniem kopalni odkrywkowej i zakładu przeróbki,  
 uszlachetniania kruszyw w miejscowości Lubienie w Gminie Popielów 
12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 
13. Zakończenie sesji 

 
 Poza porządkiem obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu uczniom Zespołu Szkół 
Gimnazjalnych w Pokoju, którzy zaprosili obecnych na sesji na gminne obchody uroczystości 
państwowych pt. „Kalendarz Majowy” w dniu 30 kwietnia 2008 r. o godz.1800, w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Pokoju. 

 
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  
 bieŜących 
 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

o Uroczystości zorganizowanej w dniu 09.04.2008 r.  przez Urząd Stanu Cywilnego w 
Pokoju dla par obchodzących jubileusz 50-lecia poŜycia małŜeńskiego, 

o Spotkania roboczego radnych w dniu 24.04.2008 r. dotyczącego spraw bieŜących oraz 
planowanego zaciągnięcia poŜyczek i kredytów na termomodernizację budynków szkół, 
przedszkola, Urzędu Gminy oraz Posterunku Policji w Pokoju.  

 
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły do biura 
Rady Gminy: 

• Pismo Wójta Gminy Pokój, stanowiące załącznik nr 2 do protokołu, będące wnioskiem do 
Rady Gminy o zajęcie stanowiska w sprawie wzrostu natęŜenia ruchu drogowego przez 
miejscowość Ładza w związku z uruchomieniem kopalni odkrywkowej i zakładu 
przeróbki, uszlachetniania i konfekcjonowania kruszyw w miejscowości Lubienie w 
Gminie Popielów, 

• Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budŜetu 
gminy za 2007 r., stanowiąca załącznik nr 3 do protokołu,  

• Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. wniosku Komisji Rewizyjnej w 
sprawie absolutorium za 2007 r., stanowiąca załącznik nr 4 do protokołu.  

• Prośba Związku Gmin Śląska Opolskiego, stanowiąca załącznik nr 5 do protokołu, o 
udział w konsultacjach w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciąŜliwości 
zapachowej.  

 
 
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących 
 Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała o spotkaniach 
Komisji w dniu 15 i 23 kwietnia 2008 r. podczas których dokonano przeglądu dróg gminnych.  
Następnie powiedziała, Ŝe uwagę Komisji zwróciły faktury za kamień, które zawierają koszty 
transportu i cenę samego kamienia, zapytała ponadto, czy sprawdzano cenę kamienia u innych 
sprzedawców.  
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, poinformowała o spotkaniu Komisji 
w dniu 24 kwietnia 2008 r., podczas którego zaopiniowano aktualne zmiany w budŜecie gminy 
oraz zapoznano się ze stanem wykonania planu finansowego urzędu gminy na 2008 rok.  

 
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
 Pani Wójt przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady Gminy Pokój, stanowiącą 
załącznik nr 6 do protokołu.  
 Później przedstawiła informacje na temat: 

• Spotkania wójtów z terenu powiatu namysłowskiego w Urzędzie Gminy Domaszowice 
poświęconego tematyce pozyskiwania środków unijnych, 
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• Wyjazdu do Przeczowa w celu dokonania oględzin tamtejszej świetlicy wiejskiej, 
• Uroczystości zorganizowanej dla par małŜeńskich obchodzących „Złote Gody”, 
• Spotkań w sprawie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,  
• Planowanego wydania monografii Fałkowic,  
• Spotkania z Komendantem Głównym OHP, Komendantem Wojewódzkim OHP oraz 

Komendantem OHP w Dąbrówce Dolnej na temat funkcjonowania placówki w Dąbrówce 
Dolnej, 

• Koncertu przygotowanego w ramach Święta Pieśni Ewangelickiej,  
• Spotkania w sprawie planowanego przekształcenia Szpitala w Namysłowie w spółkę,  
• Spotkania w Ładzy w związku z planowanym uruchomieniem kopalni odkrywkowej w 

Lubieni,  
• Zakupionych tablic z nazwami ulic do niektórych miejscowości na terenie gminy,  
• Zakupionej chłodni do kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Zieleńcu, 
• Wykonania parkingu przy cmentarzu komunalnym w Zieleńcu,  
• Remontu dróg gminnych,  
• Uczestnictwa w posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego,  
• Rokowań w związku z zamiarem sprzedaŜy budynku po byłej szkole podstawowej w 

Zieleńcu,  
• Działek gminnych przeznaczonych do sprzedaŜy,  
• Wniosków złoŜonych na pozyskanie środków pozabudŜetowych.  

 
Ad.7 - interpelacje i zapytania radnych 
 Radna B.Pawłowska podziękowała za przesłanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w 
sprawie przejazdu kolejowego w Pokoju. Później stwierdziła brak pasów poziomych na 
ul.Powstańców w Ładzy i przekazała prośbę Pana Sonki, mieszkańca Domaradza, o 
uporządkowanie placu znajdującego się naprzeciwko jego posesji.  
 Radna R.Stefan zwróciła uwagę na potrzebę uzupełnienia ubytków na drogach w Zawiści 
i poprosiła o interwencję w tej sprawie w Zarządzie Dróg Powiatowych.  
 Radny M.Kruczek poruszył sprawę nieodpowiedniego ustawienia znaku drogowego z 
napisem „Jagienna”, umiejscowionego obok posesji Pana Kota.  
 Radny K.Walek zapytał, czy została przekazana wiadomość z Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych na temat remontu rzeki Stobrawa.  
 Wiceprzewodniczący Rady, Pan H.Kołodziej, poruszył sprawę fatalnego stanu ul.Leśnej 
w Ładzy oraz rowu wymagającego natychmiastowego uporządkowania. Później powiedział o 
kłopotach mieszkańców Ładzy z dostępem do internetu. Zapytał takŜe o sprawę budowy 
obwodnicy i jej przebiegu.  
 Radny Z.Olejnik powiedział o drodze w Zieleńcu, przy której mieszka, która wymaga 
remontu, zwrócił uwagę na zjazdy do posesji z drogi wojewódzkiej wymagające interwencji. 
 Przewodniczący Rady powiedział o duŜym ubytku w poboczu przy ul.Wolności w 
Pokoju, poprosił ponadto o wykoszenie rowów przed zbliŜającym się Festiwalem Muzyki 
Webera.  
 
Ad.8 - informacja nt. funkcjonowania Urzędu Gminy Pokój w 2007 r. 
 Informację nt. funkcjonowania Urzędu Gminy Pokój w 2007 r., stanowiącą załącznik nr 7, 
przedstawiła Wójt Gminy.  
 
Ad.9 – sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Pokój za 2007 
 Przewodniczące Komisji Rewizyjnej i BudŜetowej odczytały protokoły z posiedzeń, na 
których dokonano analizy sprawozdania. 
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Gminy. 
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 Po wysłuchaniu powyŜszych informacji radni nie wnieśli Ŝadnych uwag do sprawozdania. 
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach. 
 
Po przerwie.  
 
Ad.10 – podjęcie uchwał w sprawach: 

a) absolutorium dla Wójta Gminy 
 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła treść wniosku Komisji o udzielenie 
Wójtowi Gminy absolutorium,  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.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 

b) zmiany budŜetu gminy na rok 2008 
 Pani W.Piętka, Członek Komisji BudŜetowej, przedstawiła stanowisko Komisji na 
temat zmian dokonanych w budŜecie oraz w sprawie uchwał dotyczących zaciągnięcia poŜyczek 
i kredytów na termomodernizację.  
 Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, omówił zmiany, które wprowadzono do 
budŜetu po spotkaniu z Komisją BudŜetową.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 

 
Ad.11 - zapytania i wnioski mieszkańców 
 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, zwrócił uwagę na potrzebę 
wyremontowania mostu na drodze w kierunku Szubiennika, później stwierdził, iŜ naleŜałoby 
niektórym mieszkańcom nakazać uporządkować swoje posesje, poprosił o wyjaśnienie terminu 
„Centrum Dokształcania Świata” oraz zawnioskował o dokonanie zakupu kosiarki dla Zawiści 
umoŜliwiającej utrzymanie porządku przy budynku byłej szkoły podstawowej oraz świetlicy 
wiejskiej. W dalszej kolejności złoŜył Pani Wójta gratulacje w związku z udzielonym 
absolutorium, a następnie podziękował za zorganizowanie uroczystości dla par obchodzących 
jubileusz „Złotych Godów” oraz za interwencję w sprawie melioracji i za umoŜliwienie sołtysom 
wyjazdów na spotkania do róŜnych miejscowości.  
 Pan J.Zimoch, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju, powiedział o 
problemie z młodzieŜą gromadzącą się za budynkiem GOK w godzinach nocnych. Później 
zwrócił uwagę na potrzebę wykonania prac remontowych w zarządzanej przez siebie placówce.  
 Pani J.Sowa, sołtys sołectwa Zieleniec, podziękowała za wyposaŜenie kaplicy 
przedpogrzebowej  na cmentarzu w Zieleńcu w chłodnię.  
 Przewodniczący Rady dołączył się do tych podziękowań.  
 

Ad.11a - zajęcie stanowiska w sprawie wzrostu natęŜenia ruchu drogowego przez  
 miejscowość Ładza w związku z uruchomieniem kopalni odkrywkowej i 
 zakładu przeróbki, uszlachetniania kruszyw w miejscowości Lubienie w  
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 Gminie Popielów 
 Wiceprzewodniczący Rady poinformował o niedogodnościach jakie będą spotykać 
mieszkańców Ładzy po uruchomieniu w miejscowości Lubienie kopalni odkrywkowej.  
Później powiedział o negatywnej opinii społeczności Ładza w sprawie wzrostu natęŜenia 
ruchu drogowego przez miejscowość Ładza w związku z uruchomieniem kopalni 
odkrywkowej i zakładu przeróbki, uszlachetniania kruszyw w miejscowości Lubienie w 
Gminie Popielów. 
 Pani Wójt dodała, Ŝe Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg Powiatowych oraz 
Gmina Popielów równieŜ negatywnie zaopiniowały tę sprawę. Stwierdziła, Ŝe istniejąca 
droga nie jest dostosowana do tak znacznego wzrostu natęŜenia ruchu. Za najlepsze wyjście z 
tej sytuacji uznała wybudowanie nowej drogi. Na zakończenie swojej wypowiedzi 
zawnioskowała do Rady Gminy o negatywne zaopiniowanie tej sprawy.  
 Wiceprzewodniczący Rady poinformował o przejeŜdŜających przez Ładzę 
samochodach z tartaku z Murowa, które takŜe negatywnie wpływają na drogę w Ładzy.  
 Pani Wójt poinformowała o wniosku skierowanym do Zarządu Dróg Powiatowych w 
sprawie ograniczenia tonaŜu samochodów przejeŜdŜających przez Ładzę.  
 Przewodniczący Rady zaproponował, aby negatywnie zaopiniować wzrost natęŜenia 
ruchu drogowego przez miejscowość Ładza w związku z uruchomieniem kopalni 
odkrywkowej i zakładu przeróbki, uszlachetniania kruszyw w miejscowości Lubienie w 
Gminie Popielów i zarządził głosowanie w tej sprawie. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0  
 

Ad.12 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 
 Przewodniczący Rady przypomniał radnym o imprezie organizowanej przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Pokoju w dniu 30.04.2008 r., później ustalono termin sesji roboczej podczas 
której zostanie omówiona sprawa termomodernizacji.  
 Pani Wójt powiedziała, Ŝe odpowiedzi na  interpelacje i zapytania  zostaną udzielone 
radnym na piśmie w okresie międzysesyjnym. Następnie powiedziała o wniosku na remont 
Gminnego Ośrodka Kultury, który nie uzyskał aprobaty, podziękowała takŜe za udzielenie 
absolutorium i za dotychczasową współpracę.  
 Wiceprzewodniczący Rady poinformował o festynie majowym, który odbędzie się w 
Ładzy w dniu 24.05.2008 r. 
 Pan J.Zimoch zaprosił radnych do udziału w ogólnopolskiej akcji pod nazwą  „Cała 
Polska biega”.  
 Pani J.Ziółek powiedziała o festynie rodzinnym organizowanym przez Szkołę 
Podstawową w Domaradzu w dniu 25.05.2008 r. 
 Pani Wójt przedstawiła program Festiwalu Webera i zachęciła do udziału w tej imprezie.  
 
Ad.13 - zakończenie sesji 
 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1720 zamknął XVII 
sesję Rady Gminy Pokój.  
 
 
Protokołowała: 
 
ElŜbieta Kuklok  …………….. 


