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Protokół nr XXVI/09 
z XXVI sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 26 stycznia 2009 r. 
 
Obecni na posiedzeniu: J.Balij, E.Kania, D.Gryl, H.Kołodziej,  J.Kos, M.Kruczek,  J. Jakubik 
      Z.Olejnik, J.Paluch, E.Pawłowska, W.Piętka, R.Stefan, A.Szeląg,  
      K.Walek zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do  
      protokołu.  
 
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan 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. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2009 r. 
b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2009 r.  
c) zatwierdzenia planu pracy Komisji BudŜetowej Rady Gminy Pokój na 2009 r.  
d) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok 
e) przystąpienia Gminy Pokój do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych 

„Ekowod” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie, wniesienia 
aportów na podwyŜszony kapitał zakładowy oraz objęcia za nie udziałów 

f) zmiany budŜetu gminy na 2009 rok 
9. Zapytania i wnioski mieszkańców 
10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 
11. Zakończenie sesji 
 

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 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
 Następnie przywitał Panią B.Zając Wójta Gminy, 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 XXV sesji Rady Gminy Pokój, 
ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
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Ad.4 – przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
 Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad, radni przyjęli go bez 
uwag.  
 
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  
 bieŜących 
 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

� Uczestnictwa w spotkaniu w dniu 08.02.2009 r. na temat moŜliwości przekształcenia 
miejscowości Pokój w uzdrowisko,  

� Spotkania roboczego radnych w dniu 22.01.2009 r. poświeconego sprawom bieŜącym,  
� Udziału w walnym zebraniu OSP w Pokoju, będącym podsumowaniem rocznej pracy 

jednostki. 
 
 W dalszej kolejności poinformował o planowanym na dzień 06.02.2009 r. szkoleniu 
dla radnych i sołtysów, które zostanie przeprowadzone przez Pana Cz.Tomalika, Prezesa 
Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego. 
 
 Później Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat pism, które wpłynęły 
do biura Rady Gminy: 

o Oferta szkolenia Związku Gmin Śląska Opolskiego dla radnych na temat skutków 
ustaw o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji 
publicznej w województwie, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, 
pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu,  

o Pismo Związku Gmin Śląska Opolskiego, stanowiące załącznik nr 3 do protokołu, w 
sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego przez Radę , 

o Pismo Pana J.Mazura, mieszkańca Pokoju, w sprawach konkursu na Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju, polityki kadrowej w Urzędzie Gminy Pokój 
oraz limitu prawnie dozwolonego zadłuŜenia, stanowiące załącznik nr 4 do protokołu. 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe ze względu na dostarczenie pisma bezpośrednio 
przed sesją nie miał moŜliwości wcześniejszego zapoznania się z jego treścią, później 
odczytał je i stwierdził, Ŝe sprawy w nim poruszone nie leŜą w kompetencji Rady 
Gminy i przekaŜe je do załatwienia Wójtowi Gminy, co radni zaakceptowali. 

 
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poinformował o odpowiedziach 
udzielonych Panu J.Mazurowi, na pisma, które były przedmiotem XXV sesji Rady Gminy w 
dniu 29 grudnia 2009 r.  
  

Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących 
 
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, poinformowała o spotkaniu 
Komisji w dniu 15 stycznia 2009 r. podczas którego zaopiniowano aktualne propozycje zmian 
w budŜecie gminy na 2009 rok oraz opracowano plan pracy Komisji na 2009 rok.  
 
Komisja Rewizyjna nie odbyła spotkania w okresie międzysesyjnym.  
 
 Przewodniczący Rady poinformował o przygotowanych dla radnych drukach 
oświadczeń majątkowych i poprosił o ich złoŜenie w terminie do dnia 30.04.2009 r.  
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Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
 W pierwszej kolejności Wójt Gminy przedstawiła informację z wykonania uchwał 
Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 29 grudnia 2009 r., stanowiącą załącznik nr 5 do 
protokołu.  
 Później przedstawiła informacje na temat: 

� Środków pienięŜnych zatwierdzonych na remont drogi Krogulna-Siedlice,  
� Spotkania w dniu 07.01.2009 r. w Ministerstwie Kultury w Warszawie w sprawie 

wniosków złoŜonych na dofinansowanie remontów Gminnego Ośrodka Kultury w 
Pokoju i  Kościoła Ewangelickiego w Pokoju oraz planowanego na miesiąc czerwiec 
Festiwalu Muzyki Webera.  

� Spotkania z Marszałkiem Kasiurą dotyczącego budowy ciągu pieszo-rowerowego 
przy ul.Opolskiej w Pokoju 

� Udziału w spotkaniu wójtów z terenu powiatu namysłowskiego na temat zmian w 
ustawie o pracownikach samorządowych 

� Zakończonych prac przy budowie linii oświetlenia ulicznego przy ul.Opolskiej w 
Pokoju,  

� Ogłoszonych przetargów,  
� Udziału w walnych zebraniach jednostek OSP w Fałkowicach, Lubnowie i Pokoju,  
� Spotkań kolędowych zorganizowanych przez zespół Caritas w Zawiści oraz Gminny 

Ośrodek Kultury w Pokoju,  
� Spotkań z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka,  
� Spotkań z przedstawicielami spółki „Ekowod” w sprawie wywozu odpadów stałych z 

terenu Gminy,  
� Spotkania w sprawie moŜliwości przywrócenia miejscowości Pokój statusu 

uzdrowiska.  
 
 Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, poinformowała o wizycie w uzdrowisku Polanica 
Zdrój, mającej na celu zapoznanie się z zasadami tworzenia uzdrowiska.  
 
Ad.7 - interpelacje i zapytania radnych 
 Radny J.Kos zgłosił zastrzeŜenia do słuŜb drogowych w związku z brakiem reakcji na 
złe warunki jazdy spowodowane opadami śniegu.  
 Radni R.Stefan i  H.Kołodziej zgodzili się z wypowiedzią radnego J.Kosa.  
 Przewodniczący Rady zapytał o remont dróg gminnych.  
 Radny J.Balij zgłosił sprawę dwóch lamp przy ul.1-go Maja w Pokoju, które świecą w 
jednym kierunku.  
 Pan H.Kołodziej, Wiceprzewodniczący Rady, zapytał czy nowopowstały budynek 
przy ul.Namysłowskiej w Pokoju będzie odpowiadał istniejącemu juŜ ładowi 
architektonicznemu.  
 Radny M.Kruczek zwrócił uwagę na potrzebę przycięcia drzew i krzewów rosnących 
przy drodze powiatowej na odcinku Fałkowice-Pokój.  
 Wójt Gminy, ustosunkowując się do wypowiedzi radnych, powiedziała, Ŝe przekaŜe 
Staroście Namysłowskiemu zastrzeŜenia do zimowego utrzymania dróg powiatowych, 
następnie poinformowała o przetargu ogłoszonym na remont dróg gminnych oraz o  
rozmowie z Panem Pawliszynem, podczas której uzyskała zapewnienie, iŜ nowopowstały 
budynek będzie kolorystycznie dopasowany do Szpitala w Pokoju, zapewniła równieŜ, iŜ w 
sprawie przycięcia drzew i krzewów zostanie przesłany wniosek do Wydziału Dróg Starostwa 
Powiatowego w Namysłowie, powiedziała takŜe, Ŝe w sprawie lamp udzieli radnemu 
J.Balijowi odpowiedzi na piśmie.  
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Ad.8 - Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2009 r. 
 Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, poinformował takŜe o wniosku 
radnego K.Walka o wpisanie do planu pracy Rady Gminy spotkania z przedstawicielem oddziału 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kluczborku. Następnie 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz z zaproponowaną 
zmianą.  
 
Głosowanie: 
   Za   - 14 głosów 
   Przeciw  - 0 
   Wstrzymujących się - 0  
 
Uchwała nr XXVI/174/2009 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2009 r.  

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej, wnioskując o dokonanie zmiany w projekcie uchwały polegającej na 
przeniesieniu pkt. „Przegląd Ludowych Klubów Sportowych, spotkanie z Prezesami LZS, 
analiza podziału wydatków na poszczególne kluby sportowe” z miesiąca czerwca na sierpień 
oraz na przeniesieniu pkt. „Analiza przeprowadzonych przez Urząd Gminy przetargów na 
prace i usługi realizowane w 2009 r.” z miesiąca sierpnia na czerwiec.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz z 
zaproponowaną zmianą.  

 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXVI/175/2009 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
 

c) zatwierdzenia planu pracy Komisji BudŜetowej Rady Gminy Pokój na 2009 r.  
 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji 
BudŜetowej, następnie Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  

 
Głosowanie: 
   Za   - 14 głosów 
   Przeciw  - 0 
   Wstrzymujących się - 0 
 

Uchwała Nr XXVI/176/2009 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
 
Na salę narad wszedł radny J.Jakubik powiększając skład Rady Gminy do 15 osób.  
 

d) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok 

  Treść projektu uchwały przedstawił Pan A.Wójtowicz, Przewodniczący Gminnej 
Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych.  
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 Wiceprzewodniczący Rady zauwaŜył, iŜ problem zaŜywania narkotyków wśród młodzieŜy 
rozszerza się i uznał tę sytuację za niepokojąca.  
 Pan A.Wójtowicz przypomniał o opracowanych przez placówki oświatowe programach 
profilaktycznych, poinformował takŜe o współpracy z policją w tym zakresie.  
 Przewodniczący Rady dodał, Ŝe w szkołach organizowane są spotkania z terapeutami i 
funkcjonariuszami policji, zapewnił, Ŝe problem ten jest na bieŜąco monitorowany. Następnie 
zarządził  głosowanie nad projektem uchwały.  
 
Głosowanie: 
   Za   - 15 osób 
   Przeciw  - 0 
   Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXVI/179/2009 stanowi załącznik nr   11 do protokołu. 
 
e) przystąpienia Gminy Pokój do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie, wniesienia aportów na 
podwyŜszony kapitał zakładowy oraz objęcia za nie udziałów 

 Przewodniczący Rady poinformował, iŜ ostateczna wersja projektu uchwały, zawierająca 
sugestie radcy prawnego, została przekazana radnym przed sesją.  
 Treść projektu uchwały przedstawił Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy.  
 Przewodniczący Rady zapytał dlaczego w projekcie uchwały nie ujęto Stacji Uzdatniania 
Wody w Zieleńcu oraz Oczyszczalni Ścieków w Pokoju.  
 Wójt Gminy wyjaśniła, iŜ spółka „Ekowod” planuje dołączyć Gminę Pokój do wodociągu w 
Gminie Świerczów, w związku z czym Gmina planuje sprzedaŜ Stacji. Odnośnie oczyszczalni 
wyjaśniła, Ŝe obiekt ten wymaga kapitalnego remontu, dlatego teŜ spółka „Ekowod” 
zawnioskowała o nieprzejęcie tej nieruchomości ze względu na groŜące kary z Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dodała, Ŝe kary uniemoŜliwiłyby spółce tej pozyskanie 
środków z Funduszu „Spójności”. 
 Przewodniczący Rady zapytał, czy w umowie moŜe znaleźć się zapis dotyczący przejęcia 
oczyszczalni po jej zmodernizowaniu. 
 Pan H.Pyka, Radca Prawny, wyjaśnił, Ŝe  wskazana przez Przewodniczącego Rady  kwestia 
moŜe zostać ujęta w umowie i poinformował o dwóch rozwiązaniach. Pierwsze z nich przewiduje 
zarządzanie oczyszczalnią przez „Ekowod”, pozostającą nadal na mieniu Gminy, drugie 
rozwiązanie zakłada podwyŜszenie aportu poprzez wniesienie oczyszczalni do spółki.  
 
Uchwała nr XXVI/177/2009 stanowi załącznik nr  9 do protokołu. 
 
f) zmiany budŜetu gminy na 2009 rok 

 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, przedstawiła pozytywną opinię 
Komisji na temat zmian wprowadzonych do budŜetu gminy na 2009 r.  
 Dodatkowo Skarbnik Gminy poinformował o otrzymanej dotacji dla Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju w wysokości 14.000 zł, którą takŜe wprowadzono do 
budŜetu.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
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Uchwała XXVI/178/2009 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
 
Ad.9 - zapytania i wnioski mieszkańców 
 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, zgłosił zastrzeŜenia do usług świadczonych 
przez firmę „Remondis” oraz zwrócił uwagę na ul.Opustową, która wymaga remontu. 
Powiedział o zastrzeŜeniach do Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Namysłowie w 
związku z brakiem reakcji na złe warunki drogowe będące wynikiem opadów śniegu, 
zaproponował, aby kierowca odśnieŜający drogi potwierdzał u sołtysa wykonanie usługi. 
Zwrócił takŜe uwagę na potrzebę przycięcia gałęzi na drzewach, przysłaniających  lampy 
oświetlenia ulicznego. Odniósł się równieŜ do gospodarki ściekowej na terenie gminy i uznał, 
Ŝe najlepszym rozwiązaniem byłyby lokalne oczyszczalnie ścieków.  
 Pan D.Bochenek, sołtys wsi Kopalina, zapytał  o kamień, który był przeznaczony na 
ul.Opustową, poruszył takŜe sprawę bezdomnych psów.  
 Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, nawiązując do problemu narkomanii wskazał 
byłą stację PKP oraz teren za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pokoju jako miejsca spotkań 
narkomanów. Następnie powiedział o środkach finansowych, jakie rząd przeznaczył na 
budowę oczyszczalni ścieków.  
 Radny M.Kruczek zwrócił uwagę na plac przy sklepie „Lewiatan” w Domaradzu, na 
którym zalegająca woda utrudnia wejście do sklepu.  
 Radny J.Balij powiedział o parkingu przy sklepie „Lewiatan” w Pokoju, który nie był 
odśnieŜany oraz o bardzo złym stanie ul.Krótkiej w Pokoju.  
 Pani J.Sowa, sołtys wsi Zieleniec, zwróciła uwagę na roznoszone przez wiatr śmieci, 
wytworzone  przy budowaniu sklepu w Zieleńcu.  
 
Ad.10 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 
 Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku złoŜenia oświadczeń majątkowych.  
 Wójt Gminy zapewniła, Ŝe wszystkie uwagi na temat sklepów „Lewiatan” zostaną 
przakazane prezesowi spółdzielni „Rolmer”, odnośnie zastrzeŜeń do odśnieŜania dróg 
powiatowych zaproponowała zaproszenie na następną sesję przedstawicieli Starostwa 
Powiatowego w Namysłowie. Stwierdziła równieŜ, Ŝe nic jej nie wiadomo na temat kamienia, 
o którym mówił Pan D.Bochenek i powiedziała, Ŝe odpowiedź zostanie udzielona sołtysowi 
na piśmie. Odnosząc się do sprawy bezdomnych psów, poinformowała o kosztach 
świadczonych przez firmy zajmujące się wyłapywaniem psów. Nawiązując z kolei do 
wypowiedzi Pana Z.Wójcika wyjaśniła, Ŝe wskazane dofinansowanie dotyczy jedynie Gmin 
powyŜej 15 000 mieszkańców.  
 
Ad.11- zakończenie sesji 
 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1630 zamknął 
XXVI sesję Rady Gminy Pokój.  
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
ElŜbieta Kuklok ……………. 


