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Protokół nr XXXVI/09 
z XXXVI sesji Rady Gminy Pokój 
odbytej w dniu 23 listopada 2009 r. 

 
 
Obecni na posiedzeniu: J.Balij,  D.Gryl, J. Jakubik, E.Kania, 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: A.Szeląg,   
 
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Gosławski 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Pokój 
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
5. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie nt realizacji 

programów na rzecz promocji zatrudnienia  i łagodzenia skutków bezrobocia oraz 
aktywizacji zawodowej  

6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 
bieżących 

7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
8. Interpelacje i zapytania radnych 
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchylenia uchwały nr XL/279/2002 Rady Gminy Pokój z dnia 30 września 2002 r.                    
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do 
wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej 

b) wyrażenia opinii nt. projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w 
sprawie przekształcenia przez likwidację działalności Samodzielnego 
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa 
Józefa Nathana w Branicach 

c) zmiany budżetu gminy na 2009 rok 
10. Zapytania i wnioski mieszkańców 
11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 
12. Zakończenie sesji 

 
Ad.1-2 – otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 
 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1500 Przewodniczący Rady Gminy, Pan 
Jacek Gosławski. 
Stwierdził, że w obradach bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
 Następnie przywitał Pana Z.Juzaka, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 
Namysłowie, Panią B.Zając, Wójta Gminy, radnych, sołtysów, nauczycieli, dyrektorów 
placówek oświatowych, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy. 
 
Ad.3 - przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Pokój 
 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXXV sesji Rady Gminy 
Pokój, ze względu na ich brak zarządził nad nim głosowanie. 
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Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
 Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad. 
 Pani C.Cioma, Sekretarz Gminy, powiedziała o konieczności dodania w tytule 
uchwały dot. wyrażenia opinii nt. projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w 
sprawie przekształcenia przez likwidację działalności Samodzielnego Wojewódzkiego 
Szpitala dla nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach po 
słowie „działalności” wyrazu „medycznej”.  
 Pan H.Pyka, radca prawny, na zapytanie Przewodniczącego Rady wyjaśnił, że nie ma 
potrzeby przeprowadzenia głosowania nad tą zmianą.  

 
Ad.5 - informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie nt realizacji 
 programów na rzecz promocji zatrudnienia  i łagodzenia skutków bezrobocia 
 oraz aktywizacji zawodowej  
 Pan Z.Juzak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie, omówił informację 
na temat realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków 
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu.  
 Wójt Gminy podziękowała Panu Z.Juzakowi za dotychczasową, dobrze układającą się 
współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy. 
 Następnie Przewodniczący Rady podziękował Panu Z.Juzakowi za przybycie na sesję.  
 
Ad.6 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 
 bieżących 
 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 
� Spotkania roboczego radnych w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 r., w dniu 
 09.11.2009 r., 
� Uroczystości otwarcia w dniu 16.11.2009 r. kompleksu sportowego przy Zespole 
 Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, wybudowanego w ramach programu „Moje 
 boisko – Orlik 2012”. 
  
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady 
Gminy: 
� Pismo Wojewody Opolskiego, stanowiące załącznik nr 3 do protokołu, będące analizą 
 oświadczeń majątkowych złożonych przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady, 
� Projekt budżetu gminy na 2010 r., stanowiący załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 
  
 Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała o posiedzeniu 
Komisji w dniu 28.10.2009 r. podczas którego dokonano kontroli interpelacji i wniosków 
radnych.  
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała o posiedzeniu 
Komisji w dniu 20.11.2009 r. podczas którego zaopiniowano zmiany wprowadzone do 
budżetu gminy na 2009 r. 
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Ad.7 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
 Na wstępie Wójt Gminy przedstawiła informację na temat realizacji uchwał Rady 
Gminy podjętych na sesji w dniu 19.10.2009 r., stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu.  
 Później przedstawiła informacje na temat: 
�  Zakończonej budowy drogi Krogulna-Siedlice, przy okazji Wójt Gminy powiedziała o 
 stwierdzonych uszkodzeniach tej drogi w wyniku użytkowania jej przez sprzęt należący do 
 spółki „Widawa”, 
� Remontu dróg gminnych, 
� Zakresu prac wykonanych przy remoncie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju, 
� Usunięcia usterek  stwierdzonych przy boisku wybudowanym w ramach programu „Moje 
 boisko – Orlik 2012”, 
� Przekroczonego terminu oddania do użytkowania boiska sportowego przy Szkole 
 Podstawowej w Domaradzu, 
� Przyłączy wodociągowych wykonanych w Krogulnej-Kolonii, 
� Budowy kanalizacji burzowo-ściekowej przy ul.Opolskiej w Pokoju i stwierdzonym błędzie  
 projektanta polegającym na wykonaniu zbyt wysokich studzienek, 
� Wniosku złożonego do Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę kanalizacji, który 
 został wpisany na listę rezerwową, 
� Zakwalifikowania do realizacji wniosku złożonego na remont drogi Domaradz-Paryż w 
 ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, 
� Rozstrzygniętego przetargu na budowę oświetlenia w Domaradzkiej Kuźni, 
� Rozprawy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym dotyczącej odwołania Nadleśnictwa 
 Kup od decyzji Wojewody  Opolskiego przyznającej Gminie Pokój zabytkowy park w 
 Pokoju, 
� Pisma otrzymanego z Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie braku możliwości 
 przebudowania  skrzyżowania w Ładzy w 2010 r., 
� Spotkania z Ministrem Żelichowskim w Ministerstwie Kultury w sprawie dofinansowania 
 Festiwalu Muzyki Webera oraz zabezpieczenia księgozbioru w Kościele Ewangelickim w 
 Pokoju, 
� Spotkania z Panem B.Poliwodą, Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu i 
 Panem A.Kasiurą, Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego, na temat planowanego 
 rozpoczęcia w I kwartale 2010 r. budowy chodnika przy ul.Opolskiej w Pokoju,  
� Spotkania z Panem W.Urbańskim, Dyrektorem Zarządu Wykonawczego ZOSP RP, w 
 sprawie dofinansowania jednostek OSP działających na terenie gminy,  
� Otwarcia boisk wykonanych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”, 
� Realizacji projektu pod nazwą „Otwarty Pokój”, w ramach którego uczniowie gimnazjum 
 mają możliwość spotkania się z przedstawicielami różnych instytucji, przy okazji  Wójt 
 Gminy powiedziała o ostatnim spotkaniu młodzieży z Panią R.Cygan, Wicedyrektorem 
 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, 
� Uroczystości zorganizowanej dla małżeństw obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia 
 małżeńskiego. 
 Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, omówiła tematykę rady budowy, która dotyczyła 
nieścisłości przy budowie kanalizacji przy ul.Opolskiej w Pokoju, zapewniła, że za 
przebudowę studzienek Gmina nie będzie musiała dodatkowo płacić. Powiedziała także o 
wątpliwościach związanych z wykonaniem ścieżki pieszo-rowerowej przy tej ulicy.  
 Radna W.Piętka zapytała, czy w związku z tym istnieje możliwość, że tego chodnika 
nie będzie.  
 Pani J.Ptaszek poinformowała, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie ma wpisanego tego 
zadania do budżetu na 2010 r. 
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 Wójt Gminy stwierdziła, że posiada rozbieżne informacje na ten temat i zapewniła, że 
wyjaśni to nieporozumienie.  
 
Ad.8 – interpelacje i zapytania radnych 
 Wiceprzewodniczący Rady, Pan H.Kołodziej, zaproponował utwardzenie drogi obok 
Państwa Kluge w Krzywej Górze w celu umożliwienia parkowania autokarom dowożącym 
młodzież na ścieżki edukacyjne. Zauważył, że w chwili obecnej autokary zatrzymują się na 
głównej drodze stwarzając tym samym zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. 
Następnie zwrócił uwagę na podtopienia pól w Krzywej Górze, brak barierek na Krowim 
Moście oraz braku zadaszonego miejsca przy siedzibie Parku w Ładzy, gdzie byłyby dostępne 
ulotki i inne materiały Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, szczególnie dla grup 
przyjeżdżających w dni wolne od pracy.  
 Radna W.Piętka zapytała o pismo w sprawie przedłużenia godzin pracy Urzędu 
Pocztowego w Pokoju.  
 Radny J.Balij zwrócił uwagę na uszkodzoną latarnię przy ul.Opolskiej w Pokoju, 
poprosił także o wskazanie usuniętych usterek na boisku wybudowanym w ramach programu 
„Moje boisko - Orlik 2012”, zapytał także o rodzaj drzew, jakie zostaną nasadzone przy                
ul.1 Maja w Pokoju. 
 Przewodniczący Rady zapytał o wcześniej sygnalizowaną Zastępcy Wójta sprawę 
Pana Łydki, później zwrócił uwagę na konieczność uzupełnienia ubytków przy wjeździe i 
przy wyjeździe z ul.Rataja i wyrównania równiarką nawierzchni ul.Krótkiej w Pokoju. Na 
zakończenie swojej wypowiedzi zapytał o odśnieżanie drogi w kierunku Czarnej Wody.  
 Radna D.Gryl zapytała o remont dróg gminnych w Krogulnej: ulice Szkolną, Łąkową i 
Krótką. Powiedziała także o ubytkach powstałych przy przystanku autobusowym w 
Krogulnej, obok posesji Pani Szewczyk.  
 Radny K.Walek poprosił o uzupełnienie tłuczniem ubytków na ul.Polnej w Lubnowie. 
 Radny M.Kruczek poinformował o ubytku na rozwidleniu dróg, przy wjeździe do 
Fałkowic.  
 Radna R.Stefan zapytała, czy zostało wysłane pismo do Nadleśnictwa Kluczbork w 
sprawie złego stanu technicznego mostka na drodze  do Szubiennika. 
 
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach. 
 
Przerwa 
 
Po przerwie. 
 
Salę narad opuścił Wiceprzewodniczący Rady, Pan H.Kołodziej, pomniejszając składy Rady 
Gminy do 13 osób.  
 
Ad.9 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a. uchylenia uchwały nr XL/279/2002 Rady Gminy Pokój z dnia 30 września 
2002 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach 
świadczeń pomocy społecznej 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący 
Rady zarządził nad głosowanie.  
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Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXVI/268/2009 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Na salę narad wszedł Wiceprzewodniczący Rady powiększając skład Rady Gminy do 14 osób.  
 

 
b. wyrażenia opinii nt. projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego 

w sprawie przekształcenia przez likwidację działalności Samodzielnego 
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. 
Biskupa Józefa Nathana w Branicach 

 Treść projektu uchwały omówił Przewodniczący Rady, następnie zarządził nad nim 
głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 1 
 
Uchwała nr XXXVI/269/2009 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
 

c. zmiany budżetu gminy na 2009 rok   
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię 
Komisji na temat zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2009 r. 
 Następnie po krótkiej dyskusji dotyczącej radzenia sobie przez Gminę z bezdomnymi 
psami Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXVI/270/2009 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
 
Ad.10 – zapytania i wnioski mieszkańców 
 W.Kociencki nawiązał do otrzymanego materiału dotyczącego zimowego utrzymania 
dróg i zapytał o odśnieżanie drogi na odcinku Zawiść – Bogacka Szklarnia, o zapłatę za 
odśnieżanie chodników w poprzednim sezonie zimowym oraz o osobę wydającą dyspozycje 
jednostce OSP w zakresie odśnieżania dróg gminnych. Powiedział również o 
nieporozumieniu do jakiego doszło przy czyszczeniu rzeki Stobrawy na wysokości 
miejscowości Kopalina.  
 Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, zapytał o wysokość kar umownych za 
nieterminowe wykonane boiska w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”, poprosił 
także o wskazanie osoby odpowiedzialnej za wykonanie zbyt wysokich studzienek przy 
budowie kanalizacji przy ul.Opolskiej w Pokoju, zwrócił także uwagę na drzewa przy tej 
ulicy, które z czasem będą stwarzać zagrożenie dla lamp oświetlenia ulicznego.  
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 Wójt Gminy powiedziała o karach naliczanych za nieterminowe wykonanie boiska, 
których wysokość wynosi za jeden dzień ok.1200 zł . 
 Zastępca Wójta wyjaśniła, że za wykonanie zbyt wysokich studzienek odpowiada 
firma projektowa „PROKOM”, a poprawki zostaną wykonane bez dodatkowych kosztów dla 
gminy. Powiedziała również, że projektant ujął w projekcie bliskość znajdującego się parku i 
stwierdził brak zagrożenia dla lamp przy ul.Opolskiej.  
 Przewodniczący Rady zapytał o odśnieżanie drogi w kierunku Czarnej Wody, do 
granicy z Gminą Murów.  
 Zastępca Wójta zapewniła, że ten odcinek drogi będzie odśnieżany w zależności od 
potrzeb.  
 Pani J.Sowa, sołtys sołectwa Zieleniec, nawiązała do nieporozumienia jakie zaszło 
przy umieszczeniu podziękowania w gminnej gazetce za wykonanie nagłośnienia w kaplicy 
przedpogrzebowej w Zieleńcu.  
 Pan W.Kocienki stwierdził brak w gazetce informacji o dożynkach wiejskich w 
Zawiści.  
 Radny J.Balij zapytał o termin wycięcia drzew przy ul.1Maja w Pokoju i zapytał o 
gatunek drzew, jakie zostaną nasadzone w związku z ta wycinką.  
 Zastępca Wójta poinformowała, że szczegółowy plan wycinki znajduje się u Pani 
A.Kołodziejczyk, trudno było jej określić gatunek drzew, jakie zostaną nasadzone, 
powiedziała, że być może będą to lipy.  
 
Ad.11 – wolne wnioski i oświadczenia radnych 
 Wójt Gminy powiedziała o mającym zakończyć się remoncie dróg gminnych w Ładzy 
i planowanym rozpoczęciu prac na drogach w Krogulnej, poinformowała również, że na 
zapytania na które nie udzielono odpowiedzi na sesji, zostaną udzielone odpowiedzi w formie 
pisemnej w terminie późniejszym.   
 
Ad.12 – zakończenie sesji 
 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz.1640 zamknął 
XXXVI sesję Rady Gminy Pokój. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
Elżbieta Kuklok ……………. 


