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Protokół nr XXXI/17 

z XXXI sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 16 sierpnia 2017 r. 

 
Obecni na posiedzeniu: T.Baran, B.Frasiak, J. Jakubik, E.Kania, T.Krystosek, M.Kruczek, 

J.Mielczarek, J.Paluch, K.Paluch, E.Pawłowska, K.Piekarska, J.Sowa, K.Walek, zgodnie z listą 

obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Nieobecni na sesji: J.Ciurla, 

 

Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy.  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XXX 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 XXX sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności miedzy sesjami 

7. Interpelacje i zapytania radnych 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 

b) zmiany budżetu gminy na 2017 rok 

c) wieloletniej prognozy finansowej 

9. Zapytania i wnioski mieszkańców 

10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

11. Zakończenie sesji 

 

 

Ad.1 – otwarcie sesji 

 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz. 15
00

 Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jacek 

Gosławski. Następnie przywitał Panią B.Zając - Wójta Gminy, Pana H.Kołdzieja – radnego 

sejmiku Województwa Opolskiego, 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 XXX sesji Rady Gminy Pokój 
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXX sesji Rady Gminy Pokój, ze 

względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 
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Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

Przewodniczący Rady odczytał wniosek Wójta Gminy z 10.08.2017 r. o zwołanie sesji w 

trybie pilnym, a następnie przedstawił ustalony porządek obrad.  

Nie wniesiono uwag do porządku obrad.  

 

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

 bieżących 

 Przewodniczący Rady, nawiązując do zbliżających się dożynek gminnych, poprosił 

radnych o finansowe wsparcie tej imprezy. Poinformował również, że w okresie 

międzysesyjnym do biura Rady Gminy nie wpłynęły żadne pisma.  

  

Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących 

 

 Pan B.Frasiak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniu 

Komisji w dniu 05.07.2017 r., podczas którego dokonano analizy harmonogramu zajęć 

zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju w czasie 

wakacji. 

 Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o posiedzeniu Komisji 

w dniu 14.08.2017 r., podczas którego dokonano analizy zmian wprowadzonych do budżetu 

gminy na 2017 rok.  

 

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

           Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami 

Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady 

Gminy Pokój podjętych podczas XXX sesji, stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu, później 

przedstawiła informacje na temat: 

 będącego w trakcie realizacji zadania pn. „Centrum Doświadczania Świata” w 

Ładzy, Wójt Gminy zapewniła, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem,  

 trwającej oceny formalnej dokumentacji złożonej w odpowiedzi na ogłoszone 

przez Gminę przetargi na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz na 

dowóz dzieci i młodzieży  do placówek oświatowych na terenie gminy Pokój, 

 przygotowywanych przetargów na wykonanie „Domu Dziennego Pobytu 

Seniora” oraz Centrum Przesiadkowego w Pokoju, 

 planowanego, uroczystego, podpisania dwóch umów z Urzędem Marszałkowskim 

na realizację zadań z zakresu rewitalizacji zabytkowego parku w Pokoju, 

 złożonego protestu do rozstrzygnięcia Urzędu Marszałkowskiego w Opolu do  

trzeciego wniosku na pozyskanie środków na rewitalizację zabytkowego parku w 

Pokoju, Wójt Gminy zapewniła, że jeżeli protest ten nie zostanie uznany, 

wówczas w połowie września Gmina ponownie będzie aplikować o środki na ten 

cel, 

 poprawek złożonych do wniosku na remont remizy OSP w Pokoju,  

 przetargu ogłoszonego przez firmę „Tauron” na wykonanie dodatkowego 

oświetlenia drogowego na terenie gminy, 

 odebranego przez inwestora pozwolenia na budowę marketu „Dino” w Pokoju. 

 

Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt Gminy podziękowała strażakom z OSP 

Domaradzka Kuźnia, OSP Pokój i OSP Domaradz za pomoc w usuwaniu skutków gwałtownej 

burzy, która miała miejsce nad ranem w dniu 10 sierpnia 2017 r.  Przewodniczący Rady dołączył 

się do tych podziękowań.  
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Ad.7 – interpelacje i zapytania radnych 

 Pan H.Kołodziej, radny sejmiku województwa opolskiego, wyraził uznanie dla Gminy 

Pokój za pozyskanie środków finansowych na rewitalizację zabytkowego parku w Pokoju oraz 

budowę Centrum Doświadczania Świata w Ładzy. Następnie zwrócił uwagę na problem z 

zasięgiem w telefonach komórkowych w Ładzy oraz w jej okolicach i poprosił o interwencję w 

tej sprawie w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Stwierdził, że po 

uruchomieniu Centrum Doświadczania Świata w Ładzy na ścieżkach dydaktycznych zacznie 

pojawiać się coraz więcej grup i brak zasięgu może stanowić dla nich znaczne utrudnienie. 

Zaproponował również, w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej parku, wykonanie ciągu 

pieszo-rowerowego wokół stawów, wyraził także nadzieję, że w przyszłości uda się połączyć 

Pokój ze ścieżką rowerową w Kup. Nawiązując do zabytkowego parku w Pokoju zaproponował 

nazwać cały kompleks imieniem książąt Württemberskich. Później powiedział o inwestycjach 

planowanych do wykonania na terenie gminy Pokój w ramach remontu drogi wojewódzkiej nr 

454. Poinformował także o zamiarze spotkania się ze Starostą Namysłowskim w sprawie drogi 

powiatowej w Ładzy, wymagającej remontu. Odnosząc się do braku połączenia autobusowego z 

Krzywą Górą wyjaśnił, że wniosek w tej sprawie należy zgłosić bezpośrednio do przewoźnika.  

 Przewodniczący Rady podziękował Wójtowi Gminy za wybudowanie drogi prowadzącej 

do cmentarza  w Pokoju wraz z oświetleniem. 

 Radna J.Paluch zapytała o możliwość udzielenia wsparcia pogorzelcom z Fałkowic. 

 Wiceprzewodnicząca Rady przekazała prośbę Pana N.Kalisa, mieszkańca Domaradza, 

dotyczącą odchwaszczenia chodników w Domaradzu oraz poprawienia stanu drogi gminnej 

Domaradz-Kozuby.  

 Radna K.Piekarska poprosiła o skierowanie wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych w 

Namysłowie o wyczyszczenie studzienek burzowych i usunięcie z drogi powiatowej 

pozostałości po paczerowaniu. Później zapytała o przegląd ul. Leśnej i ul. Polnej w Ładzy, 

ponownie zwróciła uwagę na zalaną asfaltem studzienkę przy posesji Pani Paterkiewicz oraz na 

konieczność wykoszenia poboczy dróg w Ładzy.  

 Radna J.Sowa poprosiła o wymianę pokrywy przy wodomierzu na cmentarzu w Zieleńcu, 

podziękowała także za zamontowanie tablicy ogłoszeń w Zieleńcu. 

 Radny T.Baran zwrócił uwagę na ubytki w drogach gminnych w Krogulnej.  

 

 Ad.8 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 

Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady zarządził 

nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie:  

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXI/258/2017 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

b) zmiany budżetu gminy na 2017 rok 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat 

zmian wprowadzonych do budżetu gminy. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem 

uchwały. 
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Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXI/259/2017 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

c) wieloletniej prognozy finansowej 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXI/260/2017 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad.9 - zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pani Z.Bieniusa, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, zwróciła uwagę na rów przy posesji 

Państwa Symala w Dąbrówce Dolnej. Stwierdziła, że autobus szkolny zjeżdżając na pobocze 

zasypuje ten rów, istnieje także zagrożenie  zsunięcia się autobusu do tego rowu.  

Pan D.Gregorowicz, sołtys sołectwa Krogulna, zapytał o plany dotyczące ul. Średniej i 

ul. Szkolnej w Krogulnej. 

Pani B.Fiebig, sołtys sołectwa Siedlice, zapytała o paczerowanie drogi Krogulna – 

Siedlice, powiedziała o konieczności wykoszenia pobocza przy tej drodze, poprosiła także o 

wykoszenie trawy na cmentarzu w Siedlicach. 

Pani Z.Bieniusa stwierdziła, iż mimo pisemnych zapewnień dotyczących poprawienia 

stanu drogi obok posesji Pana Scheitzy, nie wykonano na niej żadnych prac.  

Pan H.Kołodziej zawnioskował o nagrodzenie pracowników Urzędu Gminy, którzy 

tworzyli wnioski o pozyskanie środków na rewitalizację zabytkowego parku w Pokoju. 

Wyjaśnił, że przygotowanie dokumentacji na szczebel wojewódzki wymaga bardzo dużego 

nakładu pracy. 

Wójt Gminy powiedziała, że przy wnioskach tych pracowało kilku pracowników i 

zwróciła uwagę na obszerność przygotowanej dokumentacji. Zapewniła, że pracownicy są 

nagradzani w miarę posiadanych środków.  

Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, zwrócił uwagę na lipy przy drodze 

powiatowej w Zawiści, rosnące w pobliżu domów i stwierdził, że mieszkańcy boją się o swoje 

zabudowania, szczególnie w czasie pojawiających się ostatnio gwałtownych burz. Powiedział 

także o dębach w Zawiści, przy wyjeździe w kierunku Wołczyna, z których spadają konary na 

drogę. Poinformował także o reprezentowaniu Gminy podczas wiecu w obronie konstytucji w 

Warszawie. 

Wójt Gminy odnosząc się do wcześniej zadanych pytań udzieliła następujących 

odpowiedzi: 

 pogorzelcy z Fałkowic odmówili pomocy ze względu na powiązania rodzinne z 

Sekretarzem Gminy,  

 przegląd dróg w Ładzy zostanie przeprowadzony na początku września,  

 pracownicy Zakładu Komunalnego „Pokój” wrócą do prac na drogach we 

wrześniu, ponieważ obecnie przeprowadzają remonty w szkołach, 
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 remont drogi Krogulna – Siedlice będzie możliwy po uregulowaniu stanu 

prawnego gruntów, przez które droga ta przechodzi, ponieważ na niektórych 

odcinkach przebiega ona przez grunty prywatne, Wójt Gminy przypomniała, że w 

pierwszej kolejności będzie remontowana droga w Żabińcu, na remont czeka 

także ul. Opustowa w Zawiści,  

 uwagi dotyczące dróg gminnych zostaną przekazane do Zakładu Komunalnego 

„Pokój”, informacje o stanie ich realizacji zostaną przekazane radnym i sołtysom 

na piśmie, w terminie późniejszym, 

 na temat lip w Zawiści, stwarzających zagrożenie, porozmawia z Panem 

K.Holinejem, Naczelnikiem Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa 

Powiatowego w Namysłowie oraz z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej, 

który zaoferował pomoc przy użyciu wysięgnika. 

 

Radny E.Kania zaprosił wszystkich obecnych na sali narad do udziału w festynie 

rodzinnym w Zieleńcu w dniu 19.08.2017 r.  

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała o możliwość publikowania w formie elektronicznej 

„Przeglądu”, biuletynu wydawanego przez Urząd Gminy, zaproponowała również, aby w 

biuletynie tym zamieszczać sprawozdania z działalności Wójta Gminy, prezentowane radnym 

podczas sesji.  

 

Ad.11 – zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.16
05 

zamknął 

XXXI sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

 

Elżbieta Kuklok …………………… 


