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Protokół nr XII/11 

z XII sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 29 grudnia 2011 r. 

 
Obecni na posiedzeniu: M.Bartoń, D.Gryl, W.Hadyna, J.Jakubik, E.Kania, W.Kociencki, 

M.Kruczek, J.Paluch, K.Paluch, E.Pawłowska, K.Piekarska, J.Sowa, R.Szeląg, K.Walek 

zgodnie z lista obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  

 

 

Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XI 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 XI sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności między sesjami  

7. Interpelacje i zapytania radnych 

8. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2011 rok 

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 r. 

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2011 rok 

11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) skargi z dnia 27 września 2011r. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

b) zmiany budżetu gminy na 2011 rok 

c) wieloletniej prognozy finansowej 

d) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2012 

12. Zapytania i wnioski mieszkańców 

13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

14. Zakończenie sesji 

 

Ad.1 – otwarcie sesji 

 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.14
00 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan 

Jacek Gosławski. Następnie  przywitał  Panią B.Zając, Wójta Gminy Pokój, Pana R.Letkiego 

radnego Rady Powiatu Namysłowskiego, dyrektorów placówek oświatowych,  sołtysów, 

mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy. 

 

Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad 

 Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 15 radnych, co stanowi 

quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji. 

 

Ad.3 - przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Pokój 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XI sesji Rady Gminy Pokój, ze 

względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.  
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Głosowanie: 

  Za   - 15 radnych 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 

 Poza porządkiem obrad Przewodniczący Rady wraz z Wiceprzewodniczącym, 

wręczyli Pani Z.Ciomie list gratulacyjny oraz wiązankę kwiatów w związku z zakończeniem 

przez nią pracy w Urzędzie Gminy Pokój, wręczyli także wiązankę kwiatów Panu H.Pyce, 

radcy prawnemu, który z dniem 31.12.2012 r. także zakończył współpracę z Urzędem Gminy 

Pokój.  

 

Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

 Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad, nie wniesiono do niego 

żadnych uwag.  

 

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

 bieżących 

 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

 udziału w II Forum Przewodniczących Rad Gmin zorganizowanym przez Związek 

Gmin Śląska Opolskiego, 

 uczestnictwa w Jarmarku Świątecznym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową z 

Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu, 

 udziału w wigiliach dla osób starszych i samotnych zorganizowanych w szkołach 

podstawowych w Domaradzu i Pokoju, 

 uczestnictwa w posiedzeniu Komisji Budżetowej. 
 

Później przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy: 

 pismo Wójta Gminy Pokój z dnia 22.11.2011 r. kierowane do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej będącej 

załącznikiem do zarządzenia Wójta Gminy Pokój nr 63/2011 z dnia 07.11.2011 r. w 

sprawie przedłożenia projektu uchwały dot. uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej, pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu, 

 pismo Wójta Gminy Pokój z dnia 30.11.2011 r. kierowane do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej będącej 

załącznikiem do zarządzenia Wójt Gminy Pokój nr 63/2011 z dnia 07.11.2011 r. w 

sprawie przedłożenia projektu uchwały dot. uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej, pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu, 

 pismo Wójta Gminy Pokój z dnia 21.12.2011 r. kierowane do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej będącej 

załącznikiem do zarządzenia Wójt Gminy Pokój nr 63/2011 z dnia 07.11.2011 r. w 

sprawie przedłożenia projektu uchwały dot. uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej, pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu, 

 pismo Pana J.Barabosza, kierowane do wiadomości Rady Gminy, będące wnioskiem o 

wskazanie wielkości środków finansowych zgromadzonych na funduszu nagród dla 

nauczycieli, stanowiące załącznik nr 5 do protokołu,  

 uchwała nr 27/77/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu stwierdzająca 

nieważność §1 pkt 2 i pkt 4 uchwały nr XI/100/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 

listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
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transportowych i zwolnień w tym podatku, uchwała stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 
 

Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

 

Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniach  

Komisji w dniach: 

 14.11.2011 r. podczas którego zaopiniowano projekt budżetu gminy na 2012 

rok oraz dokonano analizy realizacji harmonogramów płatności kredytów i 

pożyczek zaciągniętych przez Gminę Pokój, 

 01.12.2011 r. w trakcie którego rozpatrzono skargę na kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju, 

 15.12.2011 r. podczas którego poddano analizie postępowania z zakresu 

zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w I-III kwartale 2011 r., 

 27.12.2011 r. podczas którego podsumowano pracę Komisji Rewizyjnej za 

2011 rok oraz ustalono plan pracy na 2012 rok. 

 

Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, poinformowała o posiedzeniu 

Komisji w dniu 28.12.2011 r. podczas którego zaopiniowano bieżące zmiany w budżecie 

gminy na 2011 rok oraz podsumowano pracę Komisji za 2011 rok.  

 

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

           Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami  

 Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy 

Pokój na sesji w dniu 07.11.2011 r., stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.  

 W dalszej kolejności Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat: 

 zakończonego remontu ul.1-go Maja w Pokoju, 

 odbioru prac przy  odmulaniu rowów przy drogach gminnych, 

 zakończonych prac adaptacyjnych w budynku gminnym w Lubnowie, 

 porozumienia podpisanego w Związku Gmin Śląska Opolskiego przez 32 gminy na 

udzielenie wspólnego zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, 

 umowy zawartej z kancelarią radców podatkowych „Deloitte”  na wykonanie audytu 

w zakresie rozliczenia podatku VAT, 

 wniosku złożonego o umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na budowę wodociągu Krogulna-

Siedlice, 

 umowy zawartej na wynajem mieszkania gminnego przy ul.1 Maja 9 w Pokoju, 

 wyposażenia Szpitala w Pokoju w aparaty RTG i USG z kolorowym dopplerem, 

 spotkania u Marszałka J.Sebesty w sprawie remontu rzeki Stobrawy,  

 informacji Wójtów Popielowa i Lasowic Wielkich na temat złożonych do nich 

wniosków o wydanie decyzji środowiskowych w zakresie wydobycia ropy naftowej i 

gazu ziemnego, 

 rezygnacji firmy „Bosman Holding” z budowy fermy norek we wsi Świercowskie, 

 

Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt Gminy dokonała krótkiego podsumowania 2011 

roku wskazując na zadania zrealizowane i zadania których nie udało się zrealizować. 

 

Wśród zadań zrealizowanych wskazała: 

 budowę kanalizacji w miejscowości Pokój,  
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 remont ul.1-go Maja w Pokoju, 

 odnowienie drogi w Siedlicach,  

 odmulenie rowów melioracyjnych, 

 rozbudowa wodociągu gminnego w Domaradzkiej Kuźni, 

 wykonanie placów zabaw w Fałkowicach i Zawiści, 

 uruchomienie Stobrawskiego Centrum Dziedzictwa Kulinarnego przy OSP w 

Zawiści, 

 otwarcie Izby Regionalnej przy OSP w Pokoju, 

 uruchomienie Stacji Uzdatniania Wody w Siedlicach, 

 zmiany organizacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Pokoju, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokoju oraz w Urzędzie 

Gminy. 

Wśród zadań niezrealizowanych w 2011 r. wskazała brak oszczędności na wydatkach 

bieżących. 

 

Ad. 7 – interpelacje i zapytania radnych 

 Radna E.Pawłowska zwróciła uwagę na pogarszający się stan drzew przy ul.Nowy 

Świat w Pokoju obok posesji Państwa Piechura, poprosiła przy okazji, aby w oględzinach 

uczestniczyli Państwo Piechura. Później powiedziała o ziemi zalegającej na poboczu w  

miejscowości Żabiniec, która uniemożliwia spływ wody z drogi oraz o konieczności 

ustawienia dodatkowej lampy oświetlenia ulicznego przy przejściu dla pieszych przy 

ul.Namysłowskiej w Pokoju. Poruszyła także kwestię braku miejsca spotkań dla młodzieży z 

Domaradza  spędzającej czas wolny na przystanku autobusowym i zapytała o możliwość 

otwarcia świetlicy w Domaradzu.  

 Wiceprzewodniczący Rady skierował zapytania do Pana R.Letkiego, radnego Rady 

Powiatu Namysłowskiego, dotyczące braku harmonogramu ze spółki „Ekowod” na wywóz  

odpadów oraz o usuwanie ubytków w drogach powiatowych. Zgłosił ponadto zastrzeżenia do 

posypywania śliskich nawierzchni dróg powiatowych, stwierdził, że piaskiem posypywane są 

wyłącznie łuki na drogach. Zaproponował także, aby gazetka wydawana przez Urząd Gminy 

ukazywała się raz w miesiącu, podziękował również Pani Wójt za wsparcie finansowe przy 

zakupie paczek świątecznych dla dzieci.  

 Radny M.Bartoń powiedział o zmianie w zakresie naliczania opłat za wydanie decyzji 

zezwalających na wycinkę drzew z gruntów rolnych. Zauważył, że zmiana ta wpłynie na 

wzrost tych opłat. Odniósł się także do odpowiedzi udzielonej Panu J.Baraboszowi w sprawie 

funduszu nagród dla nauczycieli stwierdzając, że odpowiedź ta nie zawiera pełnej informacji. 

Odniósł się także do niewłaściwej odpowiedzi udzielonej mu na zadane podczas zebrania 

wiejskiego zapytanie dotyczące gruzu wywiezionego na działkę obok cmentarza parafialnego 

w Pokoju.  

 Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na ubytki w drogach gminnych, przy okazji 

poprosił o przywiezienie tłucznia na  ul.Rataja w Pokoju w celu uzupełnienia ubytków w tej 

drodze. 

 

Ad.8 - sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2011 rok 

 Przewodniczący Rady przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Gminy Pokój za 

2011 rok, stanowiące załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad.9 -  sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 r. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z posiedzenia Komisji w dniu 

27.12.2011 r. w trakcie którego dokonano podsumowania pracy Komisji za 2011 rok.  
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Ad.10 - sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2011 rok 

 Przewodnicząca Komisji Budżetowej odczytała protokół z posiedzenia Komisji w 

dniu 28.12.2011 r. w trakcie którego dokonano podsumowania pracy Komisji za 2011 rok.  

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach. 

 

Po przerwie.  

 

Ad. 11 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) skargi z dnia 27 września 2011r. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił stanowisko Komisji w sprawie skargi. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem 

zaprezentowanego stanowiska Komisji Rewizyjnej. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XII/107/2011 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

b) zmiany budżetu gminy na 2011 rok 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat 

zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2011 rok. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XII/108/2011 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

c) wieloletniej prognozy finansowej 

Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

dotyczącą projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą 

załącznik nr 11 do protokołu, a następnie zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XII/109/2011 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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d) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2012 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Budżetowej poinformowali o pozytywnych 

opiniach Komisji na temat projektu budżetu gminy na 2012 rok. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2012 rok, stanowiącą 

załącznik nr 13 do protokołu, oraz na temat możliwości sfinansowania deficytu określonego 

w projekcie uchwały budżetowej, stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu.  

Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XII/110/2011 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad.12 - zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pan H.Pyka, radca prawny,  podziękował za wiązankę kwiatów oraz za dotychczasową 

współpracę w Urzędzie Gminy Pokój, złożył także obecnym na sali narad życzenia 

noworoczne.  

 Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, poruszył sprawę konfliktu sąsiedzkiego 

między Panami Speda i Schwientek z Kozub w sprawie rowu. Zaproponował zorganizowanie 

spotkania z zainteresowanymi stronami w celu ugodowego załatwienia sprawy. Zwrócił także 

uwagę na potrzebę wykonania chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w 

miejscowości Krogulna. Na zakończenie swojej wypowiedzi złożył życzenia noworoczne.  

 Pan W.Bartoń, mieszkaniec Pokoju, podziękował Przewodniczącemu Rady za 

zaproszenie na sesję i poinformował, że jest przedstawicielem Gminy Pokój w Izbie Rolniczej 

w Opolu. Przy okazji wyraził chęć udziału w pracach komisji, która będzie zajmować się 

planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Zwrócił się także z prośbą o publikowanie 

w gazetce gminnej uchwał podejmowanych przez Radę Gminy. Nawiązał ponadto do 

wypowiedzi Wójta Gminy w Radio „Opole” w trakcie której padła informacja o planowanej 

redukcji etatów w Urzędzie Gminy Pokój. Powiedział także o rozmowie z Panem A.Konopką, 

członkiem Zarządu Województwa Opolskiego, z której dowiedział się o niewykorzystanych 

środkach na budowę kanalizacji. Na zakończenie swojej wypowiedzi złożył życzenia 

noworoczne.  

 Pan S.Grądman, Prezes Zarządu Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych, także dołączył się do życzeń noworowcznych.  

 

Ad.13 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Radna E.Pawłowska zapytała o możliwość oświetlenia boiska przy Szkole 

Podstawowej w Domaradzu oraz o udostępnienie młodzieży świetlicy w Domaradzu. 

Zwróciła uwagę na konieczność poprawienia stanu technicznego przejazdu kolejowego obok 

stacji paliw w Pokoju. Zaproponowała ponadto, na podstawie sugestii Pana S.Grądmana, 

powołanie do życia Klubu Seniora, w którym osoby samotne mogły by spędzać czas wolny.  

 Wiceprzewodniczący Rady zwrócił uwagę na nieczynną salkę komputerową w 

świetlicy w Zawiści i zapytał o możliwość przechowywania w tym pomieszczeniu naczyń.  

 Przewodniczący Rady poinformował o szkoleniu dla radnych i sołtysów 

zaplanowanym na 18.01.2012 r. o godz.12
00

, które zostanie przeprowadzone przez Pana 

Cz.Tomalika Prezesa Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego.  
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Ad.14 – zakończenie sesji 

 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 15
55

 

zamknął XII sesję Rady Gminy Pokój.  

 

 
 

 

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok ………………. 


