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Protokół nr XXXVII/18 

z XXXVII sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 r. 

 
Obecni na posiedzeniu: T.Baran, J.Ciurla, 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. 

 

Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy.  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Spotkanie z przedstawicielem Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” 

6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXVI sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności między sesjami 

8. Interpelacje i zapytania radnych 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 

b) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pokój  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 

c) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Pokój udziałów 

i akcji w spółkach prawa handlowego 

d) zmiany budżetu gminy na 2018 rok 

e) wieloletniej prognozy finansowej 

10. Zapytania i wnioski mieszkańców 

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

12. Zakończenie sesji 

 

Ad.1 – otwarcie sesji 

 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz. 15
00

 Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jacek 

Gosławski. Następnie przywitał Panią R.Podporę – Przewodniczącą Koła Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju, Panią B.Zając - Wójta Gminy, 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 XXXVI sesji Rady Gminy Pokój 
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Pokój, 

ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

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

Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad, nie wniesiono do niego 

uwag. 

 

W związku z nieobecnością na sesji przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego „Wody Polskie” Przewodniczący Rady zaproponował wstrzymanie się z realizacją 

pkt. 5 porządku do czasu przybycia na sesję przedstawiciela tej instytucji.   

 

Ad.6 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  

           bieżących 

 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

 udziału w otwarciu Centrum Doświadczania Świata w Ładzy w dniu 05.04.2018 r.,  

 spotkania roboczego radnych w dniu 23.04.2018 r. dotyczącego spraw bieżących. 

 

Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy: 

 zarządzenie Wójta Gminy Pokój w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z 

wykonania budżetu gminy Pokój za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia, 

 Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017, stanowiącą załącznik nr 2 do 

protokołu. 

 

 

Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących 

 

 Pan B.Frasik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniach 

Komisji w dniach: 

 18.04.2018 r. podczas którego dokonano kontroli terminowości spłat kredytów za 

2017 rok przez Urząd Gminy Pokój, 

 19.04.2018 r. w trakcie którego dokonano kontroli Szkoły Podstawowej z 

Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu pod kątem stanu 

technicznego budynków oraz dokonano kontroli dróg gminnych i powiatowych 

po zimie, 

 20.04.2018 r. podczas którego zapoznano się ze skargą na działalność Wójta 

Gminy Pokój, 

 

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

w dniu 23.04.2018 r, podczas którego zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 

2018 r.  

 

Ad.7 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXVI sesji Rady      

 Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami 

Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady 

Gminy Pokój podjętych podczas XXXVI sesji, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu, później 

przedstawiła informacje na temat: 

 spotkania w Urzędzie Gminy Pokój, w dniu 18.04.2018 r., z przedstawicielami 

firmy Remos, która wygrała przetarg na remont drogi wojewódzkiej nr 454 na 

odcinku od ronda do ul. Winna Góra w Pokoju, 

 planowanej w przyszłym roku modernizacji drogi wojewódzkiej na odcinku od  

ul. Winna Góra w Pokoju do Krzywej Góry, 

 rozpoczętej termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Pokoju, 

 trwającego remontu drogi gminnej w Żabińcu, 
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 wniosku złożonego do Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej  
na remont ul. Średniej w Krogulnej,  

 odmowy przyznania dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 

remont drogi Krogulna – Zieleniec,  

 rozstrzygniętego przetargu na przebudowę węzła przesiadkowego w Pokoju, 

 wniosku złożonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-

2020 na dofinansowanie Dziennego Domu Senior+, 

 przygotowywanego przetargu na prace w zabytkowym parku w Pokoju, 

 trwającej w Urzędzie Gminy kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 

 wniosku złożonego do Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP 

na terenie gminy, 

 negatywnej opinii Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku 

Województwa Opolskiego na temat zamiaru utworzenia Parku Narodowego 

„Puszcza Śląska”, 

 wniosków złożonych przez Stowarzyszenie „Pokój” do Lokalnej Grupy Działania 

„Stobrawski Zielony Szlak” 

 otwarcia Centrum Doświadczania Świata w Ładzy w dniu 05.04.2018 r. 

 

W związku z przybyciem na sesję przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

„Wody Polskie” Przewodniczący Rady wrócił do realizacji pkt 5 porządku obrad. 

 

Ad. 5 - spotkanie z przedstawicielem Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”  

 Z ramienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” udział w sesji wzięła 

Pani A.Czysta z Nadzoru Wodnego w Kluczborku.  Na początku swojego wystąpienia 

powiedziała o zmianach organizacyjnych wynikających z przekształcenia Wojewódzkich 

Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody 

Polskie”. Później powiedziała o budżecie w wysokości 120 tyś. zł będącym w dyspozycji 

kierowanej przez nią jednostki i stwierdziła, że kwota ta pozwoli jedynie na usuwanie zatorów z 

rzek. Przy okazji poprosiła sołtysów o przekazywanie jej informacji o tworzących się na rzekach 

zatorach. Nawiązała również do stanowiska Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

zakazującego przeprowadzania prac konserwacyjnych na wszystkich odcinkach rzek i uznała 

stanowisko to za nielogiczne.  

 Radny T.Baran poinformował o zatorze przy wlocie Młynówki do Stobrawy i pokazał 

zdjęcia z tego miejsca. 

 Pani A.Czysta zaproponowała radnemu T.Baranowi spotkanie w terenie.  

 Sekretarz Gminy powiedziała o konflikcie dotyczącym zalewania łąk w okolicy stawów 

w Domaradzu i rzeki Bogacicy. Stwierdziła, że piętrzenie wody jest efektem powstających 

zatorów i uszkodzonych skarp. Dodała, że w sprawę tę została zaangażowana Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska, która wystąpi z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego „Wody Polskie” o stwierdzenie, czy za tę sytuację winę ponoszą bobry. Powiedziała 

także o stanowisku właściciela stawów z Domaradza, który uważa, że zarządca rzeki nie 

wykonuje swoich zadań, natomiast on wywiązuje się z obowiązków  nałożonych na niego w 

pozwoleniu wodno-prawnym. 

 Radny K.Paluch poinformował o zatorze pod mostem na rzece Stobrawie, przy wyjeździe 

z Fałkowic. 

 Następnie, wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Rady podziękował Pani 

A.Czystej za udział w sesji i zarządził przerwę w obradach.  

 

Po przerwie.  
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Ad.8 - interpelacje i zapytania radnych 

 Radna K.Piekarska zawnioskowała o zbadanie wody z wodociągu w Ładzy. 

 Radny T.Baran poprosił o  przeprowadzenie kontroli hydrantów w Krogulnej oraz o 

zaplombowanie jednego z hydrantów.  

 Radny T.Krystosek zapytał o planowany remont ul. Opustowej w Zawiści, później 

nawiązał do Informacji z działalności Wydziału Dróg za 2017 rok, opracowanej przez Wydział 

Dróg Starostwa Powiatowego w Namysłowie. Stwierdził, że w części, w której wyszczególniono 

drogi powiatowe wymagające remontu, nie ujęto wszystkich odcinków na terenie gminy Pokój, 

dla przykładu podał brak dróg: Szum – Zawiść – Kopalina, Lubnów – Fałkowice, Pokój – 

Siedlice. Później zawnioskował o wysłanie pisma do Starostwa Powiatowego w Namysłowie z 

prośbą o wyjaśnienie, czy wskazane w informacji drogi kwalifikują się do remontu oraz 

dlaczego nie ujęto w niej wymienionych przez niego odcinków dróg.  

 Wiceprzewodnicząca Rady powiedziała o korespondencji prowadzonej z Wicestarostą 

K.Gęsiarzem po sesji Rady Gminy Pokój w lutym, na której był on obecny. Zapewnił on, że 

pracownicy Wydziału Dróg dokonają przeglądu drogi w Dąbrówce Dolnej. 

 Pani G.Sobek, sołtys sołectwa Domaradzka Kuźnia, potwierdziła, że pracownicy 

Starostwa byli na tej drodze i uznała, że ich wizyta ograniczyła się do postawienia dwóch kresek 

na jezdni.  

 Następnie Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że Starostwo nie podjęło jeszcze 

działań  w celu policzenia liczby samochodów poruszających się drogą powiatową na odcinku 

Pokój – Siedlice. Powiedziała także o odpowiedzi otrzymanej w sprawie nieczynnego przejazdu 

kolejowego w Pokoju, z której wynika, że przejazdem tym zarządzają trzy różne spółki, które 

powinny wspólnie zaplanować naprawę nawierzchni asfaltowej na tym przejeździe. Zwróciła 

również uwagę na bardzo zły stan nawierzchni drogi na odcinku Fałkowice – Lubnów.  

 Wójt Gminy powiedziała o przetargu ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w 

Namysłowie na patcherowanie dróg i planowanym w dniu 27.04.2018 r. otwarciu ofert oraz o 

złożonym przez Starostwo wniosku do Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej  na remont 

drogi powiatowej w Ładzy, poinformowała również, że Starostwo nie ogłosiło jeszcze przetargu 

na remont drogi Dąbrówka Dolna – Lubnów. Odnosząc się do informacji z działalności 

Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego za 2017 r. stwierdziła, że powinny zostać w niej ujęte 

wszystkie drogi wymagające remontu. Nawiązując do zapytania radnego T.Krystoska w sprawie 

ul. Opustowej w Zawiści poinformowała, że na razie nie ogłoszono przetargu na remont tej 

drogi.  

 Radny T.Krystosek powiedział o trudnościach w skontaktowaniu się z pracownikami 

Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego. Odniósł się również do planowego remontu drogi 

Dąbrówka Dolna – Lubnów stwierdzając, że początkowo obiecywano naprawę drogi na odcinku 

1 km, a teraz zmniejszono zakres prac i naprawa ma dotyczyć ok. 500 m tego odcinka drogi. 

 Radny T.Baran poprosił o skierowanie wniosku do policji o kontrole prędkości, raz w 

tygodniu, na drodze wojewódzkiej  w Krogulnej, przy przystanku autobusowym na wysokości 

ul. Rybackiej. Wniosek ten uzasadnił zagrożeniem bezpieczeństwa dla pieszych wynikającym z 

braku chodnika.  

 Przewodniczący Rady poprosił o skierowanie wniosku do Zarządu Dróg Wojewódzkich 

o modernizację chodnika przy ul. Namysłowskiej w Pokoju. Stwierdził również, że w celu 

poprawienia bezpieczeństwa dla rowerzystów i pieszych należałoby połączyć ten chodnik z  

chodnikiem w Zieleńcu. 

 Radna J.Mielczarek, w imieniu swoim i mieszkańców, podziękowała za remont drogi w 

Żabińcu.  

 

Ad. 9 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 

Treść projektu uchwały omówił Przewodniczący Rady wskazując na zmiany wprowadzone 

do projektu uchwały polegające na wykreśleniu w §4 ust. 2 zwrotu „Kościołem Katolickim” oraz 
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dodaniu w §4 ust. 3 punktu 8 o treści „prowadzi „Dzienny Dom Senior+”” oraz punktu 9 o treści 

„prowadzi świetlice podwórkowe”. Następnie zarządził głosowanie nad omawianym projektem 

uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXVII/306/2018 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

b) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pokój  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 

Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy.  

Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, zapytał o podmiot, który będzie świadczyć usługi 

dodatkowego wywozu odpadów komunalnych.  

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że firma świadcząca te usługi zostanie wyłoniona w drodze 

przetargu, dodała, że niektórzy mieszkańcy wyrazili chęć skorzystania z usługi dodatkowego 

wywozu, dla przykładu podała Rezydencję Seniora w Ładzy. 

Pan W.Kociencki zapytał, czy Gmina nie poniesienie straty na zorganizowaniu tej usługi. 

Sekretarz Gminy stwierdziła, że cały czas Gmina dokłada do gospodarki odpadami na terenie 

gminy. 

Radny B.Frasiak zapytał o firmy, które będą mogły przystąpić do przetargu. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że do przetargu będzie mogła przystąpić każda firma posiadająca 

zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 2 głosy 

 

Uchwała nr XXXVII/307/2018 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

c) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Pokój udziałów 

i akcji w spółkach prawa handlowego 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy. 

 

Salę narad opuścił radny M. Kruczek, pomniejszając skład Rady Gminy do 14 osób.  

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXVII/308/2018 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

d) zmiany budżetu gminy na 2018 rok 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy. 
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Na salę narad wszedł radny M.Kruczek, powiększając skład Rady Gminy do 15 osób. 

 

 Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat 

zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2018 rok. 

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem 

uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXVII/309/2018 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

e) wieloletniej prognozy finansowej 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady zarządził 

nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

  

  Uchwała nr XXXVII/310/2018 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 10 - zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pani R.Podpora, Przewodnicząca Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów w Pokoju, podziękowała za przekazane jej uchwały, podjęte na poprzedniej sesji, w 

sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz w sprawie zapobiegania oraz 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Pokoju. 

Poinformowała również o możliwości zapisania się na wycieczkę emerytów do Warszawy.  

 Pani G.Sobek zapytała, czy na placu zabaw w Domaradzkiej Kuźni planowany jest 

remont.  

 

Ad.11 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych w terminie do końca kwietnia.  

 Wójt Gminy poinformowała o spotkaniu w dniu 15.06.2018 r. o godz.10
00

 w Gminnym 

Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju z przedstawicielami Izby Celnej, Urzędu 

Skarbowego i Sanepidu, o zorganizowanie którego wnioskował na poprzedniej sesji radny 

T.Krystosek. Później odnosząc się do wcześniej zadanych pytań udzieliła następujących 

odpowiedzi: 

 w sprawie badania wody w Ładzy odpowiedź radnej K.Piekarskiej zostanie 

udzielona na piśmie, 

 w sprawie zwiększenia częstotliwości patroli w Krogulnej zostanie przesłany 

wniosek do policji, 

 przeprowadzony zostanie przegląd wszystkich placów zabaw na terenie gminy,  

 w sprawie modernizacji chodnika przy ul. Namysłowskiej w Pokoju zostanie 

skierowany wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

 

Następnie odnosząc się do tematów poruszonych na spotkaniu roboczym radnych 

wyjaśniła, że gmina Świerczów kupuje frez od jednej z namysłowskich firm, na pewno nie 
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dostaje go za darmo, dodała również, że na razie brak jest wykonawcy chętnego do 

przeprowadzenia remontu drogi w Domaradzu, na odcinku od Pani Pędziwiatr. 

Sekretarz Gminy poinformowała, że przegląd hydrantów na terenie gminy 

przeprowadzany jest przez firmę wyłonioną w drodze zapytania ofertowego. Zapewniła, że 

wniosek radnego T.Barana przekaże pracownikowi Urzędu Gminy odpowiedzialnemu za 

kontakty z tą firmą.  

Wójt Gminy wyraziła wątpliwość co do możliwości plombowania hydrantów ze względu 

na konieczność zapewnienia ich dostępności na wypadek pożaru. 

Sekretarz Gminy powiedziała o planowanym wystąpieniu do Starostwa Powiatowego w 

Namysłowie o raport z przeprowadzonego przez Starostwo Powiatowe przeglądu dróg 

powiatowych. 

Wójt Gminy zauważyła, że w przeglądzie dróg powiatowych nie uczestniczył 

przedstawiciel Urzędu Gminy Pokój, mimo iż prosiła o to w rozmowie z Wicestarostą 

Gęsiarzem.  

Przewodniczący Rady poinformował o Festiwalu Zabytkowych Parków i Ogrodów im. 

C.M. von Webera, który odbędzie się w Pokoju, od 31 maja do 2 czerwca i zaprosił do udziału w 

tym wydarzeniu. 

 

Ad.14 – zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.17
15 

zamknął 

XXXVI sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok …………………… 


