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Protokół nr XXXV/14 

z XXXV sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 8 września 2014 r. 

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

W.Kociencki,  J.Paluch, K.Paluch, E.Pawłowska, K.Piekarska,, J.Sowa, R.Szeląg, 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 XXXIV 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 XXXIV sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności między sesjami 

7. Interpelacje i zapytania radnych 

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.  

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zaopiniowania propozycji planu aglomeracji „Pokój” 

b) zmiany uchwały nr IV/20/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 19 lutego 2007 r.  

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 

c) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Wodnej w Opolu 

d) zmiany budżetu gminy na 2014 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 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 13 radnych, co stanowi 

quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.   

 

Na salę narad weszła radna Jolanta Paluch powiększając skład Rady Gminy do 14 osób. 

 

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

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

względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.  
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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, nie wniesiono do niego 

żadnych uwag. 

 

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

 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

 pełnionych dyżurów wraz z Wiceprzewodniczącym Rady, 

 „Śląskiego wesela” zorganizowanego w dniu 15.08.2014 r. przez Stowarzyszenie „Odnowa 

wsi Zieleniec”, Przewodniczący Rady podziękował za zaproszenie i usprawiedliwił swoją 

nieobecność podczas tej imprezy, 

 dożynek gminnych w Pokoju w dniach 30-31.08.2014 r. 

 spotkania roboczego radnych w dniu 04.09.2014 r. na temat spraw bieżących oraz 

wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.  

 

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy: 

 informację Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu o wyniku analizy 

oświadczenia majątkowego złożonego przez A.Piekarek, podinspektora w Urzędzie Gminy 

Pokój,  

 pismo Dyrektora Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące 

terminów zakończenia obecnej i rozpoczęcia kolejnej kadencji rady gminy,  

 odpis postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w sprawie skargi 

Wojewody Opolskiego na uchwałę nr XXXI/286/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 marca 

2014 r.  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt, 

 uchwałę nr XLVI/376/2014 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25.07.2014 r. w sprawie 

poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych 

wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek 

samorządu terytorialnego, 

 zarządzenie nr 51/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie 

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój za I półrocze  

2014 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 

2014 r.,  

 informację Wojewody Opolskiego o wyniku analizy oświadczeń majątkowych Wójta 

Gminy i Przewodniczącego Rady. 

 

Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

 

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

Komisji w dniach: 

 29.08.2014 r. podczas którego dokonano kontroli przygotowania szkół, przedszkoli do 

rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015,  

 04.09.2014 r. w trakcie którego dokonano analizy wykonania budżetu gminy  

za I półrocze 2014 r.  
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Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, poinformowała o posiedzeniu Komisji w 

dniu 04.09.2014 r. podczas którego dokonano analizy wykonania budżetu gminy za I półrocze  

2014 r.  oraz zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu gminy. 

 

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

          Pokój oraz z działalności między sesjami 

 Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady 

Gminy Pokój podjętych na sesji w dniu 27.06.2014 r., później przedstawiła informacje na temat: 

 zakończonej i rozliczonej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Pokoju, 

 zakończonego patcherowania dróg gminnych, Wójt Gminy poprosiła o zgłaszanie uwag do 

wykonanych prac, 

 zakończonego remontu części ulic Leśnej i Polnej oraz ul. Reymonta w Ładzy, 

 podpisanej umowy z firmą „Tombud” na remont drogi Krogulna-Siedlice, 

 remontu mostu na rzece Stobrawie w Lubnowie, 

 planowanego ogłoszenia przetargu na remont ul. Rataja w Pokoju, 

 trwającego remontu świetlicy wiejskiej w Fałkowicach,  

 mającego nastąpić rozstrzygnięcia przetargu na remont świetlicy „Betania” w Domaradzkiej 

Kuźni,  

 listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania z LGD Stobrawski Zielony Szlak, 

 wydzielenia i wykupu części działki stanowiącej własność Pana Rębielaka, zajętej przez 

rzekę Stobrawę,  

 zaproszenia do składania ofert cenowych na unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Pokój, 

 spółki „Zakład Komunalny Pokój” będącej w fazie rejestracji,  

 uzupełniania Rady Nadzorczej Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” 

sp. z o.o., 

 spotkania z Panem A.Butrą, Dyrektorem oddziału terenowego Agencji Nieruchomości 

Rolnych w Opolu, w sprawie przejęcia na mienie Gminy terenu obok byłej Stacji 

Uzdatniania Wody w Zieleńcu oraz wyrażenia zgody przez ANR na nieodpłatne użyczenie 

przez Gminę budynków po byłej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pokoju Spółce 

„Hodowla Soi Agroyoumis Polska”,  

 

Na salę narad wszedł radny M.Bartoń, powiększając skład Rady Gminy do 15 osób. 

 

 trwającej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Urzędzie Gminy Pokój, 

 dożynek gminnych w Pokoju w dniach 30-31.08.2014 r., przy okazji Wójt Gminy 

podziękowała wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowały się w organizację tej 

imprezy. 

 

Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt Gminy zaprosiła wszystkich obecnych na sali narad do 

udziału w IV Wojewódzkim Święcie Karpia Opolskiego w Krogulnej, w dniu 04.10.2014 r. 

 

Ad.7 - interpelacje i zapytania radnych 

 W.Kociencki, Wiceprzewodniczący Rady Gminy, zwrócił uwagę na problem z wąskim 

poboczem przy przystanku autobusowym w Kopalinie. Stwierdził, że dzieci wsiadające do 

autobusu szkolnego nie mieszczą się na nim. Uznał, że problem ten nasili się zimą, przy 

odśnieżaniu dróg. Następnie przekazał sugestię mieszkańców Kopaliny, którzy zaproponowali 

poszerzenie tego pobocza we własnym zakresie, po udostępnieniu przez Gminę kręgów 

betonowych. Poprosił również o postawienie na tym poboczu wiaty przystankowej. Zawnioskował 

ponadto o wykonanie prac patcherem na ul. Wierzbickiej w Zawiści.  
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 Radny M.Bartoń powiedział o autobusie szkolnym, który na przystanku w Zieleńcu, na czas 

wsiadania dzieci, nie zjeżdża na pobocze. Zwrócił także uwagę na  pobocze drogi powiatowej w 

Jagiennej, które mimo wcześniejszych zapewnień Starostwa Powiatowego w Namysłowie, nie 

zostało zerwane.  

 Radna E.Pawłowska poinformowała o nieświecących lampach oświetlenia ulicznego w 

Domaradzu.  

 Radna K.Piekarska zapytała o numer telefonu, pod którym można zgłaszać awarie 

oświetlenia ulicznego.  

 Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnił, że awarie te można zgłaszać w Urzędzie Gminy Pokój 

lub pod numerem telefonu 991. 

 

Ad.8 - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.  

 Informację na temat analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. 

przedstawiła Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej.  

 Wójt Gminy dodatkowo dokonała podsumowania wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. 

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.  

 

Po przerwie.  

 

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

 

Ad.9 - Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zaopiniowania propozycji planu aglomeracji „Pokój” 

Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXV/316/2014 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

b) zmiany uchwały nr IV/20/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 19 lutego 2007 r.  

w sprawie 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 XXXV/317/2014 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

c) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Wodnej w Opolu 

Radny M.Bartoń zapytał, czy kwota wskazana w projekcie uchwały w całości przeznaczona 

będzie na modernizację świetlicy wiejskiej w Fałkowicach. 

Wójt Gminy wyjaśniła, że środki te nie mogą zostać przeznaczone na inny cel.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
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Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXV/318/2014 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

d) zmiany budżetu gminy na 2014 rok 

Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy.  

Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała o pozytywnej opinii Komisji na temat 

zmian wprowadzonych do budżetu gminy.  

Radny M.Bartoń negatywnie odniósł się do planów związanych z remontem świetlicy „Betania” 

w Domaradzkiej Kuźni. Stwierdził, że za środki pieniężne przeznaczone na ten cel można było 

wybudować nowy obiekt.  

Radny J.Jakubik zgodził się ze zdaniem radnego M.Bartonia.  

Radna J.Paluch  stwierdziła, że mieszkańcy sołectwa Domaradzka Kuźnia nie mają lokalu na 

wspólne spotkania.  

Sekretarz Gminy zapewniła, że świetlica po przeprowadzonym remoncie nie będzie stała pusta. 

Powiedziała również o braku wolnych działek w tym sołectwie pod budowę tego budynku. 

Wyjaśniła, że remont tej świetlicy jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców sołectwa.  

Radny M.Bartoń stwierdził, że jest to stary budynek, co wpłynie na konieczność ponoszenia 

ciągłych wydatków na jego utrzymanie. Dodał, że pomieszczenie na świetlicę można było 

wygospodarować przy rozbudowie remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni.  

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że teren należący do tej jednostki jest ograniczony i nie pozwala na 

rozbudowę remizy. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 1 głos 

  Wstrzymujących się - 0  

 

Uchwała nr XXXV/319/2014 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

e) wieloletniej prognozy finansowej 

Treść projektu uchwały omówił Przewodniczący Rady, a następnie zarządził nad nim 

głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 1 głos 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXV/320/2014 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

 

Ad.10 – zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pani B.Leszczyńska, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, zwróciła uwagę na potrzebę 

wykoszenia pobocza ul. Paryskiej oraz pobocza drogi prowadzącej do posesji Pani Zachariasz w 

Dąbrówce Dolnej. Powiedziała o bezdomnym psie, który pojawił się na terenie sołectwa.  

 

Na salę narad wszedł radny M.Kruczek, powiększając skład Rady Gminy do 15 osób.  
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 Sekretarz Gminy przyznała, że schronisko, z którym gmina podpisała umowę na odbiór 

bezpańskich psów zostało zamknięte. Zaproponowała zabezpieczenie karmy dla osoby, która 

zaopiekuje się tym psem.  

 Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, zgłosił zastrzeżenia do podziału Gminy na 

obwody głosowania. Stwierdził, że mieszkańcy wsi Żabiniec i Świercowskie będą zmuszeni udać 

się do odległego lokalu wyborczego w Fałkowicach i głosować na radnego  z tej miejscowości.  

 Wójt Gminy wyjaśniła, że zmiana podziału Gminy Pokój na obwody głosowania była 

konsekwencją zmiany przepisów wprowadzonych ustawą Kodeks wyborczy. Powiedziała również 

o zasadach głosowania na radnego w okręgu wyborczym i zapewniła, że mieszkańcy wskazanych 

wsi będą głosować na swojego przedstawiciela.  

 Pani G.Sobek, sołtys sołectwa Domaradzka Kuźnia, zwróciła uwagę na konieczność 

wykoszenia pobocza przy drodze powiatowej na odcinku od Paryża do Domaradzkiej Kuźni. 

Powiedziała również o drzewie rosnącym przy drodze powiatowej w Dąbrówce Dolnej, 

uszkodzonym w trakcie burzy.  

 Sekretarz Gminy przypomniała o dyskusji na temat podziału Gminy na okręgi i obwody 

głosowania przy podejmowaniu uchwał przez Radę Gminy, dodała, że uchwały te były 

konsultowane z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Opolu.  

 Radny M.Bartoń zaproponował, aby informację na temat głosowania w nadchodzących 

wyborach samorządowych przedstawić  w najbliższym wydaniu gazetki gminnej.  

 

Ad.11 – wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Radny W.Hadyna uznał wraz z Wiceprzewodniczącym Rady, że Rada Gminy dokonała 

niewłaściwego podziału Gminy na okręgi wyborcze. Przypomniał, że sołectwa Krzywa Góra i 

Ładza miały dwóch przedstawicieli w Radzie, a zgodnie z ustalonym podziałem sołectwa te będą 

reprezentowane przez jedną osobę.  

 Radny J.Jakubik zwrócił uwagę na brak świetlicy w Pokoju.  

 Wójt Gminy zwróciła uwagę na możliwość korzystania z sal w Gminnym Ośrodku Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Pokoju, remizie OSP w Pokoju, czy budynku należącym do CARITAS. 

Zauważyła, że mieszkańcy Ładzy również nie mają świetlicy i doraźnie korzystają z budynku byłej 

szkoły podstawowej. Powiedziała o braku środków finansowych umożliwiających realizację 

wszystkich zadań na terenie gminy jednocześnie.  

 Radny W.Hadyna powiedział o braku poręczy przy moście na rzece Budkowiczance, 

pomiędzy Ładzą, a Krzywą Górą. Stwierdził, że sytuacja ta stwarza zagrożenie dla poruszających 

się w tym miejscu pojazdów.  

 Wójt Gminy stwierdziła, że poszerzenie pobocza w Kopalinie będzie wymagało zgody 

zarządcy drogi, czyli Starostwa Powiatowego w Namysłowie. Zaproponowała, aby dzieci wsiadały 

do autobusu szkolnego przy wjeździe na ul. Wiejską w Kopalinie.  

 Sekretarz Gminy dodała, że w zaproponowanym przez Wójta miejscu zostanie ustawiona 

odpowiednia tabliczka.  

 Wójt Gminy przyjęła do realizacji  zgłoszenia dotyczące uszkodzonego drzewa w Dąbrówce 

Dolnej, patcherowania dróg gminnych oraz zerwania pobocza przy drodze powiatowej w Jagiennej.  

 Pan B.Pacek, członek rady sołeckiej sołectwa Pokój, podziękował radnym i Wójtowi za 

pomoc w organizacji dożynek gminnych. 

  

Ad.12 – zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.17
00 

zamknął 

XXXV  sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

Protokołowała: 

Elżbieta Kuklok ……………… 

 


