Protokół nr XXXVII/14
z XXXVII sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 7 listopada 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 XXXVI sesji Rady Gminy Pokój
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Pokój na lata 2014-2020
b) zmiany uchwały nr XXXIII/303/2014 Rady Gminy Pokój z dnia
26 maja 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pokój oraz warunków korzystania z tych
przystanków
c) uchwalenia
Rocznego
programu
współpracy
Gminy
Pokój
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2015 rok
d) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu
e) zmiany budżetu gminy na 2014 rok
f) wieloletniej prognozy finansowej
6. Podsumowanie kadencji 2010-2014:
a) wystąpienie Wójta Gminy
b) wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy
c) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
d) wystąpienie Przewodniczącej Komisji Budżetowej
7. Złożenie
podziękowań
radnym
w
związku
z
zakończeniem
kadencji
2010-2014
8. Zakończenie sesji
Ad.1 – otwarcie sesji
Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1400 Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jacek
Gosławski. Następnie przywitał Panią B.Zając – Wójta Gminy, Pana W.Kirejczyka, współautora
Strategii Gminy Pokój na lata 2014-2020, R.Podporę – Przewodniczącą Koła Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju, 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.
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Ad.3 - przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Pokój.
Radny M.Bartoń poinformował o uwagach do tego protokołu przesłanych przed sesją do
osoby protokołującej obrady za pomocą poczty elektronicznej. Wskazał na zapis w protokole:
„Odniósł się do kwestii bezrobocia poruszonego w Strategii i uznał, że osoby pozostające bez pracy
na terenie gminy posiadają „status bezrobotnego z wyboru”.” i stwierdził, że intencją jego
wypowiedzi na poprzedniej sesji nie było odniesienie się do wszystkich bezrobotnych, a jedynie do
części osób, których nie da się przywrócić do pracy, ze względu na to, że wybierają bezrobocie.
Powiedział, że przesłał poprawioną wersję tego fragmentu wypowiedzi, ale nie została ona
uwzględniona w protokole.
Przewodniczy Rady, na podstawie nagrania protokołu z poprzedniej sesji, stwierdził, że
wskazana przez radnego M.Bartonia wypowiedź odpowiada zapisowi w protokole. Wyjaśnił
również, że osoba sporządzająca protokół nie może interpretować wypowiedzi osób zabierających
głos na sesji.
Radny M.Bartoń jeszcze raz zauważył, że w swoich uwagach dążył do zaznaczenia
problemu dotyczącego tylko części bezrobotnych.
Przewodniczący Rady poinformował o braku możliwości poprawienia wskazanego zapisu
w protokole z poprzedniej sesji i wyjaśnił, że zmiana ta będzie miała formę sprostowania
zamieszczonego w protokole z XXXVII sesji.
Po wyjaśnieniach i sugestiach radnego M.Bartonia dokonuje się sprostowania wypowiedzi
zawartej w protokole z XXXVI sesji Rady Gminy Pokój z dnia 20.10.2014 r. i przyjmuje ona
następującą treść:
„Odniósł się do kwestii bezrobocia poruszonego w Strategii i uznał, że część osób
pozostających bez pracy na terenie gminy posiada „status bezrobotnego z wyboru”.”
Później Przewodniczący Rady odczytał dwa zapisy protokołu, poprawione zgodnie z
uwagami radnego M.Bartonia, a dotyczące posiadania przez Agencję Nieruchomości Rolnych
terenów inwestycyjnych w Zieleńcu oraz podjęcia współpracy przez Gminę z tą instytucją w celu
uzbrojenia tych terenów i ich sprzedaży potencjalnym inwestorom.
Następnie ze względu na brak dalszych uwag do protokołu z XXXVI sesji Przewodniczący
Rady zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
- 1 głos
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 - podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Pokój na lata 2014-2020
Pan W.Kirejczyk, współautor Strategii Gminy Pokój na lata 2014-2020, poinformował, że
dokument przedstawiony radnym zawiera uwagi zgłoszone podczas ostatniej sesji oraz sugestie
przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
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Pani J.Ptaszek, Sekretarz Gminy, poinformowała o dodatkowych zmianach wprowadzonych do
treści Strategii na stronach:
– 21 - usunięto zapis: „Na terenie obszaru działalności LGR „Opolszczyzna” (gminy:
Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów,
Świerczów, Tułowice, Turawa i Zębowice) nie ma bazy przetwórstwa rybnego i
nowoczesnego punktu skupu ryb”
Dodano zapis: „Na terenie obszaru działalności LGR "Opolszyzna" (gminy: Lasowice
Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów,
Tułowice, Turawa i Zębowice) dopiero niedawno powstał pierwszy zakład przetwórstwa
rybnego (w Krzywej Górze). To nadal zbyt mało, by w pełni wykorzystać potencjał
produkcji rybnej w regionie”,
– 25 - główni pracodawcy: dodano: Widawa Sp. z o. o. - gospodarstwo rolne,
usunięto: Rutkowski Tartak, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych,
– 26 – dodano zapis: „Godziny przyjazdów i odjazdów autobusów nie są dostosowane do
potrzeb mieszkańców. Problem stanowią przejazdy publicznym transportem zbiorowym w
okresach świątecznych oraz w dni wolne od zajęć lekcyjnych”
– 31 – dodano zapisy: „Niektóre kluby zawiesiły swoją działalność”, „Działa również klub
szachowy SPOPP zrzeszający 15 zawodników. Regularnie odbywają się zajęcia szachowe.
Zawodnicy uczestniczą w wielu turniejach, głównie rangi wojewódzkiej. Klub szachowy był
organizatorem dwóch otwartych festiwali szachowych w Pokoju oraz wojewódzkiej ligi
juniorów. W turniejach udział biorą również dorośli zawodnicy.”,
– 32 – dodano zapis: „W niektórych miejscowościach zdarza się jednak, że z powodu małej
frekwencji zajęcia są na pewien czas zawieszane”,
– 44 - słabe strony (zmiana): Niski poziom rozwoju branży przetwórstwa rybnego.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz ze
zmianami zgłoszonymi przez Panią Sekretarz.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała nr XXXVII/323/2014 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
b) zmiany
uchwały
nr
XXXIII/303/2014
Rady
Gminy
Pokój
z
dnia
26 maja 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pokój oraz warunków korzystania z tych
przystanków
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady zarządził
nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała nr XXXVII/324/2014 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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c) uchwalenia
Rocznego
programu
współpracy
Gminy
Pokój
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2015 rok
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy informując jednocześnie
o
konsultacjach
społecznych
Rocznego
programu
współpracy
Gminy
Pokój
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2015 rok.
Radny M.Bartoń stwierdził, że kwota na wsparcie działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym w wysokości 3 000 zł. jest zbyt niska w stosunku do sumy 60 000 zł, którą
zaplanowano na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że środki na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym pochodzą z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i nie można ich przesuwać na
realizację innych zadań.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie na projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała nr XXXVII/325/2014 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
d) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy.
Radny M.Bartoń zapytał o konieczność zaciągania pożyczki przez Gminę.
Skarbnik Gminy wyjaśnił, że środki te są potrzebne i zwrócił uwagę na dogodne warunki ich
zwrotu.
Sekretarz Gminy powiedziała o korzystanym oprocentowaniu tej pożyczki i możliwości jej
częściowego umorzenia. Wyjaśniła również, że warunkiem zaciągnięcia tego zobowiązania jest
podjęcie uchwały przez Radę Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała nr XXXVII/326/2014 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
e) zmiany budżetu gminy na 2014 rok
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy.
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, przedstawiła pozytywną opinię Komisji na
temat zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2014 rok.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
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Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała nr XXXVII/327/2014 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
f) wieloletniej prognozy finansowej
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady zarządził nad
nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała nr XXXVII/328/2014 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad. 6 - podsumowanie kadencji 2010-2014:
a) wystąpienie Wójta Gminy
Wójt Gminy przedstawiła prezentację multimedialną będącą podsumowaniem kadencji
2010-2014.
b) wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy
Przewodniczący Rady przedstawił informację na temat pracy Rady Gminy Pokój w trakcie
kadencji 2010-2014, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.
c) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił informację na temat
pracy Komisji w trakcie kadencji 2010-2014.
d) wystąpienie Przewodniczącej Komisji Budżetowej
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, przedstawiła informację na temat pracy
Komisji w trakcie kadencji 2010-2014.
Ad.7 - złożenie podziękowań radnym w związku z zakończeniem kadencji 2010-2014
Przewodniczący Rady odczytał list Wojewody Opolskiego adresowany do radych w
związku z zakończeniem kadencji 2010-2014. List stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Pani R.Podpora, Przewodnicząca Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Pokoju, w imieniu wszystkich członków Koła złożyła podziękowania Wójtowi Gminy
za troskliwą opiekę, Sekretarzowi Gminy, sprawującej jednocześnie funkcję Wiceprezesa Gminnej
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Rady Seniorów, za wsparcie i pomoc w tworzeniu Strategii Gminy Pokój w sferze polityki
senioralnej na lata 2014-2020, Przewodniczącemu Rady i radnym za dotychczasową współpracę i
zapraszanie na sesje, Dyrektorom Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Pokoju za współdziałanie na wielu płaszczyznach oraz Panu T.Zimochowi,
Prezesowi Stowarzyszenia „Pokój”, za szybkie załatwianie spraw dotyczących emerytów.
Pan S.Grądman powiedział o zakończeniu sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Koła
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, podziękował również radnym,
Wójtowi Gminy oraz pracownikom Urzędu Gminy Pokój za dotychczasową współpracę.
Następnie Przewodniczący Rady wraz z Wiceprzewodniczącym Rady podziękowali
Wójtowi Gminy oraz Pani E.Kuklok, Inspektorowi ds. obsługi Rady Gminy, za współpracę w
mijającej kadencji Rady Gminy, wręczyli im listy gratulacyjne i wiązanki kwiatów.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady oraz Wójt Gminy,
wręczyli radnym listy gratulacyjne będące podziękowaniem za pracę i sumienne wywiązywanie się
ze swoich obowiązków.
Przewodniczący Rady złożył podziękowania sołtysom, dyrektorom placówek oświatowych
oraz pracownikom Urzędu Gminy Pokój za współpracę w mijającej kadencji.
Ad.15 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1605 zamknął
XXXVII sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:
Elżbieta Kuklok ………………
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