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Protokół nr II/14 

z II sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 9 grudnia 2014 r. 

 
Obecni na posiedzeniu: T.Baran, J.Ciurla, B.Frasiak, J. Jakubik, E.Kania, T.Kruszelnicki, 

T.Krystosek, J.Mielczarek, J.Paluch, K.Paluch, E.Pawłowska, K.Piekarska, J.Sowa, 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 I sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Interpelacje i zapytania radnych 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) powołania Komisji Rewizyjnej 

b) powołania Komisji Budżetowej 

c) zmiany uchwały Nr XXXI/288/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 marca 2014 r.                      

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Domaradzu 

d) zmiany uchwały Nr XXXI/289/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 marca 2014 r.                    

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Domaradzkiej Kuźni 

e) zmiany uchwały Nr XXXI/290/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 marca 2014 r.                      

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Fałkowicach 

f) zmiany uchwały Nr XXXI/292/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 marca 2014 r.                      

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju 

g) zmiany budżetu gminy na 2014 rok 

h) wieloletniej prognozy finansowej 

7. Zapytania i wnioski mieszkańców 

8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

9. 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,  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 I sesji Rady Gminy Pokój 

Przewodniczący  Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji dostępny jest  

w Biurze Rady przed sesją, wyjaśnił również, że staje się on prawomocny po  przyjęciu przez 
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Radę Gminy. Następnie zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z I sesji Rady 

Gminy Pokój.  

 

Głosowanie:  

  Za   - 15 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 - interpelacje i zapytania radnych 

 J.Sowa zapytała o możliwość ogrodzenia siatką budynku świetlicy i placu zabaw  

w Zieleńcu.  

 Wójt Gminy wyjaśniła, że obecnie Urząd Gminy nie posiada siatki do wykonania tego 

ogrodzenia i uznała, że realizacja tego zadania zostanie przesunięta na następny rok.  

 Radny T.Krystosek zapytał o termin naprawienia zniszczonych ławek na przystanku 

autobusowym w Zawiści. 

 Wójt Gminy wyjaśniła, że prace te zostaną wykonane przez pracowników gospodarczych 

Urzędu Gminy. Trudno było określić jej dokładny termin wykonania tych prac.   

 Przewodniczący Rady zapytał o możliwość powiadamiania mieszkańców o sesjach, od 

przyszłego roku,  za pomocą SMS. Później powiedział o dotacjach udzielanych mieszkańcom 

gminy Dobrzeń Wielki na zakup pieców ekologicznych  i zapytał o wprowadzenie podobnego 

rozwiązania dla mieszkańców gminy Pokój. Następnie ponowił pytanie dotyczące możliwości 

uzyskania licencji gminnego przewodnika.  

 

Ad.6 - Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) powołania Komisji Rewizyjnej 

Przewodniczący Rady powiedział o zamiarze powołania przez Radę Gminy dwóch komisji 

stałych tj. Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej. Następnie poinformował, że Rada Gminy 

ustala każdorazowo liczbę członków komisji i poprosił o podawanie propozycji w tym zakresie.  

Radny T.Kruszelnicki zawnioskował o sześcioosobowy skład Komisji Rewizyjnej.  

W związku z brakiem innych zgłoszeń Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

wnioskiem radnego T.Kruszelnickiego.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 1 głos  

 

W dalszej kolejności przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków Komisji 

Rewizyjnej.  

Radny T.Krystosek zgłosił kandydaturę radnego T.Barana, który wyraził zgodę na 

kandydowanie w wyborach członków do Komisji Rewizyjnej.  

Radny B.Frasiak zgłosił kandydaturę radnego T.Kruszelnickiego, który wyraził zgodę na 

kandydowanie w wyborach członków do Komisji Rewizyjnej.  

Radny J.Ciurla zgłosił kandydaturę radnego K.Walka, który wyraził zgodę na 

kandydowanie w wyborach członków do Komisji Rewizyjnej.  
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Radny J.Jakubik zgłosił kandydaturę radnego K.Palucha, który wyraził zgodę na 

kandydowanie w wyborach członków do Komisji Rewizyjnej.  

Radny E.Kania zgłosił kandydaturę radnego J.Jakubika, który wyraził zgodę na 

kandydowanie w wyborach członków do Komisji Rewizyjnej.  

Radny T.Kruszelnicki zgłosił kandydaturę radnego B.Frasiaka, który wyraził zgodę na 

kandydowanie w wyborach członków do Komisji Rewizyjnej.  

Następnie Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o zamkniecie listy kandydatów i 

zarządził głosowanie w tej sprawie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Później Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad poszczególnymi 

kandydatami.  

Głosowanie nad kandydaturą radnego T.Kruszelnickiego: 

 

Za   - 14 głosów 

Przeciw  - 0 

Wstrzymujących się - 1 głos 

 

 

Głosowanie nad kandydaturą radnego B.Frasiaka: 

 

Za   - 14 głosów 

Przeciw  - 0 

Wstrzymujących się - 1 głos 

 

 

Głosowanie nad kandydaturą radnego J.Jakubika: 

 

Za   - 14 głosów 

Przeciw  - 0 

Wstrzymujących się - 1 głos 

 

 

Głosowanie nad kandydaturą radnego K.Paluch: 

 

Za   - 14 głosów 

Przeciw  - 0 

Wstrzymujących się - 1 głos 
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Głosowanie nad kandydaturą radnego K.Walka: 

 

Za   - 14 głosów 

Przeciw  - 0 

Wstrzymujących się - 1 głos 

 

Głosowanie nad kandydaturą radnego T.Barana: 

 

Za   - 14 głosów 

Przeciw  - 0 

Wstrzymujących się - 1 głos 

 

 Następnie Przewodniczący Rady  zarządził głosowanie nad projektem uchwały  

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej w następującym składzie osobowym: T.Kruszelnicki, 

B.Frasiak, J.Jakubik, K.Paluch, K.Walek, T.Baran. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr II/3/2014 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

b) powołania Komisji Budżetowej 

Radna K.Piekarska, zawnioskowała o sześcioosobowy skład Komisji Rewizyjnej. 

W związku z brakiem innych zgłoszeń Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

wnioskiem radnej K.Piekarskiej.   

 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 1 głos  

 

W dalszej kolejności przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków Komisji 

Budżetowej. 

Radna K.Piekarska zgłosiła kandydaturę radnej J.Sowa, która wyraziła zgodę na 

kandydowanie w wyborach członków do Komisji Budżetowej.  

Radny K.Paluch zgłosił kandydaturę radnego E.Kani, który wyraził zgodę na 

kandydowanie w wyborach członków do Komisji Budżetowej.  

Radna E.Pawłowska zgłosiła kandydaturę radnej J.Mielczarek, która wyraziła zgodę na 

kandydowanie w wyborach członków do Komisji Budżetowej.  

Radny T.Baran zgłosił kandydaturę radnego T.Krystoska, który wyraził zgodę na 

kandydowanie w wyborach członków do Komisji Budżetowej.  

Radna J.Mielczarek zgłosiła kandydaturę radnej J.Paluch, która wyraziła zgodę na 

kandydowanie w wyborach członków do Komisji Budżetowej.  
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Radna J.Sowa zgłosiła kandydaturę radnej K.Piekarskiej, która wyraziła zgodę na 

kandydowanie w wyborach członków do Komisji Budżetowej.  

Następnie Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów  

i zarządził głosowanie w tej sprawie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Później Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad poszczególnymi 

kandydatami.  

Głosowanie nad kandydaturą radnego E.Kani: 

 

Za   - 14 głosów 

Przeciw  - 0 

Wstrzymujących się - 1 głos 

 

Głosowanie nad kandydaturą radnej J.Sowa: 

 

Za   - 14 głosów 

Przeciw  - 0 

Wstrzymujących się - 1 głos 

 

Głosowanie nad kandydaturą radnej J.Paluch: 

 

Za   - 14 głosów 

Przeciw  - 0 

Wstrzymujących się - 1 głos 

 

Głosowanie nad kandydaturą radnej K.Piekarskiej: 

 

Za   - 14 głosów 

Przeciw  - 0 

Wstrzymujących się - 1 głos 

 

Głosowanie nad kandydaturą radnej J.Mielczarek: 

 

Za   - 14 głosów 

Przeciw  - 0 

Wstrzymujących się - 1 głos 
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Głosowanie nad kandydaturą radnego T.Krystoska: 

 

Za   - 14 głosów 

Przeciw  - 0 

Wstrzymujących się - 1 głos 

 

 Następnie Przewodniczący Rady  zarządził głosowanie nad projektem uchwały  

w sprawie powołania Komisji Budżetowej w następującym składzie osobowym: E.Kania, 

J.Sowa, J.Paluch, K.Piekarska, J.Mielczarek, T.Krystosek,  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr II/4/2014 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

c) zmiany uchwały Nr XXXI/288/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 marca 2014 r.    w 

sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Domaradzu 

Skarbnik Gminy przedstawił treść projektów uchwał z podpunktów od „c” do „f”. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr II/5/2014 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

d) zmiany uchwały Nr XXXI/289/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 marca 2014 r.  w 

sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Domaradzkiej Kuźni 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy, 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr II/6/2014 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
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e) zmiany uchwały Nr XXXI/290/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 marca 2014 r.                      

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Fałkowicach 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy, 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

 Za   - 15 głosów 

 Przeciw  - 0 

 Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr II/6/2014 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

f) zmiany uchwały Nr XXXI/292/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 marca 2014 r.                      

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy, 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

Za   - 15 głosów 

Przeciw  - 0 

Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr II/7/2014 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

g) zmiany budżetu gminy na 2014 rok  

Skarbnik Gminy przedstawił treść projektów uchwał z podpunktów  „g”  i „h”. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

Za   - 15 głosów 

Przeciw  - 0 

Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr II/8/2014 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

h) wieloletniej prognozy finansowej 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy, 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr II/9/2014 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Ad.7 - zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pan A. Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, podziękował za wyremontowanie odcinka 

drogi pomiędzy miejscowościami Świercowskie i Dąbrowa. Zapytał o termin zawieszenia 
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dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego. Poruszył również sprawę zwiększenia składu 

osobowego Komisji z czterech do sześciu osób i zapytał o uzasadnienie takiej decyzji.  

 Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zwiększenie liczby członków Komisji jest związane z 

chęcią zaangażowania w sprawy gminy całego składu Rady Gminy. Stwierdził również, że radni, 

którzy nie byli członkami Komisji w poprzedniej kadencji nie posiadali bieżących informacji  

o różnych sprawach.  

 Radna J.Paluch  nawiązała do pożaru w Zawiści i zapytała o możliwość udzielenia 

pomocy rodzinie poszkodowanej w tym pożarze.  

 Przewodniczący Rady przychylił się do wniosku radnej J.Paluch.  

 Radny K.Walek, będący jednocześnie członkiem OSP, powiedział o stratach powstałych 

w wyniku tego zdarzenia. 

 Wójt Gminy poinformowała o wizycie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej u rodziny poszkodowanej w pożarze, zadeklarowała również udostępnienie na ich 

potrzeby świetlicy wiejskiej w Zawiści. Powiedziała także o możliwości przekazywania środków 

pieniężnych na konto Stowarzyszenia „Pokój”, które zostaną przekazane poszkodowanym w 

pożarze.  

 Następnie, po krótkiej dyskusji, radni i sołtysi, zadecydowali o udzieleniu wsparcia 

pogorzelcom.  

 

Ad.8 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy: 

 gratulacje Wojewody Opolskiego dla Przewodniczącego Rady i radnych w związku z 

wyborem na nowa kadencję, 

 wniosek Pana F.Sośnika o podjęcie uchwały przez Radę Gminy w sprawie upamiętnienia 

tragicznego wydarzenia w okolicach stawu Zofii w dniu 16.02.1945 r. . 

 

Później Przewodniczący Rady poinformował, że od nowego roku sesje odbywać się będą 

w czwartki o godz. 15
00

, natomiast spotkania robocze radnych zaplanowano we wtorki o godz. 

16
00

. Następnie przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych, poprosił 

również radnych o zapoznanie się z budżetem gminy na 2015 r., który zostanie szczegółowo 

omówiony podczas spotkania roboczego radnych w dniu 22.12.2014 r. Powiedział także  

o dyżurach Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącej Rady, które od nowego roku 

odbywać się będą w każdy poniedziałek od godz. 14
30

 do godz. 15
30

.  

Radni ustalili również, że sesja w dniu 29.12.2014 r. rozpocznie się o godz. 14
00

. 

Wójt Gminy odnosząc się do zapytania sołtysa sołectwa Domaradz o dowieszanie lamp 

oświetlenia ulicznego wyjaśniła, że zadanie to jest realizowane przez firmę „Tauron” z własnych 

środków, dlatego też wykonanie tych prac może przesunąć się na przyszły rok.  

Sekretarz Gminy poinformowała o braku środków na dofinansowanie kosztów zakupu 

kotłów ekologicznych. Wyjaśniła, że obecnie w 100% dofinansowywane są przez gminę zadania 

z zakresu utylizacji azbestu. Powiedziała o możliwości zaciągania korzystnych pożyczek na 

kotły ekologiczne w  Banku Ochrony Środowiska. 

Następnie Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym na sali narad życzenia  

z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.  

 

Ad.10 - zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 16
00

 Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął II sesję Rady Gminy Pokój. 

Protokołowała: 

Elżbieta Kuklok …………………….. 


