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Protokół nr V/15 

z V sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 26 marca 2015 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 IV sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady  

5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu 

bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój 

6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na 

terenie Gminy Pokój 

7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas IV sesji Rady Gminy Pokój 

oraz z działalności między sesjami 

9. Interpelacje i zapytania radnych 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 

roku szkolnego w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Pokój 

b) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 

za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego 

c) określenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na 

pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, rencistów, nauczycieli 

przebywających na świadczeniu kompensacyjnym korzystających z opieki zdrowotnej 

d) ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla 

nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań 

statutowych szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokój 

e) uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów w Gminie Pokój oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pokoju do prowadzenia postępowania w sprawach  

o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

f) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój 

g) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Pokój 

h) zmiany uchwały Rady Gminy Pokój nr XXXVIII/282/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 
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i) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

j) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty 

k) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze 

gminy Pokój 

l) zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych  i Kanalizacyjnych na lata 2015-2017 Zakładu Wodociągów  

i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o., ul. Mariańska 2, 46 – 100 

Namysłów - dla Gminy Pokój 

m) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków 

n) wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 

o) zmiany budżetu gminy na 2015 rok 

p) wieloletniej prognozy finansowej 

11. Zapytania i wnioski mieszkańców 

12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

13. 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,  Pan K.Gacka – Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, Panią R.Podporę – Przewodniczącą 

Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju,  F.Sośnika – inicjatora 

ustawienia tablicy upamiętniającej dramatyczne wydarzenia w okolicach stawu Zofii 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.   

 

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

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

względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 1 głos 

 

Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

 Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad. 

 Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w 

sprawach: 

 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z prefinansowaniem zadania inwestycyjnego 

pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości 

Zieleniec”, 
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 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Zieleniec”. 

Wójt Gminy wyjaśniła, że podjęcie tych uchwał wynika z konieczności posiadania przez 

gminę zabezpieczenia finansowego przy podpisywaniu umowy na budowę I etapu kanalizacji  w 

Zieleńcu. Dodała również, że rozliczenie środków finansowych nastąpi do końca czerwca.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku 

obrad wskazanych przez Wójta Gminy projektów uchwał.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad V sesji Rady Gminy Pokój 

przedstawiał się w sposób następujący: 

 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady  

5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu 

bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój 

6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na 

terenie Gminy Pokój 

7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas IV sesji Rady Gminy Pokój 

oraz z działalności między sesjami 

9. Interpelacje i zapytania radnych 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

gminę Pokój 

b) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

c) określenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem 

na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, rencistów, 

nauczycieli przebywających na świadczeniu kompensacyjnym korzystających 

z opieki zdrowotnej 

d) ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla 

nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz 

realizacji innych zadań statutowych szkoły, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Pokój 

e) uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów w Gminie Pokój oraz upoważnienia Kierownika 
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Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju do prowadzenia 

postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym  

f) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój 

g) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Pokój 

h) zmiany uchwały Rady Gminy Pokój nr XXXVIII/282/2010 z dnia 22 lutego 

2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

i) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

j) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej 

opłaty 

k) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na 

obszarze gminy Pokój 

l) zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych  i Kanalizacyjnych na lata 2015-2017 Zakładu Wodociągów  

i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o., ul. Mariańska 2, 46 – 100 

Namysłów - dla Gminy Pokój 

m) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków 

n) wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 

o) zmiany budżetu gminy na 2015 rok 

p) wieloletniej prognozy finansowej 

r) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z prefinansowaniem 

zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 

budynków w miejscowości Zieleniec”, 

s) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem 

zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 

budynków w miejscowości Zieleniec”, 

11. Zapytania i wnioski mieszkańców 

12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

13. Zakończenie sesji 

 

 Przewodniczący Rady przywitał przybyłych na sesję przedstawicieli Komendy 

Powiatowej Policji w Namysłowie – K.Ulbrych, rzecznika prasowego oraz D.Marela, 

dzielnicowego Gminy Pokój.  

Później, poza porządkiem obrad, udzielił głosu Panu F.Sośnikowi, który zwrócił się z 

prośbą do Rady Gminy o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na upamiętnienie 

dramatycznego wydarzenia, które miało miejsce w dniu 16.02.1945 r., w okolicach stawu Zofii 

w Pokoju. Przedstawił on proponowaną treść napisu na tablicy i zapewnił, że Gmina nie poniesie 

kosztów jej wykonania i zainstalowania. Zaprezentował również wizualizację miejsca, w którym 

zostanie ustawiony kamień wraz z tablicą pamiątkową.  

Wójt Gminy poinformowała, że w pierwszej kolejności Pan Sośnik powinien uzyskać 

zgodę Nadleśnictwa Kup, jako właściciela terenu, na którym ma zostać ustawiona ta tablica.  
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Pan F.Sośnik wyjaśnił, że Nadleśnictwo Kup przed wyrażeniem zgody żąda stosownej 

uchwały Rady Gminy.  

Wójt Gminy zapewniła, że jeżeli wniosek Pana Sośnika będzie spełniać wszystkie 

wymagania formalne, to stosowny projekt uchwały zostanie przedstawiony Radzie Gminy na 

następnej sesji.   

Pan F.Sośnik powiedział o wymaganiach formalnych określonych w przepisach 

regulujących kwestie prawne dotyczące ustawienia tablic historycznych i powiedział o ustnej 

zgodzie Nadleśnictwa Kup.  

Wójt Gminy uznała, że zgoda ta powinna być wyrażona w formie pisemnej.  

Pan F.Sośnik przedstawił pismo, w którym Nadleśnictwo Kup dla pozytywnego 

załatwienia sprawy wymaga stosownej uchwały Rady Gminy.  

Przewodniczący Rady zapewnił, że zostaną dołożone wszelkie starania, aby na następnej 

sesji Rada Gminy podjęła tę uchwałę i podziękował Panu F.Sośnikowi za udział w sesji.  

 

Ad.5 - informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu  

 bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój 
 Pan K.Gacek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, przedstawił 

informację na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój, stanowiącą załącznik nr 

2 do protokołu.  

 Pani E.Pawłowska, Wiceprzewodnicząca Rady, zapytała o możliwość wsparcia jednostki 

OSP z Domaradza przy remoncie motopompy.  

 Pan K.Gacek powiedział, że OSP Domaradz zwróciła się z wnioskiem w sprawie 

motopompy do Zarządu Powiatu Namysłowskiego, do niego taka prośba nie trafiła. Wyjaśnił 

również, że ze środków własnych nie może finansować działalności jednostek OSP. 

Poinformował o możliwości przekazania im sprzętu zbędnego w Komendzie Powiatowej.  

 Wójt Gminy podziękowała Panu K.Gackowi za dotychczasową współpracę i powiedziała 

o pomyśle zakupienia jednej motopompy, z której strażacy będą korzystać podczas zawodów 

strażackich.  

 Pan K.Gacek stwierdził, że w pierwszej kolejności motopompa powinna służyć 

działaniom operacyjnym.  

 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, poinformował o pożarach na gruntach 

rolnych, których sprawcami są inne osoby niż właściciele tych gruntów i zapytał o możliwość 

udzielenia pomocy przy ustaleniu sprawców tych zdarzeń.  Stwierdził, że jest to ważne, ze 

względu na działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która zamierza cofać 

środki przyznane w ramach dopłat bezpośrednich za wypalanie traw. 

 Pan K.Gacek wyraził nadzieję, że działania Agencji wpłyną na zmniejszenie się liczby 

pożarów i stwierdził, że ustalenie ich sprawców jest mało prawdopodobne.  

 

Ad.6 - informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego  

           na terenie Gminy Pokój 

 Informację na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Pokój, w zastępstwie 

nieobecnego na sesji Komendanta Powiatowego Policji, przedstawiła Pani K.Ulbrych, rzecznik 

Komendy. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Przestrzegła również wszystkich obecnych na sali narad przed grupą okradającą pomieszczenia 

gospodarcze, powiedziała także o akcji znakowania rowerów, nowym podziale dzielnicowych i 

przypomniała o obowiązku noszenia elementów odblaskowych po zmroku poza obszarem 

zabudowanym.  

 Następnie Przewodniczący Rady podziękował przedstawicielom straży oraz policji za 

udział w sesji i zarządził przerwę w obradach.  

 

Po przerwie.  
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Ad.7 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  

 bieżących 

 Przewodniczący Rady podziękował sołtysowi i radzie sołeckiej sołectwa Pokój za 

zaproszenie na zabawę walentynkową. Później powiedział o udziale w dniu 23.03.2015 r. w 

konferencji nt. wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim oraz o spotkaniu 

roboczym radnych w dniu 24.03.2015 r. dotyczącym spraw bieżących. 

 

Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących 

 

 Pan T.Kruszelnicki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniu 

Komisji w dniu 12.03.2015 r. w trakcie którego dokonano kontroli realizacji budżetu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju za II półrocze 2014 r.  

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

w dniu 24 marca 2015 r. w trakcie którego dokonano oceny taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu 

gminy.  

 

 

Ad.8 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas IV sesji Rady Gminy  

 Pokój oraz z działalności między sesjami 

 Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady 

Gminy Pokój podjętych podczas sesji w dniu 05.02.2015 r. stanowiącą załącznik nr 4 do 

protokołu, później przedstawiła informacje na temat: 

– remontu „Betanii”, świetlicy wiejskiej w Domaradzkiej Kuźni, którego zakończenie 

planowane jest na 31.03.2015 r., 

– zakończonego zadania pn.: „Zabezpieczenie obszarów leśnych i wód Stobrawskiego 

Parku Krajobrazowego poprzez wyposażenie jednostki  OSP w Domaradzu w samochód 

ratowniczo-gaśniczy z modułem ekologicznym”, 

– paczerowania dróg gminnych, 

– przeglądu stanu oznakowania dróg na terenie gminy, 

– przetargu ogłoszonego na budowę I etapu kanalizacji w Zieleńcu,  

– wniosków złożonych na pozyskanie środków pozabudżetowych, 

– nagrody „Orzeł Agrobiznesu” przyznanej dla gospodarstwa rolnego „Fałkopol”  

z Fałkowic,  

– zakończonych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP, 

– wyborów sołtysów i rad sołeckich, w wyniku których zmiana na stanowiskach sołtysów 

nastąpiła w sołectwach Domaradz, Domaradzka Kuźnia i Krogulna,  

– pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie do pracy w 

Urzędzie Gminy. 

 

Ad.9 - interpelacje i zapytania radnych 

 Radny T.Baran zwrócił uwagę na konieczność wykonania remontu drogi wojewódzkiej w 

Krogulnej, w której  występują zapadnięcia jezdni oraz brak jest systemu odprowadzania wody 

opadowej. Zwrócił się również z wnioskiem o budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w 

Krogulnej.  

 Radny T.Krystosek podziękował Wójtowi Gminy za zrealizowanie interpelacji 

zgłoszonych na poprzedniej sesji. Później powiedział o zniszczonym moście w lesie na drodze 

prowadzącej do Szubiennika i zapytał  o możliwość jego naprawy. Poinformował również o 

zatorze powstałym przez przewrócone drzewo na rzece Stobrawie.  
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 Radna J.Mielczarek zapytała o parking przy Szkole Podstawowej z Oddziałem 

Przedszkolnym w Domaradzu.   

 Wiceprzewodnicząca Rady podziękowała za wysłanie wniosku do Starostwa 

Powiatowego w Namysłowie o przycięcie drzew rosnących przy drogach powiatowych oraz o 

uporządkowanie przejazdu kolejowego w Pokoju i przedstawiła otrzymaną odpowiedź. Zwróciła 

ponadto uwagę na zły stan ławek przy ul. Namysłowskiej w Pokoju. 

 Przewodniczący Rady powiedział o dokonanych oględzinach, wraz z radnym 

J.Jakubikiem, na prośbę Pana Sobasa, byłego budynku stacji kolejowej w Pokoju oraz terenu 

wokół niego. Poinformował o budynkach byłej wieży ciśnień i parowozowni stwarzających 

zagrożenie, braku lampy przy budynku byłej stacji oraz o śmieciach zalegających w tej okolicy. 

Powiedział również o piśmie wysłanym do zarządcy tej nieruchomości  o uporządkowanie tego 

terenu oraz o zabezpieczenie budynków stwarzających  zagrożenie.  

 Radna K.Piekarska poprosiła o przekazanie wniosku do Starostwa Powiatowego w 

Namysłowie o dokonanie przeglądu chodnika w Ładzy.   

 

 Przewodniczący Rady złożył gratulacje Panu H.Łapszyńskiemu, Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, za osiągnięcia uczennicy N.Bąkowskiej, która została laureatką 

Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, zwyciężyła w Powiatowym Konkursie 

Matematycznym oraz zajęła III miejsce w konkursie „Nasza przygoda z astronomią”, za które 

otrzymała nagrodę w trakcie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego w 

Grudziądzu.  

 

Ad.10 - podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

gminę Pokój 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr V/42/2015 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

b) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 
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Uchwała nr V/43/2015 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

 

c) określenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem 

na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, rencistów, 

nauczycieli przebywających na świadczeniu kompensacyjnym korzystających 

z opieki zdrowotnej 

 Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr V/44/2015 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

d) ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla 

nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz 

realizacji innych zadań statutowych szkoły, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Pokój 

Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy.  

Pan H.Łapszyński zwrócił uwagę na katalog podmiotów uprawnionych do zgłaszania 

kandydatów do nagrody dyrektora szkoły i stwierdził, że liczba wskazanych do nagrody osób 

może być większa od tej zaplanowanej przez dyrektora. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nagrody mają charakter uznaniowy, a ostateczną 

decyzję o nauczycielach, którym te nagrody zostaną przyznane podejmuje dyrektor szkoły. 

Następnie zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr V/45/2015 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

e) uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów w Gminie Pokój oraz upoważnienia Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju do prowadzenia 

postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym  

Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 
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Uchwała nr V/46/2015 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

f) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój 

Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr V/47/2015 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Salę narad opuściła radna J.Mielczarek, pomniejszając skład Rady Gminy do 14 osób 

 

g) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Pokój 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr V/48/2015 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

h) zmiany uchwały Rady Gminy Pokój nr XXXVIII/282/2010 z dnia 22 lutego 

2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady zarządził 

nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr V/49/2015 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

i) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 
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Uchwała nr V/50/2015 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

j) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej 

opłaty 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr V/51/2015 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

k) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na 

obszarze gminy Pokój 

 Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0   

 

Uchwała nr V/52/2015 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Wójt Gminy zawnioskowała o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych   

i Kanalizacyjnych na lata 2015-2017 Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” 

Spółka z o.o., ul. Mariańska 2, 46 – 100 Namysłów - dla Gminy Pokój. Wyjaśniła, że Rada 

Gminy ma 3 miesiące na podjęcie tej uchwały. 

Pani Z.Cioma, radca prawny, wyjaśniła, że Rada Gminy może w trakcie sesji zmienić 

porządek obrad. 

Później Wójt Gminy zawnioskowała o zmianę treści oraz tytułu projektu uchwały w 

sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków. Po korekcie tytuł tej uchwał będzie brzmiał: „Uchwała w sprawie odmowy 

zatwierdzenia  taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Wójta Gminy w 

sprawie wycofania z podpunktu „l” projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego 

Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  i Kanalizacyjnych na lata 2015-2017 

Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o., ul. Mariańska 2, 46 – 

100 Namysłów - dla Gminy Pokój. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 
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 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zmianą tytułu oraz 

treści projektu uchwały z podpunktu „m” w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad V sesji Rady Gminy Pokój 

przedstawiał się w sposób następujący: 

 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady  

5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu 

bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój 

6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na 

terenie Gminy Pokój 

7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas IV sesji Rady Gminy Pokój 

oraz z działalności między sesjami 

9. Interpelacje i zapytania radnych 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 

roku szkolnego w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Pokój 

b) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

c) określenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na 

pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, rencistów, nauczycieli 

przebywających na świadczeniu kompensacyjnym korzystających z opieki 

zdrowotnej 

d) ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla 

nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz 

realizacji innych zadań statutowych szkoły, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Pokój 

e) uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów w Gminie Pokój oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pokoju do prowadzenia postępowania w sprawach o 

świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

f) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój 

g) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Pokój 
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h) zmiany uchwały Rady Gminy Pokój nr XXXVIII/282/2010 z dnia 22 lutego 2010 

r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

i) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

j) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej 

opłaty 

k) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze 

gminy Pokój 

l) odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków 

m) wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 

n) zmiany budżetu gminy na 2015 rok 

o) wieloletniej prognozy finansowej 

p) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z prefinansowaniem 

zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 

budynków w miejscowości Zieleniec”, 

r)    zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

       Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem zadania 

       inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków 

       w miejscowości Zieleniec” 

11. Zapytania i wnioski mieszkańców 

12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

13. Zakończenie sesji 

 

l) odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

                   odprowadzanie ścieków 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy, wyjaśniając, że przedstawiona przez 

spółkę „Ekowod” taryfa została sporządzona niezgodnie z prawem.  

Radca prawny dodała, że ze względu na nieprawidłowe sporządzenie wniosku 

taryfowego uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków mogłaby zostać zakwestionowana przez Wydział Nadzoru i Kontroli 

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr V/53/2015 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

m) wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 

 Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, przypomniała również o spotkaniu 

w dniu 20.02.2015 r., podczas którego sołtysi stwierdzili, że są przeciwko wyodrębnieniu 

funduszu sołeckiego.  
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 Radny T.Krystosek poinformował, że będzie namawiać do wyodrębnienia w budżecie 

gminy środków stanowiących fundusz sołecki, jeżeli stanowisko to będzie zgodne z wolą 

sołtysów.  

 Przewodniczący Rady zapytał sołtysów o zdanie w tej sprawie.  

 Sołtysi W.Kociencki, K.Walek, J.Sowa, H.Panicz, S.Pasionek, B.Fiebig, K.Piekarska, 

B.Czaja byli przeciwko wyodrębnieniu  w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki, natomiast sołtysi D.Trojanowska, D.Bochenek byli za wyodrębnieniem w budżecie 

gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Nowo wybrani sołtysi Pan D.Gregorowicz i Pani 

Z.Bieniusa nie zajęli stanowiska w sprawie.  

 Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie za niewyrażeniem zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  

 

Głosowanie: 

 Za   - 12 głosów 

 Przeciw   - 1 głos 

 Wstrzymujących się - 1 głos 

 

 

Uchwała nr V/54/2015 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

 

n) zmiany budżetu gminy na 2015 rok 

 Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, a Przewodniczący Komisji 

Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat zmian wprowadzonych do budżetu 

gminy na 2015 r.  

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

 Za   - 14 głosów 

 Przeciw   - 0 

 Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr V/55/2015 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

 

o) wieloletniej prognozy finansowej 

 Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

 Za   - 14 głosów 

 Przeciw   - 0 

 Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr V/56/2015 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

 

p) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

    Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z prefinansowaniem 

    zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 

    budynków w miejscowości Zieleniec” 

 W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Wójta Gminy, 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  
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Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr V/57/2015 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

 

r) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

   Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem zadania 

   inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do  

   budynków w miejscowości Zieleniec” 

  W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Wójta Gminy, 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr V/58/2015 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 

Ad.11 - zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pan W.Kociencki zwrócił uwagę na zagrzybiałe ściany w świetlicy wiejskiej w Zawiści i 

stwierdził, że problemem tym powinien zająć się odpowiedni specjalista. Poprosił również o 

interwencję w sprawie drzewa stwarzającego zagrożenie przy ul. Wołczynskiej 10 w Zawiści  

i powiedział, że podczas wywozu odpadów segregowanych pracownicy firmy „Remondis” nie 

skanują kodów kreskowych znajdujących się na tych workach. Uznał, że w takiej sytuacji nie 

będzie mógł wykazać, że segreguje odpady. Zapytał także,  czy zarządcą świetlicy wiejskiej i 

placu zabaw w Zawiści jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju.  

 Sekretarz Gminy potwierdziła, że wskazane przez Pana W.Kocienckiego obiekty są 

zarządzane przez GOKSiR. 

 Pani R.Podpora podziękowała Panu M.Jankowskiemu, pracownikowi Urzędu Gminy,  za 

interwencję w sprawie worków do segregacji odpadów oraz Wójtowi Gminy za odnowienie 

ławek w Pokoju.  

 Wójt Gminy odnosząc się do wcześniejszych zapytań radnych udzieliła następujących 

odpowiedzi: 

– uwagi radnego T.Barana w sprawie drogi wojewódzkiej zostaną przekazane Zarządowi 

Dróg Wojewódzkich w Opolu, 

– wskazany przez radnego T.Krystoska most stanowi własność gminy, w budżecie gminy 

na 2015 rok brak jest środków na jego remont, zaproponowała spotkanie z Nadleśniczym 

Nadleśnictwa Kluczbork w tej sprawie,  

– informacja w sprawie zatoru na rzece Stobrawie zostanie przekazana do Wojewódzkiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,  

– przekaże Staroście Namysłowskiemu uwagi na temat dróg powiatowych, chodnika w 

Ładzy oraz drzewa w Zawiści zagrażającego bezpieczeństwu,  

– ławki przy ul. Namysłowskiej będą pomalowane,  

– oświetlenie ul.Kolejowej zostanie uzupełnione w ramach doświetlania gminy Pokój,  

– uwagi dotyczące byłej stacji PKP w Pokoju zostaną przekazane zarządcy tej 

nieruchomości,  
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– kwestia usunięcia zagrzybienia w świetlicy wiejskiej w Zawiści zostanie omówiona z 

dyrektorem GOKSiR, 

– uwagi na temat odbioru odpadów komunalnych na bieżąco  zgłaszane są firmie 

„Remondis”. 

 

Ad.12 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Przewodniczący Rady poinformował o zaplanowanym na 13.04.2015 r. szkoleniu dla 

radnych, które zostanie przeprowadzone przez Prezesa Zarządu Związku Gmin Śląska 

Opolskiego, później przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych i 

złożył życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.  

 

Ad.13 - zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 18
30

 Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął V sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok …………………….. 


