Protokół nr XVII/16
z XVII sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 31 maja 2016 r.
Obecni na posiedzeniu: T.Baran, J.Ciurla, B.Frasiak, J. Jakubik, E.Kania, T.Kruszelnicki,
T.Krystosek, J.Mielczarek, J.Paluch, K.Paluch, K.Piekarska, J.Sowa, K.Walek, zgodnie z listą
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecna: Pani Edyta Pawłowska - Wiceprzewodnicząca Rady
Obradom przewodniczył: Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Pokój
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
5. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XVI sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
8. Interpelacje i zapytania radnych
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu
terytorialnego z budżetu gminy Pokój
b) przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy- szczepienie HPV
na lata 2016-2017
c) przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Pokój”
d) zmiany budżetu gminy na 2016 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.1500 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.
Ad.3 - przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XVI sesji Rady Gminy Pokój, ze
względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
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Głosowanie:
Za
- 13 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 na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
Informację na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
przedstawiła Pani E.Hylla, p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju.
Na salę narad weszła radna J.Paluch, powiększając skład Rady Gminy do 14 osób.
Przewodniczący Rady zapytał, czy wzrasta liczba osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej.
Pani E.Hylla wyjaśniła, że liczba tych osób utrzymuje się na podobnym poziomie.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał o liczbę rodzin objętych opieką asystenta
rodziny.
Pani E.Hylla poinformowała, że z pomocy asystenta rodziny korzysta 10 rodzin,
powiedziała również, że dzięki zatrudnieniu dodatkowej osoby na tym stanowisku możliwe
będzie objęcie opieką większej liczby rodzin.
Później Przewodniczący Rady wyraził słowa uznania dla Pani M.Kumięgi, pracującej na
stanowisku asystenta rodziny.
Ad.6 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Na wstępie swojej wypowiedzi Przewodniczący Rady podziękował radnym i sołtysom za
udzielenie pomocy rodzinom z Pokoju poszkodowanym w pożarze, później powiedział o udziale
w XIII Festiwalu Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C.M. von Webera w Pokoju w dniach 2629.05.2016 r., podziękował organizatorom za przygotowanie tej imprezy i zauważył, że
frekwencja podczas koncertów była najwyższa w historii Festiwalu. Powiedział także o wizycie
w Pokoju gości z partnerskiej gminy Hochspaeyer z Niemiec. Później złożył gratulacje Pani
A.Kani, Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju, za osiągnięcie wysokich
wyników na sprawdzianie w klasie VI.
Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy:
 uchwałę Rady Miejskiej w Białej w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku
Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego o
współfinansowanie centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w ŁambinowicachOpolu”, stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu,
 uchwałę Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa
Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia
zasiłków wyrównawczych, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu,
 życzenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z okazji
Dnia Samorządowca, stanowiące załącznik nr 4 do protokołu,
 skargę gmin Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków i Turawa na
działalność Wojewody Opolskiego dotyczącą wniosku w sprawie zmiany granic
Miasta Opola, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu,
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 skargę Pana J.Balija na Wójta Gminy i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pokoju, Przewodniczący Rady zaproponował skierowanie skargi
do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej i zarządził głosowanie w tej sprawie
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
- 1 głos
Wstrzymujących się - 0
Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących
Pan T.Kruszelnicki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniu
Komisji w dniu 13.05.2016 r. podczas którego dokonano analizy sprawozdania finansowego za
2015 rok, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 oraz sporządzono wniosek w
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o posiedzeniu Komisji
w dniu 30.05.2016 r. podczas którego zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu gminy na
2016 r. oraz dokonano analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
Ad.7 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XVI 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 27.04.2016 r. stanowiącą załącznik nr 6 do
protokołu, później przedstawiła informacje na temat:
 wyboru firmy „REMOST” do remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w
obrębach Lubnów i Domaradzka Kuźnia,
 zlecenia firmie „Tombud” remontu drogi gminnej w Kozubach, prowadzącej do
posesji Pana Raduchowskiego,
 przetargu ogłoszonego na remont drogi gminnej we wsi Świercowskie - I etap,
 trwającego paczerowania dróg gminnych,
 wykoszonych poboczy części dróg gminnych,
 trwającego uzupełniania oznakowania drogowego na terenie gminy i odtwarzania
oznakowania poziomego,
 wymienionego przepustu w Dąbrówce Dolnej, w drodze prowadzącej do „Wilczej
Budy”,
 prac nad dokumentacją dotyczącą dobudowy oświetlenia drogowego na terenie
gminy i zaplanowanego na czerwiec dowieszania lamp oświetlenia ulicznego,
 III przetargu ogłoszonego na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na potrzeby utworzenia Regionalnego Ośrodka Edukacji
Przyrodniczej i Badań nad Bioróżnorodnością pod nazwą „Centrum
Doświadczania Świata” w Ładzy,
 wniosków złożonych na pozyskanie środków pozabudżetowych,
 przeprowadzonych w dniu 19.05.2016 r. konkursów na stanowiska dyrektorów
Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałem
Przedszkolnym w Domaradzu,
 planowanej budowy w Paryżu, przez spółkę „Ekowod”, podziemnej stacji
podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej, w celu wsparcia miejscowości
Zawiść, Kopalina, Lubnów, Domaradzka Kuźnia i Dąbrówka Dolna,
 posiedzenia rady nadzorczej Zakładu Komunalnego „Pokój” w dniu 18.05.2016
r., podczas którego pozytywnie oceniono działalność spółki w 2015 r.,
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 zjazdu gminnego OSP w dniu 28.05.2016 r. podczas którego dokonano oceny
działalności zarządu gminnego za ostatnie 5 lat oraz dokonano wyboru nowych
władz,
 zmienionej dotychczasowej formuły Festiwalu Zabytkowych Parków i Ogrodów
im. C.M. von Webera oraz nowego dyrektora artystycznego tej imprezy,
 bardzo dobrych wyników osiągniętych przez uczniów Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Pokoju na sprawdzianie w klasie VI.
Ad.8 – interpelacje i zapytania radnych
Radna J.Sowa poinformowała o bardzo złej jakości wody w sieci wodociągowej w
Zieleńcu w dniach 27-28.05.2016 r..
Wójt Gminy wyjaśniła, że zabrudzenie wody było efektem czyszczenia sieci
wodociągowej przez „Ekowod” po pożarze w Zieleńcu w dniu 27.05.2016 r.
Radna J.Sowa stwierdziła, że woda z wodociągu była już brudna przed pożarem. Później
powiedziała o cieknącym kranie na cmentarzu w Zieleńcu, zawnioskowała również o ustawienie
znaku zakazującego wjazdu w uliczkę prowadzącą do świetlicy wiejskiej w Zieleńcu.
Radny T.Krystosek podczas swojego wystąpienia:
 nawiązał do remontu skrzyżowania w Zawiści i stwierdził brak wykonania wszystkich
prac określonych w przetargu ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie
na ten remont, wśród których wymienił: brak pasów przy przejściu dla pieszych, brak
linii odgradzającej miejsca parkingowe od pasa jezdni oraz brak znaku „Parking do 2,5
t.” przed zatoczką parkingową. Powiedział również o odpowiedzi otrzymanej ze
Starostwa Powiatowego w Namysłowie wskazującej na brak środków na wykonanie
tych prac. Wyraził także nadzieję, że wykonawca nie otrzymał zapłaty za prace, których
nie wykonał. Zaproponował ponadto umieszczenie krawężnika na długości pobocza z
tłucznia w celu uniemożliwienia ścinania zakrętu oraz wyrzucania kamieni na jezdnię
przez samochody wjeżdżające na pobocze z dużą prędkością,
 poprosił, aby w trakcie paczerowania drogi powiatowej na odcinku Lubnów-Kopalina
zwrócić uwagę na wyrwy w poboczu,
 zawnioskował o zwiększenia ciśnienia w sieci wodociągowej, które spada wieczorem w
Kopalinie i Zawiści z powodu wzmożonego podlewania przydomowych ogródków i
trawników,
 poprosił o wskazanie etapu postępowania w sprawie skradzionej części ogrodzenia przy
boisku sportowym w Zawiści i zapytał o możliwość odbudowy ogrodzenia, poprzez jego
uzupełnienie o brakujące panele, zakupione ze środków otrzymanych w ramach
zawartej polisy ubezpieczeniowej,
 poprosił o zlecenie wykoszenia i wycięcia zakrzaczeń oraz drobnych drzewek na placu
przy budynku byłego przedszkola w Zawiści, jest to działka gminna nr 80/3,
 zapytał o termin uzupełnienia ubytków na ul. Wiejskiej w Kopalinie.
Radny K.Walek zapytał o możliwość uzupełnienia ubytków w drodze powiatowej przy
wjeździe do Fałkowic.
Radny J.Jakubik powiedział o uwagach mieszkańców do prac wykonanych paczerem
przy ul. Brzeskiej w Pokoju.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
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Ad.9 - podjęcie uchwał w sprawach:
a) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu
terytorialnego z budżetu gminy Pokój
Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, uprzedzając, że przedmiotowa
uchwała może zostać uchylona przez organ nadzoru, ponieważ z budżetu gminy nie można
dofinansowywać żłobków położonych poza gminą Pokój.
Wójt Gminy dodała, że dofinansowanie do dziecka zamieszkałego na terenie gminy
Pokój, a uczęszczającego do żłobka w innej gminie, zgodnie z przedstawioną uchwałą, będzie
wynosić około 100 zł.
Przewodniczący Rady odniósł się do zapisu §2 ust.1 uchwały: „dofinansowanie pobytu
każdego dziecka faktycznie zamieszkałego na terenie gminy Pokój” i zaproponował usunięcie z
niego wyrazu „faktycznie”, później zaproponował zastąpienie zapisu „może zgłosić” w §4 ust.2
pkt.11 na „składa”.
Radny J.Ciurla poprosił radcę prawnego o opinię na temat tej uchwały.
Pani Z.Cioma, radca prawny, wyjaśniła, że podmiot prowadzący żłobek powinien złożyć
wniosek o dotację do gminy na terenie której prowadzi działalność i uznała, że uchwała ta
zostanie uchylona przez organ nadzoru.
Wójt Gminy dodała, że w rozstrzygnięciu organ nadzoru będzie musiał wskazać na brak
możliwości udzielenia dotacji podmiotowi prowadzącemu żłobek na terenie innej gminy.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem
uchwały wraz z zaproponowanymi zmianami.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała Nr XVII/148/2016 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
b) przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy- szczepienie HPV
na lata 2016-2017
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała Nr XVII/149/2016 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
c) przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Pokój”
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
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Uchwała Nr XVII/150/2016 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
d) zmiany budżetu gminy na 2016 rok
Skarbnik Gminy omówił treść projektów uchwał z podpunktów „d” i „e”.
Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat
zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2016 r.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem
uchwały.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała Nr XVII/151/2016 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
e) wieloletniej prognozy finansowej
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała Nr XVII/152/2016 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.10 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pani D.Trojanowska, sołtys sołectwa Pokój, zapytała o remont remizy OSP w Pokoju.
Pan H.Panicz, sołtys sołectwa Krzywa Góra, poprosił o wysłanie wniosku do Starostwa
Powiatowego w Namysłowie o wycięcie zakrzaczeń utrudniających widoczność na zakrętach
przy drodze powiatowej w Krzywej Górze.
Ad.11 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Radny T.Krystosek odniósł się do braku zaangażowania społeczeństwa lokalnego w
głosowaniu za pośrednictwem systemu informatycznego za miejscowością Kopalina w projekcie
„Podwórko Nivea”. Stwierdził, że projektów, które są zgłaszane i rozstrzygane w ten sposób jest
coraz więcej, nie tylko w Kopalinie, ale i w pozostałych miejscowościach Gminy Pokój. Powiedział
o „znieczulicy społecznej” na zgłaszane projekty, które pomimo odpowiedniego rozpowszechnienia
informacji na ich temat, nie spotykają się z odzewem ze strony mieszkańców. Stwierdził, że postawa
ta nie pozwala na przeforsowanie żadnej ze zgłoszonych inicjatyw. Powiedział również o
rozmowach z dyrektorami szkół w Domaradzu i w Pokoju o możliwości zaangażowania dzieci i
młodzieży, w ramach zajęć informatycznych, do oddawania głosów, za pośrednictwem systemu
informatycznego, na lokalne projekty. Stwierdził, na podstawie ilości przybywających głosów, że to
działanie również nie przyniosło zamierzonego efektu. Później poprosił obecnych na sali narad o
pomoc w znalezieniu sposobu na zachęcenie mieszkańców do głosowania. Zapytał również, czy
podejmowane są wszystkie działania w celu nagłośnienia podejmowanych inicjatyw i nakłonienia
społeczności lokalnej do głosowania.
Radny E.Kania stwierdził, że do akcji głosowania powinny włączyć się szkoły.
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Przewodniczący Rady zaproponował ufundowanie nagrody dla osób lub szkół, które w
głosowaniu oddadzą największą liczbę głosów. Zasugerował również, aby zorganizować w
Urzędzie Gminy spotkanie z informatykami zatrudnionymi w szkołach w celu przedstawienia im
tej propozycji.
Radna J.Paluch zgłosiła pomysł odwiedzania mieszkańców w domach w celu nakłonienia
ich do głosowania.
Później Wójt Gminy odnosząc się do wcześniej zadanych pytań udzieliła następujących
odpowiedzi:
 sprawy cieknącego kranu na cmentarzu w Zieleńcu oraz ustawienia znaku zakazującego
wjazdu w drogę prowadzącą do świetlicy wiejskiej w Zieleńcu zostaną przekazane do
realizacji Zakładowi Komunalnemu „Pokój”,
 poprosi Prezesa spółki „Ekowod” o pisemne odniesienie się do złej jakości wody w
Zieleńcu,
 uwagi dotyczące remontu skrzyżowania w Zawiści, wyrw w poboczu drogi powiatowej
na odcinku Lubnów-Kopalina oraz wycięcia zakrzaczeń przy drodze powiatowej w
Krzywej Górze zostaną przekazane Staroście Namysłowskiemu,
 wyjaśni z pracownikiem Urzędu Gminy, odpowiedzialnym za drogi gminne, sprawę
uzupełnienia ubytków w ul. Wiejskiej w Kopalinie,
 w sprawie kradzieży części ogrodzenia przy boisku sportowym w Zawiści Komenda
Powiatowa Policji w Namysłowie wydała postanowienie o niewykryciu sprawcy i
umorzeniu postępowania, ponadto wystąpiono do firmy ubezpieczeniowej o wypłatę
odszkodowania z tytułu tej kradzieży,
 sprawa wykoszenia działki gminnej przy byłym przedszkolu w Zawiści zostanie
przekazana Zakładowi Komunalnemu „Pokój”,
 zwróci uwagę pracownikowi zajmującemu się drogami gminnymi na uzupełnienie
ubytków w drodze przy wjeździe do Fałkowic,
 w sprawie prac paczerem przy ul. Brzeskiej w Pokoju odpowiedź zostanie udzielona
radnemu J.Jakubikowi na piśmie,
 na remont remizy OSP w Pokoju, w ramach subregionu Kluczbork – Olesno –
Namysłów, przyznano gminie Pokój 480 tyś. zł., ponadto przystąpiono do opracowania
inwentaryzacji obiektu i jego ekspertyzy technicznej, w III kwartale, po ogłoszeniu
naboru, zostanie złożony wniosek o pozyskanie środków na ten remont, w IV kwartale
nastąpi ocena złożonych wniosków, a rozpoczęcie prac planowane jest w przyszłym roku.
Zaproponowała również radnym spotkanie w celu zapoznania się z ekspertyzą techniczną
budynku remizy OSP.
Ad. 13 - zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 1700 Przewodniczący Rady Gminy
zamknął XVII sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:
Elżbieta Kuklok ………………
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