Protokół nr XXIV/13
z XXIV sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 24 czerwca 2013 r.
Obecni na posiedzeniu: M.Bartoń, D.Gryl, W.Hadyna, J.Jakubik, E.Kania, W.Kociencki
M.Kruczek, J.Paluch, K.Paluch, E.Pawłowska, K.Piekarska, J.Sowa, R.Szeląg, 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 XXIII sesji Rady Gminy Pokój
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
5. Informacja na temat planu zadrzewieniowego na terenie Gminy Pokój
6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXIII sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
8. Interpelacje i zapytania radnych
9. Wykonanie budżetu gminy za 2012 rok - podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2012 rok
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2012 rok
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) skargi na działalność Wójta Gminy Pokój
b) przystąpienia Gminy Pokój do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego
„Samorządowa Polska” Pokój sp. z o.o. z siedzibą w Pokoju oraz do
Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie
c) uchylenia uchwały nr XXIII/216/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 24 czerwca
2013 r. sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku
Gospodarstwa Krajowego w związku z finansowaniem zadania
inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju – Etap I,
rejon ulic Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Rataja, 1 Maja, Reja,
Średniej i Mariackiej”
d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w związku z finansowaniem zadania
inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju – Etap I,
rejon ulic Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Rataja, 1 Maja, Reja,
Średniej i Mariackiej”
e) zmiany budżetu gminy na 2013 rok
f) 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.1400 Przewodniczący Rady Gminy, Pan
Jacek Gosławski. Następnie przywitał Pana H.Kołodzieja – Radnego Sejmiku Województwa
Opolskiego, Panią R.Podporę – Przewodniczącą Koła Polskiego Związku Emerytów,
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Rencistów i Inwalidów w Pokoju, Pana G.Racheniuka – animatora ds. zadrzewień, 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 XXIII sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Pokój,
ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad.
Na salę narad wszedł radny W.Hadyna, powiększając skład Rady Gminy do 14 osób.
Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów
uchwał w sprawach:
 dopłaty do 1 m3 ścieków,
 przyjęcia do realizacji projektu „Aktywne Pokojanki” w ramach priorytetu VII,
działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w poddziałaniu 7.1.1
rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu społecznego.
Wójt Gminy wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie dopłaty do 1 m3 ścieków jest
efektem wniosków radnych i mieszkańców o wprowadzenie dopłaty z budżetu gminy do
ścieków dowożonych, natomiast uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu
„Aktywne Pokojanki” jest niezbędna do podpisania umowy na realizację tego projektu, w
ramach którego wsparcie otrzyma 20 mieszkańców Gminy Pokój
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem
wskazanych przez Wójta Gminy uchwał do porządku obrad w pkt. 10 jako podpunkty „g” i
„h”.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy
Pokój przedstawiał się w sposób następujący:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Pokój
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4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
5. Informacja na temat planu zadrzewieniowego na terenie Gminy Pokój
6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXIII sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
8. Interpelacje i zapytania radnych
9. Wykonanie budżetu gminy za 2012 rok - podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2012 rok
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2012 rok
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) skargi na działalność Wójta Gminy Pokój
b) przystąpienia Gminy Pokój do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego
„Samorządowa Polska” Pokój sp. z o.o. z siedzibą w Pokoju oraz do
Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie
c) uchylenia uchwały nr XXIII/216/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 24
czerwca 2013 r. sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku
Gospodarstwa Krajowego w związku z finansowaniem zadania
inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju – Etap I,
rejon ulic Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Rataja, 1 Maja,
Reja, Średniej i Mariackiej”
d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w związku z finansowaniem
zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju
– Etap I, rejon ulic Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Rataja, 1
Maja, Reja, Średniej i Mariackiej”
e) zmiany budżetu gminy na 2013 rok
f) wieloletniej prognozy finansowej
g) dopłaty do 1 m3 ścieków
h) przyjęcia do realizacji projektu „Aktywne Pokojanki” w ramach priorytetu
VII, działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w
poddziałaniu 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego.
11. Zapytania i wnioski mieszkańców
12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
13. Zakończenie sesji
Ad.5 - informacja na temat planu zadrzewieniowego na terenie Gminy Pokój
Pan G.Racheniuk, animator ds. zadrzewień, powiedział o współpracy z Fundacją
EkoRozwoju realizującą program „Drogi dla Natury”. Przedstawił główny cel tego programu
zakładający odwrócenie trendu zanikania zadrzewień liniowych, poprzez: podniesienie
świadomości decydentów, społeczności lokalnych oraz społeczeństwa na temat ich znaczenia
i funkcji. Powiedział, że projekt wspierany jest przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Gmina Pokój jest jedną z
dwóch gmin na Opolszczyźnie, która weźmie udział w tym projekcie. Wyjaśnił, że efektem
tego projektu będzie program zadrzewieniowy, szkolenia, edukacja oraz promocja działań na
całe województwo. Ponadto, wraz z uczniami szkół, zostaną posadzone drzewa. Zaznaczył,
że wybór Gminy Pokój został podyktowany występowaniem na jej terenie wielu dobrze
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zachowanych alei. Poinformował również, że w ramach tego projektu zostanie posadzonych
100 drzew.
Pan W.Kociencki, Wiceprzewodniczący Rady, stwierdził, że przed posadzeniem
nowych drzew należałoby poddać zabiegom pielęgnacyjnym drzewa już rosnące.
Pan G.Racheniuk wyjaśnił, że nowe drzewa będą sadzone wyłącznie w dozwolonej
odległości od drogi i zapewnił, że będą to sadzonki drzew trwałych.
Radny W.Hadyna także zapytał o podmiot, który będzie odpowiedzialny za
przycinanie tych drzew.
Pan G.Racheniuk powiedział, że wykonanie tych prac będzie należało do zarządców
dróg.
Na salę narad wszedł radny M.Bartoń powiększając skład Rady Gminy do 15 osób.
Radny W.Hadyna zapytał o sprzątanie liści z tych drzew w okresie jesiennym.
Pan G.Racheniuk zapewnił, że drzewa zostaną nasadzone w miejscach otwartych, a
nie przy posesjach mieszkańców.
Radny W.Hadyna zwrócił ponadto uwagę na drzewa w Krzywej Górze, o wycięcie
których wnioskuje już od paru lat.
Wójt Gminy wyraziła zadowolenie z faktu wyboru Gminy Pokój do realizacji tego
programu i zapewniła, że inwentaryzacja stanu zadrzewieniowego będzie pomocna przy
wnioskowaniu o pozwolenia na wycinkę drzew w innych instytucjach. Przy okazji
powiedziała o wniosku pszczelarzy o dosadzenie drzew na terenie Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady podziękował Panu G.Racheniukowi za udział w
sesji.
Ad.6 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
 wizyty w Pokoju, w dniach od 26 do 31.05.2013 r., Burmistrza partnerskiej Gminy
Hochspeyer z Niemiec oraz jego zastępcy,
 X Festiwalu Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C.M. von Webera, przy okazji
Przewodniczący Rady podziękował Wójtowi Gminy i jego współpracownikom za
zaangażowanie włożone w przygotowanie tej imprezy,
 spotkania roboczego radnych w dniu 21.06.2013 r. dotyczącego spraw bieżących.
Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy:
 Skarga (…) dotycząca nieudzielenia jej wystarczających informacji przez Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Pokoju. Przewodniczący Rady zaproponował skierowanie tej
skargi do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej i zarządził głosowanie w tej sprawie
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
 Skarga (…) na działalność Wójta Gminy Pokój i Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, przesłana za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego.
Przewodniczący Rady stwierdził, że zarzuty wskazane w skardze były już
rozpatrywane przez Radę Gminy Pokój. Przypomniał, że w sprawie bojlera Rada
Gminy wyraziła stanowisko w uchwale nr XIX/164/2013 z dnia 28.12.2012 r. w
sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
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oraz Wójta Gminy Pokój, natomiast wobec zarzutu dotyczącego umieszczenia syna
(…) w Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej Rada Gminy Pokój wyraziła swoje
stanowisko w uchwale nr XXIII/213/2013 z dnia 20.05.2013 r. w sprawie skargi na
działalność Wójta Gminy Pokój oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Zauważył, że obie skargi zostały uznane za bezzasadne. Następnie
powołując się na art.239 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w brzmieniu: „W
przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez
wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może
podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy –
bez zawiadamiania skarżącego.” zawnioskował o niekierowanie skargi (…) do
Komisji Rewizyjnej celem jej ponownego rozpatrzenia i zarządził głosowanie nad tym
wnioskiem.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
 Pismo Pana W.Derezińskiego z dnia 26.05.2013 r. Przewodniczący Rady
poinformował, że ze względu na to, że treść tego pisma jest mało czytelna, został
wysłany wniosek do Pana W.Derezińskiego o sprecyzowanie spraw, których ta
korespondencja dotyczy,
 Pismo Wojewody Opolskiego z 05.06.2013 r., adresowane do (…), kierowane do
wiadomości Rady Gminy Pokój, w którym poinformowano (…) o zgodnym z
przepisami rozpatrywaniu skarg przez Radę Gminy.
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o spotkaniach
Komisji w dniach:
 10.06.2013 r. w trakcie którego rozpatrzono skargę (…) na Wójta Gminy Pokój,
 17.06.2013 r. podczas którego dokonano kontroli działalności i finansów klubów
sportowych na terenie Gminy Pokój.
Wiceprzewodniczący Rady odnosząc się do boiska sportowego w Zawiści stwierdził,
że w ostatnim czasie nie było możliwości jego wykoszenia ze względu na długotrwałe
opady deszczu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał o mienie niedziałających klubów
sportowych.
Przewodniczący Rady zaproponował zorganizowanie spotkania byłych działaczy
sportowych i osób chętnych do reaktywowania klubów sportowych na terenie Gminy.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Komisja Rewizyjna powinna spotkać się z
przedstawicielami niedziałających klubów. Zapewnił, że kosiarka należąca do zespołu
sportowego w Zawiści będzie wykorzystywana do koszenia placu zabaw w Zawiści.
Pan H.Kołodziej, radny Sejmiku Województwa Opolskiego, zaproponował ogłoszenie
konkursu na aktywizację sportową mieszkańców, stwierdził, że to rozwiązanie może
spotkać się z zainteresowaniem społeczności lokalnej. Później powiedział o dużym
prawdopodobieństwie wykonania w 2014 r. chodnika przy ul.Opolskiej w Pokoju.
Następnie zachęcił władze Gminy do przystąpienia do Euroregionu Pradziad
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zrzeszającego miejscowości nastawione na turystykę oraz mające związek z
działalnością uzdrowiskową. Stwierdził, że w ramach tej organizacji istnieje
możliwość pozyskania środków pozabudżetowych.
Przewodniczący Rady zauważył, że sprawa chodnika przy ul.Opolskiej w Pokoju jest
odwlekana z roku na rok. Przypomniał, że budowa tego chodnika miała rozpocząć się
po wykonaniu kanalizacji burzowej. Jeszcze raz zwrócił się z prośbą do Pana
H.Kołodzieja o monitorowanie tej sprawy.
Pan H.Kołodziej zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby chodnik przy ul Opolskiej
został wybudowany, przy okazji powiedział o trudnej sytuacji finansowej
Województwa Opolskiego.
Radny M.Bartoń zaproponował, aby w miejscu, gdzie ma zostać wybudowany
chodnik doraźnie wysypać kamień.
Wójt Gminy poinformowała, że po zakończeniu działalności przez LKS „Budowlani
Pokój” wymieniono zamki w szatni, a kosiarka wykorzystywana jest do koszenia
terenów należących do gminy. Natomiast kosiarka należąca do niedziałającego klubu
sportowego w Zawiści wykorzystywana jest na potrzeby sołectwa Zawiść.
Powiedziała także o pomyśle powołania przy Stowarzyszeniu „Pokój” sekcji
piłkarskiej.
Przewodniczący Rady zaproponował zorganizowanie spotkania w sprawie działalności
sportowej na terenie gminy, zasugerował także przeprowadzenie sondy mającej na
celu określenie dyscyplin sportowych cieszących się wśród młodzieży największym
zainteresowaniem. Zwrócił również uwagę na posiadane przez Gminę odpowiednie
zaplecze umożliwiające uprawianie różnych rodzajów sportów.
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, poinformowała o posiedzeniu
Komisji w dniu 21.06.2013 r., podczas którego dokonano analizy wydatków związanych z
drogami gminnymi w latach 2012 i I poł. 2013 r. oraz zaopiniowano aktualne zmiany w
budżecie gminy.
Ad.7 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXIII sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał podjętych w dniu 20 maja
2013 r., stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu.
Później Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat:
 realizowanych inwestycji (budowa kanalizacji w Pokoju, remont świetlicy wiejskiej w
Krogulnej),
 przetargów na odbiór odpadów komunalnych, świadczenie usługi bankowej
polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego oraz na usuwanie wyrobów
zawierających azbest,
 ogłoszonego w dniu 10.06.2013 r. alarmu powodziowego we wszystkich sołectwach
Gminy Pokój,
 możliwości składania wniosków o szacowanie szkód powstałych w wyniku podtopień,
w terminie do 30.06.2013 r.
 wniosków złożonych na pozyskanie środków pozabudżetowych,
 braku odpowiedniej liczby zgłoszeń na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
 odkomarzania terenów należących do Gminy Pokój, przy okazji Wójt Gminy
powiedziała, że Gmina nie będzie finansować zakupu środka przeciwko komarom dla
mieszkańców,
 spotkania w Kudowie-Zdroju na temat Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji,
 X Festiwalu Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im.C.M. von Webera,
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 możliwości zorganizowania na terenie Gminy półkolonii dla dzieci, których rodzice
opłacają składki w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 zaplanowanych na 29.06.2013 r. zawodów sportowo-pożarniczych,
 stanu zatrudnienia w Urzędzie Gminy Pokój.
Wójt Gminy odniosła się także do problemów poruszonych w piśmie Koła Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Pokoju, przekazanym na ręce Przewodniczącego Rady Gminy na
sesji w dniu 20 maja 2013 r.
Ad.8 - interpelacje i zapytania radnych
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy Urząd Gminy udostępni opryskiwacz dla
mieszkańców, którzy we własnym zakresie zakupią środek przeciwko komarom.
Radny M.Bartoń stwierdził, że żadne działania nie doprowadzą do całkowitego
pozbycia się komarów.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał o kwestię posprzątania skoszonej trawy na boisku
sportowym w Zawiści. Następnie poprosił o umieszczenie w gazetce wydawanej przez Urząd
Gminy informacji dla mieszkańców na temat przepisów budowlanych dotyczących
przeprowadzania remontów z uwzględnieniem odległości od granic nieruchomości. Później
zapytał, czy szacowanie strat będzie dotyczyć upraw zniszczonych w wyniku wylania rzek,
czy ulewnych deszczy.
Wójt Gminy potwierdziła, że szacowane będą straty powstałe w wyniku obu
przypadków.
Wiceprzewodniczący Rady poinformował także o planowanym wykonaniu boisk do
gry w kosza i piłkę ręczną przy Ośrodku Wychowawczym w Zawiści. Zapewnił, że
mieszkańcy będą mogli korzystać z tych obiektów.
Wójt Gminy dodała, że przy Ośrodku tym ma powstać również basen.
Radna J.Paluch poinformowała o zarośniętym poboczu przy drodze gminnej
Domaradz-Paryż.
Radny M.Bartoń stwierdził, że społeczeństwo starzeje się, dlatego też przed podjęciem
decyzji o przystąpieniu do realizacji jakiejkolwiek inwestycji należy zastanowić się, czy w
przyszłości inwestycje te będą komukolwiek służyć. Odnosząc się do planów przekształcenia
miejscowości Pokój w uzdrowisko uznał, że jest to zadanie na które Gminy nie stać.
Radny K.Walek powiedział o moście na rzece Stobrawie, który grozi zawaleniem.
Przewodniczący Rady zawnioskował, aby spółka „Ekowod” ustosunkowała się do
wyników badań wody z wodociągu gminnego oraz wpływu wody na instalację (kształtki,
krany, zawory, rury)
Ad.9 - wykonanie budżetu gminy za 2012 rok - podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Pokój za 2012 rok
Na wstępie Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, omówił sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Pokój za 2012 rok, sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia
Gminy.
Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odczytał protokół z posiedzenia
Komisji podczas którego dokonano analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2012 r., sprawozdania finansowego za 2012 r. oraz zapoznano się z informacją o stanie
mienia gminy. Poinformował także, że Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do
przedstawionych sprawozdań i informacji.
Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pokój
oraz sprawozdanie finansowe zostały przekazane Radzie Gminy w ustawowo określonych
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terminach, następnie odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
Po wysłuchaniu powyższych informacji radni nie wnieśli dodatkowo żadnych uwag.
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy Pokój za 2012 rok.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIV/221/2013 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2012 rok
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji o udzielenie Wójtowi
Gminy absolutorium za 2012 r., następnie Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu na jego temat.
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2012 rok.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIV/222/2013 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad.10 - podjęcie uchwał w sprawach:
a) skargi na działalność Wójta Gminy Pokój
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił stanowisko Komisji w sprawie skargi
(…) na działalność Wójta Gminy Pokój. Następnie Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad przyjęciem stanowiska wypracowanego w sprawie skargi przez Komisję
Rewizyjną.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIV/223/2013 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
b) przystąpienia Gminy Pokój do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego
„Samorządowa Polska” Pokój sp. z o.o. z siedzibą w Pokoju oraz do Krajowego
Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
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Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-1
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIV/224/2013 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
c) uchylenia uchwały nr XXIII/216/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 24 czerwca 2013
r. sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa
Krajowego w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju – Etap I, rejon ulic Wojska
Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Rataja, 1 Maja, Reja, Średniej i Mariackiej”
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIV/225/2013 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w związku z finansowaniem zadania
inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju – Etap I, rejon
ulic Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Rataja, 1 Maja, Reja, Średniej i
Mariackiej”
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIV/226/2013 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
e) zmiany budżetu gminy na 2013 rok
Przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat
zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2013 rok. Następnie Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIV/227/2013 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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f) wieloletniej prognozy finansowej
Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIV/228/2013 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
g) dopłaty do 1 m3 ścieków
Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, a następnie zarządził nad nim
głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIV/229/2013 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
h) przyjęcia do realizacji projektu „Aktywne Pokojanki” w ramach priorytetu VII,
działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w poddziałaniu 7.1.1
rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu społecznego.
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani E.Hylla, p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pokoju. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad tym
projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIV/230/2013 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad.11 – zapytania i wnioski mieszkańców
Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, podziękował Wójtowi Gminy za
udostępnienie sprzętu przy pomocy którego wyremontowano drogę w Kopalinie, zwrócił
także uwagę na ul.Wierzbicką w Zawiści wymagającą natychmiastowego remontu.
Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, powiedział o niezakończonych pracach
na drogach gminnych przy użyciu patchera.
Pani B.Leszczyńska, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, zawnioskowała o usunięcie
ubytków w drodze prowadzącej do posesji Pani Zachariasz.
Pani B.Fiebig, sołtys sołectwa Siedlice, zapytała o wykoszenie pobocza drogi
prowadzącej do Siedlic.
Pani E.Hylla powiedziała o drzewie ograniczającym widoczność na zakręcie przy
przydrożnym krzyżu w miejscowości Paryż.
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Radny M.Bartoń poinformował o rosnących krzakach przy wyjeździe z ul. Nowy
Świat w Pokoju, utrudniających wyjazd z tej ulicy.
Radna K.Piekarska zwróciła uwagę na niewykoszoną działkę w Ładzy, znajdującą się
między posesjami Państwa Kozioł i Kilisz.
Wójt Gminy powiedziała, że odpowiedzi na wszystkie zapytania zostaną udzielone w
formie pisemnej, podziękowała również za udzielenie absolutorium.
Ad. 12 – wolne wnioski i oświadczenia radnych
Radni nie zgłosili żadnych wniosków.
Ad.13 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1640
zamknął XXIV sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:
Elżbieta Kuklok ………………………
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