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Protokół nr XX/16 

z XX sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 11 sierpnia 2016 r. 

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

J.Mielczarek, E.Pawłowska, J.Paluch, K.Paluch, J.Sowa, K.Walek, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Nieobecni na posiedzeniu: J. Gosławski, T.Kruszelnicki, K.Piekarska 

 

Obradom przewodniczyła Wiceprzewodnicząca Rady Pani Edyta Pawłowska  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

4. Interpelacje i zapytania radnych 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zgłoszenia kandydata Gminy Pokój do Powiatowej Rady Rynku Pracy 

b) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu  

pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu 

Namysłowskiego” nr projektu RPOP.09.01.01-16-044/15 

c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu  

pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu 

Namysłowskiego” pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Wilków, Gminą 

Świerczów, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój 

d) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze 

gminy Pokój 

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

odpadami komunalnymi 

f) zmiany budżetu gminy na 2016 rok 

g) wieloletniej prognozy finansowej 

6. Zapytania i wnioski mieszkańców 

7. Zakończenie sesji 
 

 

Ad.1 – otwarcie sesji 

Posiedzenie Rady Gminy otworzyła o godz.15
00  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Pani 

E.Pawłowska. Następnie odczytała wniosek Wójta Gminy Pokój o zwołanie sesji Rady Gminy 

Pokój, w trybie określonym w art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym. 

 

Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad 

Wiceprzewodnicząca  Rady stwierdziła, że w obradach bierze udział 12 radnych, co 

stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.  

 

Ad.3 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

 Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad, nie wniesiono do niego 

żadnych uwag.  
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Ad. 4 - interpelacje i zapytania radnych 

 Radna J.Paluch poprosiła o przywiezienie ziemi pozyskanej przy remoncie dróg 

gminnych w Lubnowie na plac za świetlicą wiejską „Betania” w Domaradzkiej Kuźni.  

 

Ad.5 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zgłoszenia kandydata Gminy Pokój do Powiatowej Rady Rynku Pracy 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przedstawiła wniosek Starosty Namysłowskiego  

o podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy Pokój do Powiatowej Rady Rynku 

Pracy w Namysłowie, następnie zarządziła głosowanie nad omawianym projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XX/166/2016 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

b) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu 

pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu 

Namysłowskiego” nr projektu RPOP.09.01.01-16-044/15 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Wiceprzewodnicząca Rady 

zarządziła nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XX/167/2016 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji 

Projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu 

Namysłowskiego” pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Wilków, Gminą 

Świerczów, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy informując o zmianie zapisu §2 

polegającej na  wykreśleniu po słowach: „Upoważnia się Wójta Gminy Pokój do zawarcia z 

Gminą Namysłów, Gminą Wilków, Gminą Świerczów, Gminą Domaszowice, umowy 

partnerskiej, o której mowa w §1” słów: „o treści, jak w załączniku do niniejszej uchwały” 

 Radny T.Krystosek zapytał o wysokość kosztów,  jakie Gmina będzie musiała ponieść w 

związku z realizacją tego projektu.  

 Sekretarz Gminy poinformowała, że Gmina zobowiązana będzie zapewnić wkład 

niefinansowy, dodała również, że w przypadku ewentualnych kosztów niekwalifikowanych 

Gmina również będzie musiała je ponieść. 

 Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła uwagę na zróżnicowaną wysokość dofinansowania 

dla poszczególnych gmin.  

 Sekretarz Gminy wyjaśniła, że wskazane kwoty wynikają z zapotrzebowania 

zgłoszonego przez dyrektorów szkół.  

 Następnie Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad omawianym projektem 

uchwały. 
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Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XX/168/2016 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

d) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na 

obszarze gminy Pokój 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Wiceprzewodnicząca Rady 

zarządziła nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XX/169/2016 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

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

odpadami komunalnymi 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Wiceprzewodnicząca Rady 

zarządziła nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XX/170/2016 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

f) zmiany budżetu gminy na 2016 rok 

Treść projektów uchwał z podpunktów „f” i „g” omówił Skarbnik Gminy. 

Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Budżetowej, przedstawił pozytywną opinię 

Komisji na temat zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2016 rok. 

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XX/171/2016 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

g) wieloletniej prognozy finansowej 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy 

Wiceprzewodnicząca  Rady zarządziła nad nim głosowanie. 
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Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XX/172/2016 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

Ad.6 - zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pani R.Podpora, Przewodnicząca Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów w Pokoju, poinformowała o wyjazdach organizowanych dla członków Koła oraz 

planowanym udziale w III Olimpiadzie Seniorów.  Przy okazji poprosiła o  przekazanie 

materiałów promocyjnych na to wydarzenie sportowe.  

 Pani Z.Bieniusa, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, powiedziała o zapytaniach 

mieszkańców dotyczących zmiany dotychczasowej lokalizacji lamp oświetlenia ulicznego przy 

ul. Budkowskiej i ul. Święcińskiej w Dąbrówce Dolnej.  

 Radna J.Mielczarek powiedziała o braku reakcji na wniosek dotyczący wycięcia 

zakrzaczeń przy drodze powiatowej, na odcinku od Domaradza do Kozub. 

 Radny E.Kania poinformował o wybitej szybie w wiacie przystankowej w Zieleńcu, 

zwrócił również uwagę na problem z odprowadzaniem wody z drogi wojewódzkiej nr 454 w 

Zieleńcu. Zaprosił także wszystkich obecnych na sali narad do udziału w festynie rodzinnym w 

Zieleńcu w dniu 14.08.2016 r.  

 Wójt Gminy odnosząc do wcześniej zadanych pytań udzieliła następujących odpowiedzi: 

 sprawdzona zostanie kwestia przeniesionych lamp oświetlenia ulicznego w Dąbrówce 

Dolnej, 

 ponownie zostanie przekazany wniosek do Starostwa Powiatowego w Namysłowie  

o wycięcie zakrzaczeń przy drodze powiatowej na odcinku od Domaradza do Kozub, 

Wójt Gminy zapewniła również, że poruszy te sprawę podczas kolejnego spotkania ze 

Starostą Namysłowskim, 

 przyjmuje do realizacji zgłoszenie dotyczące wybitej szyby w wiacie przystankowej w 

Zieleńcu, 

 zostanie wysłane pismo do zarządcy drogi w sprawie problemów z odprowadzaniem 

wody z drogi wojewódzkiej w Zieleńcu. 

Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt Gminy zaprosiła wszystkich obecnych na sali 

narad do udziału w dożynkach gminnych, w dniu 21.08.2016 r., w Krogulnej.     

 

Ad. 13 - zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 15
45

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

zamknęła XX sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

Edyta Pawłowska 

 

Protokołowała: 

Elżbieta Kuklok ……………… 


