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Protokół nr XXIV/16 

z XXIV sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 30 listopada 2016 r. 

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

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

listą 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 protokołów:  

a) z XXII sesji Rady Gminy Pokój 

b) z XXIII sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieżących 

6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXIII sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności między sesjami 

7. Interpelacje i zapytania radnych 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie 

rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy 

Dąbrowa 

b) poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o 

uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic 

Gminy Komprachcice 

c) poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o 

uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic 

Gminy Prószków 

d) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pokój na lata 

2016-2019 

e) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

niezabudowanej stanowiącej własność gminy Pokój położonej w Domaradzu z 

przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej 

f) zapewnienia wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej  

g) zmiany budżetu gminy na 2016 rok 

h) wieloletniej prognozy finansowej 

9. Zapytania i wnioski mieszkańców 

10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

11. Zakończenie sesji 

 

 

Ad.1 – otwarcie sesji 

 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz. 15
00

 Przewodniczący Rady Gminy, Pan  

J. Gosławski. Następnie przywitał Panią B.Zając - Wójta Gminy, dyrektorów placówek 

oświatowych, sołtysów, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy. 
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Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 14 radnych, co stanowi 

quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Ad.3 - przyjęcie protokołów:  

a) z XXII sesji Rady Gminy Pokój 

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

ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 radnych 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

b) 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 jego przyjęcia. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 radnych 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

 Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad, nie wniesiono do niego 

uwag. 

 

Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieżących 

 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

 spotkania roboczego radnych w dniu 07.11.2016 r. w sprawie projektu budżetu gminy 

na 2017 rok, 

 udziału w obchodach Dnia Św. Marcina zorganizowanych w dniu 10.11.2016 r. przez 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju. 

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy Pokój: 

 zarządzenie nr 47/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 15.11.2016 r. w sprawie przedłożenia 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok oraz wieloletniej 

prognozy finansowej, 

 postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 8.11.2016 r. w sprawie 

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego T.Kruszelnickiego, stanowiące załącznik nr 2 

do protokołu. 

 

Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących 

 

 Pan B.Frasiak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o spotkaniu 

Komisji w dniu 28.11.2016 r. podczas którego dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji 

oraz zaopiniowano projekt budżetu gminy na 2017 r. 
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 Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o posiedzeniu 

Komisji w dniu 28.11.2016 r. w trakcie którego zaopiniowano projekt budżetu gminy na 2017 

rok oraz dokonano analizy zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2016 rok. 

 

Ad.6 – sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXIII sesji Rady 

Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami 

Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady 

Gminy Pokój podjętych podczas XXIII sesji, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu, później 

przedstawiła informacje na temat: 

 ponownego przetargu ogłoszonego na przebudowę i rozbudowę regionalnego 

ośrodka „Centrum Doświadczania Świata w Ładzy”, 

 unieważnionego przetargu na remont drogi gminnej w Żabińcu, ze względu na 

niepodpisanie umowy przez wyłonionego wykonawcę oraz na błąd w mapie 

zasadniczej, 

 dwóch wniosków złożonych na pozyskanie środków w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na rewitalizację 

zabytkowego parku w Pokoju, 

 spotkań z kierownikami oddziałów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w Kluczborku i Brzegu, w których uczestniczyli radni 

T.Krystosek i T.Baran,  

 I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Pokój w dniu 24.11.2016 r. 

 pisma otrzymanego ze Starostwa Powiatowego w Namysłowie, informującego 

o wpisaniu do budżetu powiatu na 2017 rok remontu ul. Wolności w Ładzy 

oraz planowanego wykonania w 2018 r. remontu drogi powiatowej w 

Domaradzkiej Kuźni, od rynku w kierunku Lubnowa, 

 remontu drogi powiatowej na odcinku Kozuby-Domaradz oraz nieczynnego 

przejazdu kolejowego w Pokoju, które zostaną wykonane w miarę środków 

posiadanych przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie,  

 planowanego złożenia wniosku na pozyskanie środków na termomodernizację 

remizy OSP w Pokoju,  

 udziału w spotkaniu z Wojewodą Opolskim i Opolskim Kuratorem Oświaty 

dotyczącym reformy edukacji, 

 sprzedaży nieruchomości w Zawiści na rzecz dotychczasowego najemcy, 

 planowanego podpisania umowy użyczenia działki nr 976 w Paryżu, na której 

będzie budowana przez spółkę „Ekowod” z Namysłowa podziemna stacja 

podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej. 

 

Następnie, poza porządkiem obrad, Przewodniczący Rady wraz z Wójtem Gminy 

złożyli podziękowania Panu T.Kruszlenickiemu, który zrzekł się mandatu radnego, za 

dotychczasową pracę w Radzie Gminy i Komisji Rewizyjnej. 

 

Ad. 7 – interpelacje i zapytania radnych 

 Radny E.Kania nawiązał do usuwania ubytków w drogach gminnych i stwierdził, że 

prace zostały przerwane, mimo, iż nie wszystkie ubytki zostały załatane.  

 Radna J.Paluch powiedziała o uwagach mieszkańców dotyczących remontu rzeki 

Bogacica w Domaradzkiej Kuźni, dotyczących zniszczonego wału i nawierzchni asfaltowej 

ul. Nad Rzeką.  

 Radna J.Mielczarek poprosiła o zasypanie największych ubytków w drodze gminnej w 

Żabińcu. 

 Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na ubytki w obwodnicy cmentarza katolickiego 

w Pokoju, poprosił również o usunięcie liści, odpadów organicznych oraz palet ze starymi  
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cegłami znajdującymi się przy tej drodze.  Powiedział także o jednej przewróconej samosiejce 

oraz o dwóch pochylonych samosiejkach w zabytkowym parku w Pokoju, w okolicach 

pomnika lwa. 

 Radna K.Piekarska poprosiła o przywiezienie kamienia na drogę prowadzącą do 

posesji Pani Sajdak w Ładzy.  

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.  

 

Po przerwie.  

 

Ad.8 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o 

uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic 

Gminy Dąbrowa 

Treść projektów uchwał z podpunktów „a”, „b” i „c” omówił Przewodniczący Rady, 

następnie zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie poparcia apelu Rady 

Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w 

części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXIV/202/2016 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

b) poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o 

uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic 

Gminy Komprachcice 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXIV/203/2016 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

c) poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o 

uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic 

Gminy Prószków 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXIV/204/2016 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
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d) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pokój na lata 

2016-2019 

Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy.  

Następnie Przewodniczący Rady zasugerował zmiany w uchwale, polegające na 

dostosowaniu jej treści do zasad pisowni, później zarządził głosowanie nad omawianym 

projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXIV/205/2016 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

e) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

niezabudowanej stanowiącej własność gminy Pokój położonej w Domaradzu 

z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej 

Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy. 

Wiceprzewodnicząca Rady wyjaśniła, że zaistniała sytuacja wyniknęła przy 

porządkowaniu granic nieruchomości należących do jej rodziny. Dodała, że obecnie działka, 

która wskazana jest w uchwale stanowi część podwórka.  

Radny J.Ciurla, świadczący usługi geodezyjne, dodał, że został poproszony o 

wytyczenie granic na nieruchomości Pana Pawłowskiego w związku z budową nowego 

ogrodzenia. Potwierdził, że wskazana działka została zagospodarowana na podwórko, na 

którym ułożono kostkę brukową. Uznał za uzasadnioną sprzedaż tej nieruchomości na rzecz 

jej dotychczasowego użytkownika w celu uregulowania jej stanu prawnego. 

Wiceprzewodnicząca Rady wyłączyła się z udziału w głosowaniu. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem 

uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXIV/206/2016 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

f) zapewnienia wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej  

Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXIV/207/2016 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
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g) zmiany budżetu gminy na 2016 rok 

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

Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat 

zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2016 rok.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w 

sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXIV/208/2016 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

 

h) wieloletniej prognozy finansowej 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy, 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXIV/209/2016 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

Ad.9 - zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, odniósł się do decyzji Starostwa 

Powiatowego w Namysłowie dotyczącej remontu w 2017 r. ul. Wolności w Ładzy i 

stwierdził, ze droga w Domaradzkiej Kuźni, przy wyjeździe w stronę Lubnowa również 

wymaga pilnego remontu i zasugerował, aby chociaż doraźnie sfrezować jej nawierzchnię. 

Zauważył także, że ze względu na zły stan tej drogi, wielu kierowców zaczęło się poruszać, 

wyremontowaną ul. Polną w Domaradzkiej Kuźni.  Stwierdził, że zbyt nadmierny ruch 

samochodowy na tej ulicy doprowadzi do jej szybkiego zniszczenia.  

 

Ad.10 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Wójt Gminy odnosząc się do wcześniej zadanych pytań udzieliła następujących 

odpowiedzi: 

 przyjmuje do realizacji uwagi dotyczące dróg gminnych, wyjaśniła, że prace 

wykonywane przez Zakład Komunalny „Pokój” na drogach zostały wstrzymane, ze 

względu na konieczność skierowania pracowników spółki do pomocy przy pracach w 

remizie OSP w Lubnowie. Wójt Gminy zapewniła, że w przyszłym tygodniu prace na 

drogach zostaną wznowione, 

 odpady organiczne przy cmentarzu katolickim zostaną usunięte,  

 zgłoszenie dotyczące drzew w zabytkowym parku w Pokoju zostanie przekazane do 

realizacji Zakładowi Komunalnemu „Pokój”, 

 sprawdzi do kogo należą palety z cegłami przy parku, 

  od strony cmentarza katolickiego, 

 wniosek o sfrezowanie nawierzchni drogi powiatowej w Domaradzkiej Kuźni zostanie 

przesłany do Starostwa Powiatowego w Namysłowie. 
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Następnie Przewodniczący Rady, w imieniu swoim i Wójta Gminy, złożył wszystkim 

obecnym na sali narad życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.  

 

Ad.13 – zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.16
40 

zamknął XXIV sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

 

Elżbieta Kuklok …………………… 

 

 

 


