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Protokół nr XVIII/08 
z XVIII sesji Rady Gminy Pokój 
odbytej w dniu 13 maja 2008 r. 

 
Obecni na posiedzeniu: J.Balij, E.Kania, D.Gryl, J.Jakubik, H.Kołodziej,  J.Kos, M.Kruczek,  
 Z.Olejnik, J.Paluch, E.Pawłowska, W.Piętka, R.Stefan, K.Walek,  
      zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  
 
Nieobecni usprawiedliwieni – A.Szeląg,  
 
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Jacek Gosławski 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
3. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących 
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
6. Interpelacje i zapytania radnych 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przekształcenia Szkoły Podstawowej im.Jakuba Kani w Domaradzu polegającego na 
zmianie jej struktury organizacyjnej 

b) ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych działających przy placówkach 
oświatowych Gminy Pokój 

c) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój 
d) zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej  

(termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych) 
e) zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

(termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych 
f) zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej  

(termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Pokoju) 
g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

(termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Pokoju) 
h) zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej  

(termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju) 
i) zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

(termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju) 
j) zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej  

(termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domaradzu) 
k) zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

(termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domaradzu) 
l) zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej  

(termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pokój) 
ł)   zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej  
     (termomodernizacja budynku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 5) 
m) zmiany budŜetu gminy na rok 2008 

8. Zapytania i wnioski mieszkańców 
9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 
10. Zakończenie sesji 
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Ad.1-2 - otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 
 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1500  Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jacek 
Gosławski. 
Stwierdził, Ŝe w obradach bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
 Następnie przywitał Panią Wójt, radnych, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych, 
mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy. 
 
Ad.3 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
 Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad. 
 Pani Wójt zawnioskowała o wykreślenie z  pkt. 7 porządku obrad podpunktu „g” – 
podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (termomodernizacja 
budynku Publicznego Przedszkola w Pokoju).  
 
Salę opuściła radna R.Stefan pomniejszając skład Rady Gminy do 13 osób.  
 
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad porządkiem obrad wraz z 
zaproponowaną zmianą. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Na salę weszła radna R.Stefan powiększając skład Rady Gminy do 14 osób.  
  
 W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy Pokój 
przedstawiała się w sposób następujący: 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
3. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących 
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
6. Interpelacje i zapytania radnych 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przekształcenia Szkoły Podstawowej im.Jakuba Kani w Domaradzu polegającego na 
zmianie jej struktury organizacyjnej 

b) ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych działających przy placówkach 
oświatowych Gminy Pokój 

c) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój 
d) zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej  

(termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych) 
e) zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

(termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych 
f) zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej  

(termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Pokoju) 
g) zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej  

(termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju) 
h) zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

(termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju) 



 3 

i) zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej  
(termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domaradzu) 

j) zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
(termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domaradzu) 

k) zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej  
(termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pokój) 

l)   zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej  
     (termomodernizacja budynku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 5) 
ł)   zmiany budŜetu gminy na rok 2008 

8. Zapytania i wnioski mieszkańców 
9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

10. Zakończenie sesji 
 
Ad.4 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  
            bieŜących 
 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

• Udziału w uroczystości w dniu 30.04.2008 r. pod nazwą „Kalendarz majowy”, 
• Spotkania roboczego radnych w dniu 06.05.2008 r. poświęconego tematyce 

termomodernizacji. 
 
 Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły do 
biura Rady Gminy Ŝadne pisma. 
 
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, poinformowała o posiedzeniu Komisji 
w dniu 12 maja 2008 r. podczas którego zaopiniowano aktualne zmiany w budŜecie gminy na rok 
2008 r., rozpatrzono wybrane zadania inwestycyjne ujęte w planie finansowym, zweryfikowano 
wysokość poŜyczek oraz kredytów, które były przedmiotem projektów uchwał  na sesję oraz 
dokonano wyboru zastępcy przewodniczącego komisji.  
 
Ad.5 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
 Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał rady stanowiące załącznik nr 2 
do protokołu.  
 Później poinformowała o: 

o Spotkaniu z Komendantem Powiatowym Policji nt uruchomienia w Pokoju 
posterunku policji,  

o Rokowań dotyczących sprzedaŜy budynku po byłej szkole podstawowej w Zieleńcu,  
o Spotkania w Urzędzie Gminy Świerczów dotyczącego spraw energetyki, 
o Przygotowywanego Festiwalu Muzyki Webera,  
o Rozpoczętego patcherowania dróg,  
o Przygotowanego przetargu na remont mostu w Dąbrówce Dolnej.  

 
Ad.6 - interpelacje i zapytania radnych 
 Radna B.Pawłowska przekazała prośbę mieszkańca Domaradza, Pana Sonki, dotyczącą 
uporządkowania działki znajdującej się naprzeciwko jego posesji. Następnie zapytała o 
moŜliwość wykonania zatoczki autobusowej w Domaradzu na poboczu przylegającym do posesji 
Pana Ściany.  
 Przewodniczący Rady zapytał o przeznaczenie budynku byłej szkoły podstawowej w 
Zieleńcu. 
 Pani Wójt powiedziała, Ŝe Pani B.Bartoń, która nabyła tę nieruchomość, planuje na 
parterze uruchomić prywatne przedszkole, natomiast na I piętrze mają zostać wykonane 
mieszkania.  
 Radny Z.Olejnik zapytał o szanse uruchomienia w Zieleńcu świetlicy wiejskiej.  
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  Pani Wójt powiedziała o planach związanych z wykonaniem świetlicy w Zieleńcu, 
wyraziła nadzieję, Ŝe na uroczystość 700-lecia miejscowości Krogulna i Zieleniec, która będzie 
obchodzona w 2010 r., świetlica ta będzie juŜ funkcjonować.  

 
Ad.7 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a. przekształcenia Szkoły Podstawowej im.Jakuba Kani w Domaradzu 
polegającego na zmianie jej struktury organizacyjnej 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy, następnie 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

b. ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych działających przy 
placówkach oświatowych Gminy Pokój 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy, następnie 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

c. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój 
 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy, następnie 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

d. zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej  
(termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych) 

 
 Na wniosek Przewodniczącego Rady Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, omówił treść 
projektów uchwał z podpunktów od „d” do „l” w pkt. 7 porządku obrad. Ze względu na brak 
uwag ze strony radnych Przewodniczący Rady przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad 
poszczególnymi projektami uchwał.  
 

Głosowanie:  
Za   - 14 głosów 
Przeciw  - 0 
Wstrzymujących się - 0 
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e. zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
(termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych) 

 
Głosowanie: 

Za   - 14 głosów 
Przeciw  - 0 
Wstrzymujących się - 0 

 
 

f. zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej  
(termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Pokoju) 

 
Głosowanie: 

Za   - 14 głosów 
Przeciw  - 0 
Wstrzymujących się - 0 

 
g. zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej  

(termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju) 
 

Głosowanie: 
Za   - 14 głosów 
Przeciw  - 0 
Wstrzymujących się - 0 
 

h. zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
(termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju) 

 
Głosowanie:       

Za    - 14 głosów 
Przeciw   - 0 
Wstrzymujących się   - 0 

 
i. zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej  

(termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domaradzu) 
 

Głosowanie: 
Za    - 14 głosów 
Przeciw   - 0 
Wstrzymujących się   - 0 

 
j. zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

(termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domaradzu) 
 

Głosowanie:       
Za   - 14 głosów 
Przeciw  - 0 
Wstrzymujących się - 0 

 
k. zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej  

(termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pokój) 
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Głosowanie:       
Za   - 14 głosów 
Przeciw  - 0 
Wstrzymujących się - 0 
 

 l.   zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej  
       (termomodernizacja budynku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 5) 
 

Głosowanie:      
Za   - 14 głosów 
Przeciw  - 0 
Wstrzymujących się - 0 
 

ł.    zmiany budŜetu gminy na rok 2008 
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, przedstawiła pozytywną opinię 
Komisji na temat zmian w budŜecie gminy na 2008 r. 
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Ad.8 - zapytania i wnioski mieszkańców 
Nie było.  
 
Ad.9 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 
Nie było.  

 
Ad.10 - zakończenie sesji 
 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1550 zamknął XVIII 
sesję Rady Gminy Pokój.  
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
ElŜbieta Kuklok …………………….. 


