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Protokół nr XXII/08
z XXII sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 23 września 2008 r.
Obecni na posiedzeniu: J.Balij, E.Kania, D.Gryl, H.Kołodziej, J.Kos, M.Kruczek, J. Jakubik
Z.Olejnik, J.Paluch, E.Pawłowska, W.Piętka, R.Stefan, A.Szeląg,
zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni usprawiedliwieni: K.Walek,
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Jacek Gosławski
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieŜących
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyraŜenia opinii nt projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w
sprawie
likwidacji
Samodzielnego
Publicznego
Zespołu
Szpitali
Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup
b) przystąpienia Gminy Pokój do Stowarzyszenia „Opolska Regionalna Organizacja
Turystyczna”
c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujazd na usuwanie skutków klęski
Ŝywiołowej
d) zmiany budŜetu gminy na 2008 rok
9. Zapytania i wnioski mieszkańców
10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
11. Zakończenie sesji
Ad.1-2 - otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad
Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1600 Przewodniczący Rady Gminy, Pan
Jacek Gosławski.
Stwierdził, Ŝe w obradach bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum niezbędne do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie przywitał Pana M.Wójciaka, Dyrektora Zespołu Szpitali PulmonologicznoReumatologicznych w Kup, Panią B.Zając Wójta Gminy, radnych, sołtysów, dyrektorów
placówek oświatowych, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy.
Ad.3 – przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXI sesji Rady Gminy Pokój,
ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
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Na salę narad wszedł radny A.Szeląg powiększając skład Rady Gminy do 14 osób.
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad.
Pani B.Zając, Wójt Gminy, zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/89/2007 z dnia 26 listopada 2007 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy, w drodze przetargu, nieruchomości składającej się z
działek ewidencyjnych nr 1067/26 i 1068/26, k.m.2, KW nr 66127.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby wskazany projekt uchwały wprowadzić w
pkt.8 porządku obrad jako podpunkt „e” i zarządził głosowanie w tej sprawie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W związku z wprowadzona zmianą porządek obrad XXII sesji Rady Gminy
przedstawiał się w sposób następujący:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieŜących
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyraŜenia opinii nt projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w
sprawie
likwidacji
Samodzielnego
Publicznego
Zespołu
Szpitali
Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup
b) przystąpienia Gminy Pokój do Stowarzyszenia „Opolska Regionalna Organizacja
Turystyczna”
c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujazd na usuwanie skutków klęski
Ŝywiołowej
d) zmiany budŜetu gminy na 2008 rok
e) uchylenia uchwały Nr XI/89/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie
przeznaczenia do sprzedaŜy, w drodze przetargu, nieruchomości składającej się z
działek ewidencyjnych nr 1067/26 i 1068/26, k.m.2, KW nr 66127.
9. Zapytania i wnioski mieszkańców
10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
11. Zakończenie sesji

Później Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do obecnych na sali narad o
uczczenie minutą ciszy śmierci Pana A.Ryniaka, mieszkańca Pokoju, zasłuŜonego dla
społeczności lokalnej. Następnie poprosił o wystąpienie Pana M.Wójciaka w związku z
projektem uchwały w sprawie wyraŜenia opinii nt. projektu uchwały Sejmiku Województwa
Opolskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali
Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup.
Na wstępie Pan M.Wójciak poinformował o procedurze związanej z przekształceniem
Zespołu Szpitali w Kup w prywatną spółkę. Wyjaśnił, iŜ celem zmiany struktury
organizacyjnej jest stworzenie przedsiębiorstwa, które będzie w stanie wygenerować zysk

3
zapewniający właściwe funkcjonowanie placówce. Powiedział równieŜ, Ŝe od 01.01.2009 r.
działalność medyczna będzie prowadzona przez „Stobrawskie Centrum Medyczne”. Zapewnił
takŜe, Ŝe osoby będące pracownikami Zespołu Szpitali w Kup przejdą do nowego pracodawcy
na dotychczasowych zasadach. Uznał ponadto obecną sytuację Zespołu Szpitali w Kup za
dobrą, stwierdził, iŜ Szpital w Kup przynosi zyski, natomiast placówka w Pokoju generuje
straty.
Pan W.Kociencki zapytał, czy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
zostanie zlikwidowany.
Pan M.Wójciak wyjaśnił, iŜ na terenie kraju ma powstać 6 funduszy, które będą ze
sobą konkurować. Stwierdził takŜe, Ŝe Minister Zdrowia Pani E.Kopacz oceniła pracę
oddziału NFZ w Opolu jako dobrą. Dodał takŜe, iŜ w obecnym stanie rzeczy oddział opolski
ma zostać połączony z oddziałem w Katowicach.
Przewodniczący Rady zapytał, czy po zmianie struktury organizacyjnej sytuacja
pracowników i pacjentów ulegnie zmianie oraz czy Szpital w Pokoju będzie funkcjonował na
dotychczasowych zasadach.
Pan M.Wójciak zapewnił, iŜ dotychczasowa działalność placówki zostanie utrzymana,
powiedział równieŜ o zamiarze poprawienia warunków hotelowych, zwiększeniu ilości
obsługiwanych pacjentów ambulatoryjnych. Jeszcze raz zaznaczył, Ŝe po przekształceniu
struktury organizacyjnej Zespół Szpitali ma funkcjonować na takich samych zasadach jak
przedsiębiorstwo.
Przewodniczący Rady podziękował Panu M.Wójciakowi za przybycie na sesję.
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieŜących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
o Udziału w doŜynkach parafialnych w Zawiści w dniu 31.08.2008 r.,
o Spotkania w dniu 05.09.2008 r. z przedstawicielami OHP na temat perspektyw
rozwoju Środowiskowego Hufca Pracy w Dąbrówce Dolnej,
o Uczestnictwa w doŜynkach gminnych w dniu 07.09.2008 r. organizowanych przez
sołectwo Lubnów,
o Spotkania roboczego radnych w dniu 18.09.2008 r. dotyczącego spraw bieŜących,
o Udziału szkół z terenu Gminy w akcji „Sprzątanie świata”,
o Obchodów 100-lecia istnienia Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Pokoju,
Przewodniczący Rady podziękował ponadto dyrektorom placówek oświatowych za
terminowe rozpoczęcie nowego roku szkolnego, mimo trwających prac remontowych.
Następnie poinformował o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przebiegu
wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2008 r. stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, poinformowała o posiedzeniu
Komisji w dniu 22.09.2008 r., podczas którego zaopiniowano aktualne zmiany w budŜecie
gminy na 2008 rok.
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
Pani Wójt złoŜyła sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy, stanowiące
załącznik nr 3 do protokołu, następnie poinformowała o:
 Trwających remontach w placówkach oświatowych i terminowym rozpoczęciu roku
szkolnego,
 Udziale w uroczystościach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego,
 Terminach zakończenia remontów w budynkach szkolnych i Urzędzie Gminy,
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 Spotkaniu z przedstawicielem firmy „Proxima” w sprawie uzupełnienia dokumentacji
na budowę kanalizacji i chodnika przy ul.Opolskiej w Pokoju
 Spotkaniu z przedstawicielami Ochotniczych Hufców Pracy na temat działalności
Środowiskowego Hufca Pracy w Dąbrówce Dolnej,
 Udziale w konferencji w dniu 09.09.2008 r. dotyczącej programów profilaktyki raka
szyjki macicy i piersi,
 Zorganizowanych II doŜynkach gminnych w Lubnowie, przy okazji podziękowała
organizatorom za trud włoŜony w przygotowanie tej uroczystości,
 Udziale przedstawicieli Gminy Pokój w doŜynkach wojewódzkich,
 Wyjeździe do Radłowa w związku z uroczystością odsłonięcia dwujęzycznych tablic z
nazwami miejscowości,
 Wizycie u Państwa Ryniak, mieszkańców Pokoju, obchodzących 60 rocznicę zawarcia
związku małŜeńskiego,
 Spotkaniu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Wiceministrem
P.śuchowskim w sprawie złoŜonych przez Gminę wniosków,
 Remontach dróg gminnych,
 Odbiorze chodnika w Ładzy.
Ad.7 - interpelacje i zapytania radnych
Pan H.Kołodziej, Wiceprzewodniczący Rady, zapytał, czy informacja o przeniesieniu
siedziby Stobrawskiego Parku Krajobrazowego z Ładzy do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
jest prawdziwa. ZauwaŜył takŜe, Ŝe pomieszczenia wynajmowane w budynku byłej Szkoły
Podstawowej w Ładzy przez Uniwersytet Opolski od kwietnia są zamknięte i nic się w nich
nie dzieje.
Radny J.Balij zapytał o kosztorys na prace przy boisku sportowym w Pokoju.
Pani Wójt potwierdziła posiadanie tej wyceny i poinformowała o kwotach w nim
ujętych.
Przewodniczący Rady poprosił o wystosowanie pisma do Starostwa Powiatowego w
Namysłowie z prośbą o uporządkowanie terenu wokół budynku po byłym Zespole Szkół w
Pokoju.
Ad.8 - podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyraŜenia opinii nt projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w
sprawie
likwidacji
Samodzielnego
Publicznego
Zespołu
Szpitali
Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup
Przewodniczący Rady przypomniał, iŜ do projektu uchwały nawiązał w swojej
wypowiedzi
Pan
M.Wójciak,
Dyrektor
Zespołu
Szpitali
PulmonologicznoReumatologicznych w Kup.
Pani Wójt odczytała pismo Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie
przedmiotowej uchwały. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad
projektem uchwały. Uchwała nr XXII/152/2008 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
b) przystąpienia Gminy Pokój do Stowarzyszenia „Opolska Regionalna
Organizacja Turystyczna”
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Wójt, Przewodniczący Rady dodał, iŜ
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna współpracuje z PTTK, a następnie zarządził
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głosowanie nad projektem uchwały. Uchwała nr XXII/153/2008 stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujazd na usuwanie skutków klęski
Ŝywiołowej
Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, a następnie zarządził
głosowanie nad projektem uchwały. Uchwała nr XXII/154/2008 stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
d) zmiany budŜetu gminy na 2008 rok
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, przedstawiła pozytywną opinię
Komisji na temat zmian wprowadzonych do budŜetu gminy na 2008 r.
Później
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Uchwała nr XXII/155/2008 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
e) uchylenia uchwały Nr XI/89/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie
przeznaczenia do sprzedaŜy, w drodze przetargu, nieruchomości składającej
się z działek ewidencyjnych nr 1067/26 i 1068/26, k.m.2, KW nr 66127
Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, następnie zarządził nad
nim głosowanie. Uchwała nr XXII/156/2008 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0

Ad.9 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, zapytał o przystąpienie Gminy Pokój do
spółki „Ekowod”.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe władze Gminy negatywnie odniosły się do tej
moŜliwości
Pani Wójt dodała, Ŝe spółka ta chciała przejąć jedynie sieć wodociągową bez
kanalizacji. Powiedziała, Ŝe umowa na zarządzanie wodociągami przez „Ekowod”
obowiązuje do czerwca 2009 r.
Pan W.Kociencki zapytał takŜe o uzupełnienie oświetlenia ulicznego oraz o remont
ul.Opustowej w Zawiści.
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Pani J.Sowa, sołtys sołectwa Zieleniec, poprosiła o wysłanie pisma do Zarządu Dróg
Wojewódzkich w sprawie wykonania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej w
Zieleńcu, na wysokości cmentarza komunalnego.
Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, zapytał o remont drogi w Kozubach
prowadzącej do posesji rodzin Klimas i Kalis.
Pani Wójt przyznała, Ŝe nic nie wie o wyprowadzeniu z Ładzy siedziby Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego, zapewniła równieŜ, Ŝe sprawdzi kwestię uŜytkowania pomieszczeń w
budynku byłej Szkoły Podstawowej w Ładzy przez Uniwersytet Opolski. Powiedziała
równieŜ o planowanym spotkaniu z przedstawicielami Gminnego Zrzeszenia LZS.
Stwierdziła takŜe, Ŝe uporządkowanie terenu przy byłym Zespole Szkół w Pokoju trzeba
będzie wykonać we własnym zakresie. Odnośnie oświetlenia ulicznego wyjaśniła, iŜ do końca
roku ma nastąpić wymiana istniejących punktów świetlnych. Zwróciła takŜe uwagę na
konieczność przesunięcia środków na remont dróg i zapewniła, Ŝe do tematu remontu
ul.Opustowej w Zawiści powróci w terminie późniejszym. Poinformowała, równieŜ Ŝe
sprawę braku przejścia dla pieszych w Zieleńcu przy cmentarzu komunalnym poruszy w
czasie spotkania z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich. Przekazała ponadto informację
o problemach z drogą w Kozubach. Powiedziała, Ŝe po jej wytyczeniu przez geodetów
okazało się, Ŝe droga ta przebiega w zupełnie innym miejscu, aniŜeli jest obecnie
uŜytkowana. Na zakończenie swojej wypowiedzi poinformowała o zaplanowanej rozbiórce
byłej zlewni mleka w Domaradzu, usytuowaniu w pobliŜu tego miejsca placu zabaw dla
dzieci oraz przeniesieniu tam przystanku autobusowego.
Ad.10 – wolne wnioski i oświadczenia radnych
Radny J.Balij poinformował o znacznym ubytku na ul.Nowy Świat w Pokoju,
stwierdził takŜe, Ŝe na terenie byłej mleczarni w Pokoju powstało dzikie wysypisko śmieci.
Skarbnik Gminy wyjaśnił, iŜ komornik wszczął postępowanie egzekucyjne co do
wskazanej przez radnego nieruchomości. Z przykrością stwierdził, iŜ do tej pory nikt nie był
chętny chętny do jej nabycia.
Pani Wójt zaproponowała, aby uporządkować to miejsce przy wykorzystaniu środków
z gminnego funduszu ochrony środowiska.
Pani J.Ziółek pozytywnie odniosła się do działań Wójta oraz Rady Gminy w wyniku
których wyremontowano budynek Szkoły Podstawowej w Domaradzu.
Ad.11 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godzinie 1750 zamknął
XXII sesję Rady Gminy.

Protokołowała:
ElŜbieta Kuklok ……………………….

