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Protokół nr XXIII/08
z XXIII sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 27 października 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,
K.Walek zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do
protokołu.
Nieobecni usprawiedliwieni: Przewodniczący Rady Gminy – Jacek Gosławski
W związku z nieobecnością na sesji Przewodniczącego Rady obradom przewodniczył
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Hubert Kołodziej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
5. Wręczenie Nagród Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej
6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieŜących
7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
8. Informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
9. Informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju
10. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złoŜonych im oświadczeniach
majątkowych
11. Interpelacje i zapytania radnych
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady dowozu przez
Gminę Namysłów, ucznia z terenu Gminy Pokój posiadającego orzeczenie o
niepełnosprawności, do Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w
Smogorzowie,
b) ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których
zarządca jest Gmina Pokój,
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym
podatku,
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w
tym podatku,
e) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój,
f) zmiany budŜetu gminy na 2008 rok
13. Zapytania i wnioski mieszkańców
14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
15. Zakończenie sesji
Ad.1-2 - otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad
Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1500 Wiceprzewodniczący Rady Gminy,
Pan Hubert Kołodziej.
Stwierdził, Ŝe w obradach bierze udział 11 radnych, co stanowi quorum niezbędne do
podejmowania prawomocnych uchwał.
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Następnie przywitał Panią B.Zając Wójta Gminy, radnych, sołtysów, dyrektorów
placówek oświatowych, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy.
Na salę narad wszedł radny M.Kruczek powiększając skład Rady Gminy do 12 osób.
Ad.3 – przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Wiceprzewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXII sesji Rady Gminy
Pokój, ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad.
Pani B.Zając, Wójt Gminy, zawnioskowała o wykreślenie z porządku obrad projektu
uchwały ujętego w pkt.12a dotyczącego wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia
określającego zasady dowozu przez Gminę Namysłów, ucznia z terenu Gminy Pokój
posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, do Gimnazjum w Zespole Placówek
Oświatowych w Smogorzowie. Wyjaśniła, iŜ ze względu na to iŜ, sprawa dotyczy tylko
jednego ucznia, Burmistrz Namysłowa zadeklarował jego bezpłatne dowoŜenie.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Pani Wójt.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W związku ze wprowadzoną zmianą porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy
przedstawiał się w sposób następujący:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Otwarcie sesji
Stwierdzenie prawomocności obrad
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Wręczenie Nagród Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieŜących
7) Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
8) Informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
9) Informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju
10) Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złoŜonych im oświadczeniach
majątkowych
11) Interpelacje i zapytania radnych
12) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których
zarządca jest Gmina Pokój,
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym
podatku,
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c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w
tym podatku,
d) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój,
e) zmiany budŜetu gminy na 2008 rok
13) Zapytania i wnioski mieszkańców
14) Wolne wnioski i oświadczenia radnych
15) Zakończenie sesji
W dalszej kolejności Pan J.Zimoch, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju,
podziękował radnemu J.Balijowi za wykonane społecznie prace na rzecz GOK oraz za
dotychczasową współpracę i wręczył mu pamiątkowy dyplom wraz z wiązanką kwiatów.
Ad.5 - wręczenie Nagród Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Wiceprzewodniczący Rady złoŜył na ręce Dyrektorów placówek oświatowych
Ŝyczenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Następnie Pani Wójt wraz z Wiceprzewodniczącym Rady wręczyli listy gratulacyjne
oraz wiązanki kwiatów nauczycielom wytypowanym przez Wójta Gminy do otrzymania
nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Ad.6 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieŜących
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady Gminy:
 Pismo Wojewody Opolskiego, stanowiące załącznik nr 2 do protokołu, zawierające
informację o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i
Przewodniczącego Rady,
 Plan finansowy na 2009 r. Gminnego Zrzeszenia LZS, stanowiący załącznik nr 3 do
protokołu,
 Pismo Pana S.Grądmana, stanowiące załącznik nr 4 do protokołu, w sprawie
podłączenia szamba do studzienki na placu po byłym Kółku Rolniczym,
 Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie, stanowiące załącznik nr 5 do
protokołu, zawierające informację o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych
radnych oraz pozostałych osób zobowiązanych do złoŜenia niniejszych oświadczeń.
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących
Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała o posiedzeniu
Komisji w dniu 23 października 2008 r. podczas którego zapoznano się z realizacją
zobowiązań podatkowych oraz zamówieniami z wolnej ręki.
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, poinformowała o posiedzeniu
Komisji w dniu 23 października 2008 r. w trakcie którego zaopiniowano aktualne zmiany w
budŜecie gminy na 2008 r., zapoznano się z wykonaniem planu dochodów z tytułu podatków
od osób fizycznych i prawnych oraz umorzeniami podatkowymi, dokonano takŜe analizy
wydatków przeznaczonych na oświatę.
Na salę narad weszli radni J.Paluch oraz K.Walek powiększając skład rady do 14 osób.
Ad.7 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy stanowiące
załącznik nr 6 do protokołu.
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Następnie poinformowała o:
uczestnictwie w konferencji w Mainz w dniu 25.09.2008 r. zorganizowanej z okazji
jubileuszu 10-lecia partnerstwa szkół z Pokoju i Hochspeyer,
udziale wraz ze Skarbnikiem Gminy i Zastępcą Wójta w negocjacjach w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
apelach zorganizowanych w szkołach w związku Dniem Edukacji Narodowej,
udziale w uroczystości w Teatrze im.J.Kochanowskiego w Opolu związanej z
wręczeniem odznaczeń 3 nauczycielom za długoletnią pracę na rzecz oświaty,
odebraniu nowego samochodu bojowego dla OSP w Pokoju,
umowie darowizny między OSP Domaradzka Kuźnia a firmą „Rotox” dotyczącej
przekazania samochodu bojowego dla tej jednostki,
udziale w podsumowaniu konkursu dla gospodarstw agroturystycznych w
Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, w którym wyróŜniono
gospodarstwo „Buffalo Runch” z Dąbrówki Dolnej,
podpisanej umowie na wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul.Opolskiej w Pokoju,
trwających pracach przy docieplaniu budynków stanowiących własność Gminy,
podpisanej umowie na wymianę istniejących opraw oświetleniowych na
energooszczędne,
wnioskach złoŜonych na pozyskanie środków pozabudŜetowych,
pracownikach zatrudnionych w ramach prac publicznych.

Ad.8 - informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
Informację na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju stanowiącą
załącznik nr 7 do protokołu, przedstawiła Pani B.Mudry, Dyrektor tej jednostki.
Ad.9 – informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju
Informację na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju, stanowiącą
załącznik nr 8 do protokołu, przedstawił Pan J.Zimoch, Dyrektor tej jednostki.
Ad.10 - informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złoŜonych im
oświadczeniach majątkowych
Wiceprzewodniczący Rady odczytał informacje Wójta Gminy i Przewodniczącego
Rady o dokonanej analizie złoŜonych im oświadczeń majątkowych. Informacje stanowią
załączniki nr 9 i 10 do protokołu.
Ad.11 – interpelacje i zapytania radnych
Radny J.Balij zwrócił uwagę na nieprawidłowo zamontowane opierzenia na
wyremontowanych pokryciach dachowych, stwierdził, Ŝe w czasie opadów deszczu z tego
powodu będą tworzyć się zacieki na ścianach. Zwrócił takŜe uwagę na ubytek w ul.Nowy
Świat w Pokoju.
Radny Z.Olejnik zapytał o moŜliwość ustawienia znaków drogowych ograniczających
prędkość na drodze wojewódzkiej od Zieleńca do Pokoju.
Radna W.Piętka powiedziała o placu przy stacji paliw w Pokoju, który ze względu na
liczne ubytki wymaga remontu.
Ad.12 - podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg,
których zarządca jest Gmina Pokój
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, następnie
Wiceprzewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
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Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIII/157/2008 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym
podatku
Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, następnie Wiceprzewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
- 1 głos
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIII/158/2008 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień
w tym podatku
Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, następnie Wiceprzewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
- 1 głos
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIII/159/2008 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
d) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój
Treść projektu uchwały przedstawiła Zastępca Wójta, następnie Wiceprzewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIII/160/2008 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
e) zmiany budŜetu gminy na 2008 rok
Przewodnicząca Komisji BudŜetowej przedstawiła pozytywną opinię Komisji w
sprawie zmian dokonanych w budŜecie gminy na 2008 rok. Następnie Wiceprzewodniczący
Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
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Uchwała nr XXIII/161/2008 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady zaproponował, aby materiał przygotowywany przez
Komisję BudŜetową w sprawie zmian wprowadzanych do budŜetu gminy na 2008 r., ze
względu na jego obszerność, przekazywać radnym wraz z materiałami na sesję.
Ad.13 – zapytania i wnioski mieszkańców
Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, podziękował Pani Wójt za uporządkowanie
chodnika w Zawiści. Następnie zwrócił uwagę na gazetkę wydawaną przez Urząd Gminy.
Stwierdził, Ŝe jest ona mało atrakcyjna i nie cieszy się zbyt duŜym zainteresowaniem
mieszkańców.
Pan A.Pachulski zapytał o drogę w Kozubach, wiodącą do posesji Państwa Kalis i
Klimas.
Pan J.Zimoch zwrócił uwagę na kosz na śmieci będący własnością GOK, który jest
notorycznie zapełniany przez sprzedawców handlujących na placu przy ul.1-go Maja.
Następnie stwierdził, iŜ budŜet prowadzonej przez niego placówki nie został zwiększony w
związku z zatrudnieniem dodatkowych osób. Powiedział takŜe o konieczności wyposaŜenia
placówki w nowy sprzęt muzyczny i nagłaśniający.
Ad.14 – wolne wnioski i oświadczenia radnych
Pani Wójt poinformowała o uroczystościach zaplanowanych w Pokoju w związku z
obchodami rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Ad.15 - zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady o godzinie 1640
zamknął XXIII sesję Rady Gminy.

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

