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Protokół nr XXV/08
z XXV sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 29 grudnia 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.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan 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. Informacja nt przebiegu konkursu na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju
9. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2008 rok
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2008 rok
11. Sprawozdanie z działalności Komisji BudŜetowej za 2008 rok
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia
za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
b) wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady realizacji zadań
w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli
c) określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
d) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 20092012
e) zmiany budŜetu gminy na 2008 rok
f) uchwalenia budŜetu Gminy Pokój na rok 2009
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 Przewodniczący Rady Gminy, Pan
Jacek Gosławski.
Stwierdził, Ŝe w obradach bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum niezbędne do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie przywitał Panią B.Zając Wójta Gminy, radnych, sołtysów, dyrektorów
placówek oświatowych, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy.
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Ad.3 – przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Pokój,
ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Ad.4 – przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad, radni przyjęli go bez
uwag.
W dalszej kolejności Pani B.Zajac, Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady
wręczyli Panu J.Zimochowi, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju,
przechodzącemu na emeryturę, list gratulacyjny oraz wiązankę kwiatów.
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieŜących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
 Udziału w uroczystości w dniu 07.12.2008 r. zorganizowanej z okazji przekazania
samochodu bojowego dla jednostki OSP w Pokoju,
 Uczestnictwa w spotkaniu w dniu 15.12.2008 r. z przedstawicielami firm „Remondis”
i „Ekowod”, podczas którego przedstawiono oferty z zakresu wywozu odpadów
stałych.
Przewodniczący Rady podziękował takŜe Panu M.Maryjowskiemu, Skarbnikowi
Gminy, za obdarowanie słodyczami dzieci w placówkach oświatowych z okazji Mikołaja.







Następnie Przewodniczący Rady przedstawił pisma złoŜone do Rady Gminy:
Pismo Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i PołoŜnych, Zarząd
Zakładowej Organizacji Związkowej przy SP ZOZ Namysłów, stanowiące załącznik
nr 2 do protokołu, będące prośbą o przeanalizowanie sytuacji związanej z
przekształceniem SP ZOZ w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
Pismo z dnia 15.12.2008 r. będące odpowiedzią na pismo Pana J.Mazura, mieszkańca
Pokoju, w kwestii dyspozycyjności Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju,
pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Pan J.Mazur stwierdził, Ŝe otrzymana korespondencja nie jest odpowiedzią na pismo
złoŜone do Rady Gminy we wskazanym temacie.
Przewodniczący Rady poinformował Pana J.Mazura o moŜliwości zabrania głosu w
pkt. „Informacja nt przebiegu konkursu na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w
Pokoju”, powiedział takŜe o moŜliwości przedyskutowania tej sprawy poza sesją.
Pismo Pana H.Łapszyńskiego, Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju,
kierowane do Pana J.Mazura, w sprawie nauczania fizyki w tej placówce, pismo
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Pisma Pana J.Mazura, kierowane do Rady Gminy:
a.
W sprawie braku odpowiedzi na fragment wcześniej złoŜonego pisma w
sprawie kandydata na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju, Pana
A.Antochowa, pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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b.
c.

W sprawie zadłuŜenia Gminy Pokój oraz przekroczenia 60% budŜetu gminy
dozwolonego prawnie zadłuŜenia, pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
W sprawie niewyegzekwowania odpowiedzi merytorycznej od Dyrektora
Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju w sprawie nauczania fizyki, pismo
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, iŜ informacja na temat moŜliwości
sfinansowania deficytu budŜetowego oraz opinia o prawidłowości prognozy kwoty długu
zadłuŜenia gminy zostaną przedstawione przy podejmowaniu uchwały w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Pokój na rok 2009, powiedział równieŜ, Ŝe odpowiedź na pozostałe pisma
zostanie
udzielona zgodnie z terminami wynikającymi z Kodeksu Postępowania
Administracyjnego.
 Pismo Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, stanowiące załącznik nr 8 do protokołu, w sprawie zmiany
nazwy ul. Jana Krasickiego. Przy okazji Przewodniczący Rady poinformował, iŜ
podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wypowiedzą się na ten temat.
W dalszej kolejności Pan J.Mazur stwierdził, iŜ Rada Gminy nie moŜe uchwalić
budŜetu gminy przy debecie przekraczającym 60% budŜetu gminy.
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu na temat zadłuŜenia zostaną przedstawione przy uchwalaniu budŜetu gminy na 2009
rok.
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących
Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała o posiedzeniu
Komisji w dniu 22.12.2008 r., podczas którego ustalono sprawozdanie z działalności Komisji
za 2008 rok oraz ustalono plan pracy na 2009 rok.
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, poinformowała o posiedzeniu
Komisji w dniu 22.12.2008 r., podczas którego opiniowano aktualne propozycje zmian w
budŜecie gminy na 2008 r., przeanalizowano umorzenia podatkowe oraz podsumowano pracę
Komisji za 2008 r.
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
Wójt Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Pokój
podjętych na sesji w dniu 1 grudnia 2009 r., stanowiące załącznik nr 9 do protokołu.
Następnie poinformowała o trwającym remoncie w budynku byłego posterunku policji w
Pokoju oraz pracach przy montowaniu lamp oświetlenia ulicznego.
Odnośnie zmiany nazwy ul.J.Krasickiego powiedziała, Ŝe mieszkańcy wypowiedzą się na ten
temat podczas zebrania wiejskiego. ZauwaŜyła, Ŝe zmiana nazewnictwa będzie się wiązać
m.in. z pokryciem kosztów wymiany dokumentów mieszkańców zamieszkałych przy tej
ulicy.
Ad.7 - interpelacje i zapytania radnych
Radna W.Piętka nawiązała do lamp oświetlenia ulicznego przy ul.Opolskiej w Pokoju
i stwierdziła, Ŝe słupy, na których zostaną zawieszone lampy, montowane są zbyt blisko
jezdni.
Wójt Gminy poinformowała o odbytej Radzie Budowy, której przedmiotem był
wskazany przez radną problem, przyznała, Ŝe słupy zamontowano zbyt blisko jezdni i
zapewniła, ze zostanie to skorygowane.
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Pan H.Kołodziej, Wiceprzewodniczący Rady, zwrócił uwagę na konieczność
przesunięcia w Ładzy znaku drogowego „Teren zabudowy” na wysokość ul.Polnej. Później
odniósł się do oznakowania poziomego i stwierdził, Ŝe na odcinku drogi wojewódzkiej w
Ładzy, powinna obowiązywać podwójna linia ciągła. Następnie powiedział o potrzebie
wykonania lewoskrętu w Ładzy w kierunku Popielowa.
Przewodniczący Rady poprosił o przygotowanie pisma w sprawie poprawienia
warunków panujących na stacji paliw w Pokoju.
Radny Z.Olejnik wyjaśnił, iŜ stacja ta z dniem 01.01.2009 r. ulegnie likwidacji.
Radny J.Balij zapytał o termin dokończenia prac związanych z uzupełnieniem
oświetlenia drogowego w Pokoju.
Wójt Gminy zapewniła Ŝe sugestie Wiceprzewodniczącego Rady w sprawie odcinka
drogi wojewódzkiej w Ładzy przekaŜe Panu B.Poliwodzie, Dyrektorowi Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Opolu, w trakcie spotkania zaplanowanego na styczeń 2009 r., dodała
takŜe, Ŝe zostanie wysłane pismo w tej sprawie.
Odnośnie stacji paliw w Pokoju powiedziała, Ŝe zostanie ona zamknięta w związku z
przeprowadzoną kontrolą przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. W sprawie lamp
oświetlenia ulicznego poinformowała radnego J.Balija, Ŝe prace będą kontynuowane po
Nowym Roku, dodała, Ŝe będzie się kontaktować na bieŜąco z radnym w tej sprawie.
Ad.8 - informacja nt przebiegu konkursu na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w
Pokoju
Informację na temat przebiegu konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury w Pokoju, stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu, przedstawiła Pani Z.Cioma,
Sekretarz Gminy.
Następnie Pan J.Mazur odniósł się w pierwszej kolejności do pytań testowych
przygotowanych na część pisemną konkursu, wskazując jednocześnie na błędy popełnione
przy ich konstruowaniu, później omówił test przygotowany na powtórkę części pisemnej, w
którym takŜe znalazły się błędy. W dalszej kolejności powiedział o dokumentacji przesłanej
wraz z jego odwołaniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w której nie
zawarto informacji o przeprowadzonej części ustnej konkursu, która wg Pana J.Mazura, nie
powinna się odbyć w związku ze złoŜonym przez niego odwołaniem. Poinformował równieŜ,
iŜ wiadomość o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury w Pokoju została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej po jego
interwencji.
Wójt Gminy poinformowała, iŜ do czasu wyłonienia Dyrektora GOK przejęła
obowiązki Dyrektora tej placówki.
Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, zapytał o moŜliwość zatrudnienia Pana
J.Zimocha do czasu wyłonienia nowego Dyrektora.
Przewodniczący Rady zauwaŜył, iŜ rozstrzyganie spraw związanych z polityką
kadrową nie naleŜy do Rady Gminy.
Pan H.Kołodziej poinformował, Ŝe Komisja Konkursowa zaproponowała rozwiązanie
podobne do sugestii Pana Z.Wójcika, ale niestety nie mogło zostać ono zrealizowane.
Pani Wójt wyjaśniła, Ŝe Pan J.Zimoch odchodzi na emeryturę z dniem 29.12.2008 r., a
dalsze zatrudnienie go na tym stanowisku na podstawie umowy-zlecenia będzie niezgodne z
prawem.
Ad.9 - sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2008 rok
Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2008 r., stanowiące załącznik nr 11 do
protokołu, przedstawił Przewodniczący Rady.
Następnie Wójt Gminy przedstawiła prezentację multimedialną, stanowiącą załącznik
nr 12 do protokołu, będącą podsumowaniem pracy za dwa lata kadencji.
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Ad.10 - sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2008 rok
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2008 r., stanowiące załącznik nr
13 do protokołu, przedstawiła Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji.
Ad.11 - sprawozdanie z działalności Komisji BudŜetowej za 2008 rok
Sprawozdanie z działalności Komisji BudŜetowej za 2008 r., stanowiące załącznik nr
14 do protokołu, przedstawiła Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji.
Ad.12 - Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki
obliczania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
Treść projektu uchwały Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXV/168/2008 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
b) wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady realizacji
zadań w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy, następnie
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXV/169/2008 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
c) określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŜniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, następnie
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1
Uchwała nr XXV/170/2008 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
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d) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata
2009-2012
Treść projektu uchwały przedstawił Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, informując
jednocześnie radnych o zmianie wprowadzonej do uchwały dostarczonej radnym wraz z
materiałami na sesję.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXV/171/2008 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
e) zmiany budŜetu gminy na 2008 rok
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, przedstawiła pozytywną opinię
Komisji nt. zmian wprowadzonych do budŜetu gminy na 2008 rok.
Następnie Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, poinformował radnych o zmianach
wprowadzonych do projektu uchwały dostarczonego radnym wraz z materiałami na sesję.
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXV/172/2008 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
f) uchwalenia budŜetu Gminy Pokój na rok 2009
W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy odczytał opinie Regionalnej
Izby Obrachunkowej:
a.
o przedłoŜonym projekcie budŜetu gminy na 2009 r., załącznik nr 20 do
protokołu,
b.
o moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetowego, załącznik nr 21 do
protokołu,
c.
o prawidłowości prognozy kwoty długu, załącznik nr 22 do protokołu.
Następnie Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, udzielił wyjaśnień nt deficytu i
zadłuŜenia gminy.
Później Przewodniczący Rady poprosił o udzielenie informacji nt rozliczenia
inwestycji związanej z termomodernizacją.
Pan M.Maryjowski wyjaśnił, iŜ wszystkie płatności zostały uregulowane i na koniec
roku nie ma zobowiązań wymagalnych.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem
uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
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Uchwała nr XXV/173/2008 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Ad.13 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pan W.Kociencki, sołtys wsi Zawiść, podziękował za zorganizowanie wieczoru
wigilijnego dla osób samotnych i starszych, następnie w imieniu zespołu parafialnego
CARITAS i Księdza Proboszcza z Zawiści podziękował za dofinansowanie imprezy dla
dzieci z okazji Mikołaja. Następnie poprosił, aby w kolejnym numerze gazetki wydawanej
przez Urząd Gminy ukazały się Ŝyczenia dla mieszkańców od sołtysów. Na zakończenie
swojej wypowiedzi podziękował Radzie Gminy i Pani Wójt za dobrą współpracę i złoŜył
Ŝyczenia Noworoczne.
Pan H.Łapszyński, Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, w imieniu
dyrektorów placówek oświatowych, podziękował Wójtowi Gminy za zrealizowanie
inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków szkolnych. Później podziękował
władzom Gminy za dobrze układającą się współpracę i złoŜył Ŝyczenia Noworoczne.
Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, odniósł się do sprawy planowanego
zlikwidowania stacji paliw w Pokoju i stwierdził, iŜ naleŜy dołoŜyć wszelkich starań, aby
stacja ta nadal funkcjonowała, później zgłosił zastrzeŜenia do prac wykonywanych przy
oświetleniu ul.Opolskiej w Pokoju, następnie zwrócił uwagę na doświetlanie Gminy i uznał,
Ŝe znaczna ilość nowych lamp wpłynie na zwiększenie kosztów oświetlenia. Zapytał takŜe,
czy podsumowanie dwóch lat kadencji, zaprezentowane przez Wójta Gminy, zostanie
opublikowane do wiadomości mieszkańcom oraz powiedział o problemie z bezpańskimi
psami. Na zakończenie swojej wypowiedzi złoŜył Ŝyczenia Noworoczne.
Pani K.Wuczkowska, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pokoju, takŜe
podziękowała Radzie Gminy,
Wójtowi, Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Gminy za
współpracę i złoŜyła Ŝyczenia Noworoczne.
Radny M.Kruczek w imieniu klubów LZS podziękował Wójtowi Gminy za
współpracę, następnie zwrócił uwagę na trwające przygotowania do obchodów 700-lecia
miejscowości Domaradz i Fałkowice.
Ad.14 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Wójt Gminy podziękowała sołtysom, Dyrektorom placówek oświatowych oraz
radnym za dobrze układającą się współpracę, później złoŜyła wszystkim obecnym na sali
Ŝyczenia Noworoczne.
Przewodniczący Rady równieŜ dołączył się do tych Ŝyczeń.
Pan H.Kołodziej, Wiceprzewodniczący Rady, zauwaŜył, iŜ obietnice wyborcze
realizowane są na bieŜąco i wyraził zadowolenie z ponownego włączenia się w pracę w
samorządzie, na zakończenie swojej wypowiedzi złoŜył Ŝyczenia Noworocznme.
Ad.15 - zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godzinie 1750 zamknął
XXV sesję Rady Gminy.

Protokołowała:
ElŜbieta Kuklok …………….

