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Protokół nr XXIX/09
z XXIX sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 30 kwietnia 2009 r.
Obecni na posiedzeniu: J.Balij, E.Kania, D.Gryl, H.Kołodziej, J.Kos, M.Kruczek,
Z.Olejnik, J.Paluch, E.Pawłowska, W.Piętka, A.Szeląg, K.Walek
zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni usprawiedliwieni: J. Jakubik, R.Stefan,
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
bieżących
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Informacja nt funkcjonowania Urzędu Gminy Pokój w 2008 r.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2008 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) absolutorium dla Wójta Gminy
b) ustanowienia Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pokój”
c) powołania Komisji Doraźnej ds. opiniowania wniosków o nadanie tytułów
„Honorowy Obywatel Gminy Pokój” i „Zasłużony dla Gminy Pokój”
d) wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Pokój
e) wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
f) nadania Statutu Gminnej Instytucji Kultury p.n. „Gminny Ośrodek Kultury w
Pokoju”
g) nadania Statutu Gminnej Instytucji Kultury p.n. „Gminna Biblioteka Publiczna”
h) uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka Dolna
i) uchwalenia Statutu Sołectwa Domaradzka Kuźnia
j) uchwalenia Statutu Sołectwa Domaradz
k) uchwalenia Statutu Sołectwa Fałkowice
l) uchwalenia Statutu Sołectwa Kopalina
ł) uchwalenia Statutu Sołectwa Krogulna
m) uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywa Góra
n) uchwalenia Statutu Sołectwa Lubnów
o) uchwalenia Statutu Sołectwa Ładza
p) uchwalenia Statutu Sołectwa Pokój
r) uchwalenia Statutu Sołectwa Siedlice
s) uchwalenia Statutu Sołectwa Zawiść
t) uchwalenia Statutu Sołectwa Zieleniec
u) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów
i Usług Komunalnych „Ekowod” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Namysłowie na lata 2008-2010
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v) zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w) zmiany budżetu gminy na 2009 rok
11. Zapytania i wnioski mieszkańców
12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
13. Zakończenie sesji
Ad.1-2 - otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad
Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1400 Przewodniczący Rady Gminy, Pan
Jacek Gosławski.
Stwierdził, że w obradach bierze udział 10 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.
Ad.3 – przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy
Pokój, ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
Głosowanie:
Za
- 10 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Ad.4 – przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad.
Wójt Gminy zawnioskowała o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w
sprawie nadania Statutu Gminnej Instytucji Kultury p.n. „Gminna Biblioteka Publiczna”,
ujętego w pkt.10g oraz o wprowadzenie w to miejsce projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2009-2012. Wyjaśniła, iż Statut
Gminnej Biblioteki Publicznej będzie wymagał wielu zmian w związku z planowanym
pozyskaniem środków unijnych.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Wójta Gminy.
Głosowanie:
Za
- 10 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0

W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad XXIX sesji 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
bieżących
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Informacja nt funkcjonowania Urzędu Gminy Pokój w 2008 r.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2008 r.
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10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) absolutorium dla Wójta Gminy
b) ustanowienia Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pokój”
c) powołania Komisji Doraźnej ds. opiniowania wniosków o nadanie tytułów
„Honorowy Obywatel Gminy Pokój” i „Zasłużony dla Gminy Pokój”
d) wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Pokój
e) wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
f) nadania Statutu Gminnej Instytucji Kultury p.n. „Gminny Ośrodek Kultury w
Pokoju”
g) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 20092012
h) uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka Dolna
i) uchwalenia Statutu Sołectwa Domaradzka Kuźnia
j) uchwalenia Statutu Sołectwa Domaradz
k) uchwalenia Statutu Sołectwa Fałkowice
l) uchwalenia Statutu Sołectwa Kopalina
ł) uchwalenia Statutu Sołectwa Krogulna
m) uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywa Góra
n) uchwalenia Statutu Sołectwa Lubnów
o) uchwalenia Statutu Sołectwa Ładza
p) uchwalenia Statutu Sołectwa Pokój
r) uchwalenia Statutu Sołectwa Siedlice
s) uchwalenia Statutu Sołectwa Zawiść
t) uchwalenia Statutu Sołectwa Zieleniec
u) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów
i Usług Komunalnych „Ekowod” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Namysłowie na lata 2008-2010
v) zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w) zmiany budżetu gminy na 2009 rok
11. Zapytania i wnioski mieszkańców
12.Wolne wnioski i oświadczenia radnych
13.Zakończenie sesji
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
 Spotkania roboczego radnych w dniu 28.04.2009 r. dotyczącego spraw bieżących,
 Posiedzeń Komisji Rady Gminy.
Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady
Gminy:
o
Raport z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Gminy Pokój za lata
2007 – 2008, stanowiący załącznik nr 2 do protokołu,
o
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej nt sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2008 r. oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium,
o
Pismo Wojewody Opolskiego informujące o wszczęciu postępowania nadzorczego
wobec uchwały Nr XXVIII/187/2009 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia
zasad korzystania i ponoszenia odpłatności za pobyt i usługi w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Namysłowie, stanowiące załącznik nr 3 do protokołu,
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Na salę narad wszedł radny K.Walek powiększając skład Rady Gminy do 11 osób.
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, poinformowała o posiedzeniu
Komisji w dniu 27.04.2009 r. podczas którego dokonano kontroli dotacji udzielonych z
budżetu gminy Pokój podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów
publicznych, opiniowano aktualne zmiany w budżecie gminy oraz omówiono sprawy bieżące.
Pani W.Piętka, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, poinformowała o posiedzeniach
Komisji w dniu 02.04.2009 r. w trakcie którego przeanalizowano Statut Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pokoju i Statuty sołectw oraz w dniu 07.04.2009 r. podczas którego
omówiono wraz z sołtysami propozycje zmian do Statutów sołectw.
Pan M.Kruczek, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, powiedział o posiedzeniu
Komisji w dniu 15.04.2009 r. podczas którego dokonano kontroli gospodarki finansowej za I
kwartał 2009 r. pod katem celowości i terminowości dokonywanych wydatków.
Ad.6- sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
Na wstępie Wójt Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy
podjętych na sesji w dniu 30 marca 2009 r., stanowiące załącznik nr 4.
W dalszej kolejności Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat:
 Spotkania z Panią J.Ziemnik, Komendantem Wojewódzkim OHP, w ramach programu
„Otwarty Pokój,
 III Forum Gospodarczego w dniu 17.04.2009 r.,
 Udziału w uroczystości związanej z podpisaniem umowy powołującej Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Namysłowie,
 Spotkania z Panem K.Szablą, Dyrektorem RDLP w Katowicach, w sprawie budowy
parkingu przy ul.Winna Góra w Pokoju,
 Uczestnictwa w zebraniu wiejskim w Domaradzu,
 Spotkania z Panem J.Granatem, Prezesem Opolskiej Izby Gospodarczej, w sprawie
budowy stacji paliw w Pokoju,
 Zorganizowania w Urzędzie Gminy Pokój spotkania Wójtów i Sekretarzy gmin
powiatu namysłowskiego i Gminy Lubsza na temat oświaty,
 Udziału w spotkaniu w dniu 17.04.2009 r. w Warszawie przedstawicieli samorządów
lokalnych z Wiceprezesem Rady Ministrów Panem W.Pawlakiem,
 Spotkania w dniu 29.03.2009 r. z Panią K.Sobierajską, Podsekretarzem Stanu w
Ministerstwie Sportu i Turystyki w sprawie budowy i remontu boisk sportowych na
terenie Gminy oraz otrzymanych środków pieniężnych w wysokości 200 tyś. zł. na
wykonanie boiska w Domaradzu,
 Wyróżnienia dla Gminy Pokój w konkursie na najbardziej efektywną energetycznie
gminę,
 Spotkania z Panią T.Karol, Marszałek Województwa Opolskiego, na temat
proponowanych zmian w funkcjonowaniu Szpitala w Pokoju – likwidacja
laboratorium i izby przyjęć, brak możliwości uzyskania pomocy medycznej w
placówce po godz.1800.
 Otrzymanej decyzji Wojewody Opolskiego w sprawie przekazania na mienie Gminy
zabytkowego parku w Pokoju, przy okazji Wójt poinformowała o złożonym
odwołaniu od tej decyzji przez Nadleśnictwo Kup,
 Pracowni funkcjonujących w remizach OSP Pokój i OSP Fałkowice w ramach
projektu „Wioska internetowa”,
 Wniosków złożonych na pozyskanie środków pozabudżetowych,
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 Przetargu ogłoszonego na wykonanie boiska w ramach programu „Orlik 2012”,
 Prac wykonywanych przy remoncie dróg gminnych,
 Zasad włączania lamp oświetlenia ulicznego.
Ad.7 - interpelacje i zapytania radnych
Radna E.Pawłowska poprosiła o interwencję w Szpitalu w Pokoju w celu
umożliwienia niepełnosprawnemu dziecku Pani Słowikowskiej, mieszkanki Domaradza,
korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych, dodała, że do tej pory dziecko to było wożone na
rehabilitację do Namysłowa.
Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy, zapewniła, że skontaktuje się w tej sprawie z Panią
Słowikowską i zapozna się z odpowiednią dokumentacją.
Radny J.Balij zgłosił zastrzeżenia do wykonanej usługi zamiatania ulic na terenie
miejscowości Pokój przez firmę „Remondis”.
Wójt Gminy powiedziała, że prace te miały zagwarantować oczyszczenie dróg przed
patcherowaniem, wyjaśniła również, że firma „Remondis” zaproponowała bezpłatne
wykonanie tej usługi.
Przewodniczący Rady podziękował za wyrównanie ul.Rataja w Pokoju i zwrócił
uwagę na ubytki przy wyjeździe i wjeździe na tę drogę, które należy uzupełnić kamieniem.
Pani Z.Letka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pokoju, odniosła się do likwidacji
laboratorium w Szpitalu w Pokoju i zapytała, czy władze gminy nie mają wpływu na decyzje
dotyczące funkcjonowania tej placówki.
Przewodniczący Rady przypomniał, że Gmina nie jest właścicielem tej jednostki,
dlatego też nie może decydować o jej sprawach.
Wójt Gminy wyjaśniła, że właścicielem Szpitala jest Zarząd Województwa
Opolskiego, a Gmina może jedynie sugerować pewne rozwiązania. Powiedziała także o
instytucji umarzania podatku od nieruchomości, za pomocą której można wywrzeć wpływ na
podejmowane decyzje.
Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, uznał, że najlepszym wyjściem byłoby
zaproszenie Marszałek Karol do Pokoju.
Radna W.Piętka zaproponowała, aby Pan Z.Wójcik podał propozycję rozwiązania
problemów w Szpitalu w Pokoju.
Radny Z.Olejnik powiedział, że był zmuszony szukać pomocy medycznej dla swojego
dziecka w Szpitalu w Kup, ze względu na brak możliwości uzyskania takiej pomocy w
Szpitalu w Pokoju po godz.1800.
Pan Z.Wójcik powiedział o niewykonywaniu zdjęć rentgenowskich zębów w pracowni
przy Szpitalu w Kup.
Radny J.Balij poruszył sprawę obciążania klubów sportowych za korzystanie z sali
gimnastycznej w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Pokoju.
Pan H.Łapszyński, Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych, uznał, że opłata w
wysokości 20 zł jest symboliczna i powinna obejmować wszystkich użytkowników sali.
Na salę narad weszła radna J.Paluch powiększając skład Rady Gminy do 12 osób.
Pani Z.Letka zwróciła uwagę na wysoki koszt utrzymania parkietu na sali
gimnastycznej i także opowiedziała się za utrzymaniem obowiązującej opłaty.
Radny J.Balij stwierdził, że zasady korzystania i wysokości stawek powinny zostać
jasno określone.
Pan H.Łapszyński wyjaśnił, że kwestie te zostały zawarte w odpowiednim
regulaminie.
Przewodniczący Rady stwierdził, że kwestia należności za korzystanie z sali
gimnastycznej powinna zostać omówiona poza sesją.
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Ad.8 - informacja nt funkcjonowania Urzędu Gminy Pokój w 2008 r.
Informację nt działalności Urzędu Gminy Pokój w 2008 roku, stanowiącą załącznik
nr 5 do protokołu, przedstawiła Sekretarz Gminy.
Radna W.Piętka zaproponowała umieszczenie ankiety na temat pracy urzędników w
gazetce wydawanej przez Urząd Gminy.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że ankiety były wyłożone dla petentów w biurach.
Ad.9 - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2008 r.
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Pokój za 2008 r. zostało przekazane Radzie Gminy w ustawowo określonym terminie.
Następnie Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z posiedzenia
Komisji, na którym dokonano analizy sprawozdania.
Na salę narad wszedł Pan H.Kołodziej, Wiceprzewodniczący Rady, powiększając
skład Rady Gminy do 13 osób.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 r.,
stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.
Po wysłuchaniu powyższych informacji radni nie wnieśli dodatkowo żadnych uwag.
Ad.10 – podjęcie uchwał w sprawach:
a) absolutorium dla Wójta Gminy
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił treść wniosku Komisji o
udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium, następnie Przewodniczący Rady odczytał opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na jego temat, stanowiącą załącznik nr 7 do
protokołu.
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIX/196/2009 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
b) ustanowienia Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pokój”
Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIX/197/2009 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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c) powołania Komisji Doraźnej ds. opiniowania wniosków o nadanie tytułów
„Honorowy Obywatel Gminy Pokój” i „Zasłużony dla Gminy Pokój”
Przewodniczący Rady zaproponował do składu Komisji radnych z Domaradza i
Fałkowic – W.Piętkę, E.Pawłowską, M.Kruczka, J.Kosa.
Wskazani radni wyrazili zgodę na powołanie ich w skład Komisji.
Pan.J.Pasionek, sołtys sołectwa Fałkowice, zaproponował, aby w skład Komisji zostali
powołani także sołtysi.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że sołtysi mogą uczestniczyć w pracach Komisji z
głosem doradczym.
Pan J.Pasionek odniósł się do składania wniosków przez mieszkańców i zauważył, że
muszą one być poparte podpisami co najmniej 50 osób.
Przewodniczący Rady poinformował, że wnioski takie może składać także Wójt.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził nad zamknięciem listy
kandydatów do składu Komisji.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Później Przewodniczący
kandydaturami.

Rady

zarządził

Głosowanie nad kandydaturą radnego M.Kruczka
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0

Głosowanie nad kandydaturą radnej W.Piętki
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Głosowanie nad kandydaturą radnego J.Kosa
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Głosowanie nad kandydaturą radnej E.Pawłowskiej
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0

głosowanie

nad

poszczególnymi
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Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja ukonstytuuje się na pierwszym
posiedzeniu, później zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania
Komisji Doraźnej ds. opiniowania wniosków o nadanie tytułów „Honorowy Obywatel Gminy
Pokój” i „Zasłużony dla Gminy Pokój” we wskazanym wcześniej składzie osobowym.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIX/198/2009 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
d) wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Pokój
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani W.Piętka, Przewodnicząca Doraźnej Komisji
Statutowej, następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIX/199/2009 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
e) wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pokoju
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani W.Piętka, następnie Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIX/200/2009 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

f) nadania Statutu Gminnej Instytucji Kultury p.n. „Gminny Ośrodek Kultury w
Pokoju”
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani W.Piętka, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nią głosowanie.

Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
się
-0
Wstrzymujących
Uchwała nr XXIX/201/2009 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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g) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 20092012
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIX/202/2009 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
h) uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka Dolna
Treść projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów dla wszystkich sołectw
omówiła Pani W.Piętka, Przewodnicząca Doraźnej Komisji Statutowej.
Przewodniczący Rady poinformował o zmianie w projekcie uchwały polegającej na
rozszerzeniu treści §3 o zapis: „w zakresie określonym w załączniku nr …. do tej uchwały”.
Sekretarz Gminy przypomniała, iż w poprzednim dokumencie statuty sołectw
stanowiły załączniki do uchwały, teraz natomiast zasady funkcjonowania sołectwa zostały
opracowane w formie odrębnych uchwał.
Radna E.Pawłowska wyraziła wątpliwość do zapisu §18 ust.2 statutów sołectw
dotyczącego wyboru sołtysa o treści: „W przypadku braku określonego w ust.1 quorum,
następne zebranie wiejskie odbywa się po upływie 30 minut od wyznaczonego I terminu
zebrania i jest ważne bez względu na liczbę biorących w nim osób”. Stwierdziła, że zgodnie z
§15 ust.2 informację o zebraniu wiejskim podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni
przed planowanym terminem zebrania i zapytała, jak ta kwestia ma się w stosunku do
zebrania zwoływanego po upływie 30 minut od wyznaczonego I terminu.
Pan H.Pyka, radca prawny, wyjaśnił, że zapis wskazany przez radną jest prawidłowy i
nie wpływa na nieważność wyboru sołtysa.
Pan W.Kociencki stwierdził brak w treści statutu sołectwa zapisu gwarantującego
sołectwu środki pieniężne z budżetu gminy.
Pani W.Piętka powiedziała, że kwestia ta nie może zostać wprowadzona do treści
statutu.
Skarbnik Gminy dodał, że takie rozwiązanie byłoby niezgodne z prawem.
Wójt Gminy poruszyła sprawę funduszu sołeckiego i zauważyła, że do końca czerwca
trzeba będzie podjąć decyzję o jego ewentualnym utworzeniu.
Skarbnik powiedział o możliwości składania wniosków przez sołtysów do tworzonego
budżetu do końca września.
Radca prawny wracając do problemu poruszonego przez radną E.Pawłowską
zaproponował dodanie w §18 ust.2 zapisu: „W tym przypadku nie stosuje się postanowień
§15 ust.2”.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz ze
zmianami polegającymi na wprowadzeniu dodatkowych zapisów w §3 uchwały i §18 ust.2
statutu sołectwa, stanowiącego załącznik do tej uchwały.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
się
-0
Wstrzymujących
Uchwała nr XXIX/203/20009 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

10

i) uchwalenia Statutu Sołectwa Domaradzka Kuźnia
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIX/204/2009 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
j) uchwalenia Statutu Sołectwa Domaradz
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIX/205/2009 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
k) uchwalenia Statutu Sołectwa Fałkowice
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIX/206/2009 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
l) uchwalenia Statutu Sołectwa Kopalina
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIX/207/2009 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
ł) uchwalenia Statutu Sołectwa Krogulna
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za

- 13 głosów
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Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIX/208/2009 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
m) uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywa Góra
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIX/209/2009 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
n) uchwalenia Statutu Sołectwa Lubnów
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIX/210/2009 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
o) uchwalenia Statutu Sołectwa Ładza
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIX/211/2009 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
p) uchwalenia Statutu Sołectwa Pokój
W związku z wcześniejszym omówieniem treści projektu uchwały Przewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.

Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIX/212/2009 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
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r) uchwalenia Statutu Sołectwa Siedlice
W związku z wcześniejszym omówieniem treści projektu uchwały Przewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIX/213/2009 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
s) uchwalenia Statutu Sołectwa Zawiść
W związku z wcześniejszym omówieniem treści projektu uchwały Przewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIX/214/2009 stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
t) uchwalenia Statutu Sołectwa Zieleniec
W związku z wcześniejszym omówieniem treści projektu uchwały Przewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIX/215/2009 stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
u)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu
Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2008-2010
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, następnie
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIX/216/2009 stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
v) zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.
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Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIX/217/2009 stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
w) zmiany budżetu gminy na 2009 rok
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, przedstawiła pozytywna opinię
Komisji na temat zmian wprowadzonych do budżetu gminy. Później Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXIX/218/2009 stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Ad.11 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pan Z.Wójcik przypomniał o społecznej pracy mieszkańców Pokoju przy budowie
Szpitala w Pokoju, zaproponował także, aby zaprosić Panią T.Karol, Marszałek
Województwa Opolskiego, na kolejne posiedzenie Rady Gminy i jeszcze raz zwrócił uwagę
na brak możliwości wykonania w Szpitalu w Kup zdjęcia rentgenowskiego. Później
negatywnie ocenił wykonanie usługi przez firmę „Remondis” polegającą na zamieceniu ulic
w Pokoju. Stwierdził brak zraszacza w zamiatarce i uznał to za przyczynę pojawienia się
tumanów kurzu. Później zapytał o kryteria, jakimi kierowano się przy wytypowaniu drogi na
odcinku Krogulna-Siedlice do remontu.
Pani J.Sowa, sołtys Zieleńca, zwróciła uwagę na konieczność wykonania przejścia dla
pieszych przy cmentarzu w Zieleńcu.
Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, zapytał o sołectwo, w którym odbędą się
dożynki gminne oraz o możliwość dofinansowania przez Urząd Gminy dożynek parafialnych
w Zawiści. Na zakończenie swojej wypowiedzi poruszył sprawę boiska w Zawiści, zwracając
uwagę na rozpoczęcie prac budowlanych przez właściciela gruntu na którym dotychczas było
usytuowane boisko.
Pani J.Ziółek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Domaradzu, zaprosiła wszystkich
obecnych na sali narad do udziału uroczystości w dniu 11.05.2009 r. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Pokoju, pod hasłem „Święta Majowe”.
Pani K.Piekarska, sołtys sołectwa Ładza, zaprosiła do udziału w Festynie Majowym w
Ładzy w dniu 23.05.2009 r.
Pan A.Pachulski poprosił o interwencję w Wydziale Dróg Powiatowych w
Namysłowie w związku z zaprzestaniem wycinania krzewów przy drodze powiatowej w
Domaradzu. Później zapytał o firmę, która była zobowiązana do końca kwietnia naprawić
drogę do wsi Świercowskie. W dalszej kolejności zwrócił się z prośbą o przywiezienie szlaki
na drogę prowadzącą do posesji Pani Czech w Paryżu.
Wójt Gminy ustosunkowując się do zapytań radnych i mieszkańców powiedziała, że:
 zostaną nałożone kary umowne na firmę „Budim 2” jeżeli nie wywiąże się ona
z naprawienia drogi do wsi Świercowskie,
 szlaka zostanie dowieziona do Paryża najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu,
 porozmawia ze Starostą Namysłowskim w sprawie wycięcia krzewów przy drodze
powiatowej,
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na najbliższym spotkaniu sołtysów zostanie ustalone miejsce dożynek gminnych,
Urząd Gminy dofinansuje dożynki parafialne w Zawiści na takich samych zasadach
jak w latach ubiegłych,
 zostanie wysłane pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie
wykonania przejścia dla pieszych przy cmentarzu w Zieleńcu,
 jedynie droga Krogulna-Siedlice spełniała wymogi, jakie trzeba było spełnić przy
ubieganiu się o środki pozabudżetowe,
Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt Gminy poinformowała o planowanym spotkaniu z
Panem M.Wójciakiem, Dyrektorem Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznego w
Kup i stwierdziła, że jeżeli nie będzie zadowolona z jego rezultatów wówczas wystąpi do
Pani T.Karol, Marszałek Województwa Opolskiego, z zaproszeniem na najbliższą sesję Rady
Gminy.
Radca prawny zaproponował, aby Rada Gminy, poprzez głosowanie, upoważniła
Wójta do wystosowania zaproszenia do Pani T.Karol, Marszałek Województwa.
W związku z tą sugestią Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad
upoważnieniem Wójta Gminy do zaproszenia Pani Marszałek na następną sesję w celu
przedstawienia jej kwestii Szpitala w Pokoju.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Radna W.Piętka zgłosiła zastrzeżenia do przygotowanych propozycji flagi oraz herbu
gminy i stwierdziła, że należałoby przygotować kilka wzorów umożliwiających radnym
dokonanie odpowiedniego wyboru.
Przewodniczący Rady uznał pkt.12 porządku obrad „Wolne wnioski i oświadczenia
radnych” za zrealizowany i przystąpił do realizacji pkt.13.
Ad.13 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1715
zamknął XXIX sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:
Elżbieta Kuklok…………………

