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Protokół nr XXXIV/09 
z XXXIV sesji Rady Gminy Pokój 
odbytej w dniu 7 września 2009 r. 

 
 
Obecni na posiedzeniu: J.Balij,  J. Jakubik, D.Gryl, E.Kania, 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 Pan Jacek Gosławski 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Pokój 
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
5. Ocena szkód powodziowych w Gminie Pokój 
6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieŜących 
7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
8. Interpelacje i zapytania radnych 
9. Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2009 roku 
10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wyraŜenia zgody na zawarcie przez Gminę Pokój porozumienia z Wojewodą 
Opolskim w sprawie przejęcia do wykonywania zadania z zakresu administracji 
rządowej, polegającego na wydawaniu w imieniu Wojewody blankietów – 
upowaŜniających do zakupu paliwa 

b) wyraŜenia zgody na zawarcie przez Gminę Pokój umowy o dofinansowanie z 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. 
„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Domaradzu” 

c) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2009-
2012 

d) zmiany budŜetu 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.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 B.Zając, Wójta Gminy, radnych, sołtysów, dyrektorów 
placówek oświatowych, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy. 
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Ad.3 - przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Pokój 
 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy 
Pokój, ze względu na ich brak zarządził nad nim głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Ad.4 – przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
 Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad, nie wniesiono do niego 
Ŝadnych uwag.  
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady wraz z Wójtem wręczyli Pani E.Juszczak, 
pełniącej od 1 września 2009 r. funkcję Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju, list 
gratulacyjny oraz wiązankę kwiatów.  
 
Ad.5 – ocena szkód powodziowych w Gminie Pokój 
 Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe temat oceny strat spowodowanych przez 
powódź na terenie Gminy został zasugerowany przez Wojewodę Opolskiego, który zamierzał 
przedstawić radnym okoliczności i uzasadnienie działania Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w zakresie oceny szkód powodziowych. Następnie wyjaśnił, Ŝe w czwartek 
Wojewoda odwołał swój przyjazd do Pokoju.  
 Następnie Wójt Gminy przedstawiła prezentację na temat powodzi w Gminie Pokój w 
czerwcu i lipcu 2009 r. uwzględniającą rozmiar strat oraz działania podjęte w związku z tą 
sytuacją. Później podziękowała tym wszystkim, którzy byli zaangaŜowani w niesienie 
pomocy poszkodowanym mieszkańcom, a szczególnie radnemu J.Balijowi za bezpłatne 
uŜyczenie sprzętu niezbędnego przy usuwaniu skutków powodzi. W dalszej kolejności 
powiedziała o przysługujących rolnikom prawach w związku z poniesionymi stratami, 
zwracając uwagę m.in. na moŜliwość zaciągania kredytów na preferencyjnych warunkach, 
rozłoŜenia na raty czy teŜ umorzenia składek na ubezpieczenie opłacanych w Kasie 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  
 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, nawiązał do nieobecności na sesji 
Wojewody Opolskiego i braku  okazji przedstawienia mu problemów nurtujących 
mieszkańców gminy.  
 Przewodniczący Rady zauwaŜył, Ŝe w korespondencji kierowanej do Rady Gminy 
Wojewoda zadeklarował swój udział w jednej z kolejnych sesji. Następnie zapytał o podany 
rozmiar strat powstałych w wyniku powodzi. 
 Wójt wyjaśniła, Ŝe pierwsze szacowanie szkód odbyło się na samym początku, gdy na 
zalanych terenach stała jeszcze woda. Powiedziała takŜe o kontrolach przeprowadzonych 
przez przedstawicieli Wojewody Opolskiego mających na celu zweryfikowanie podanych 
wartości. Poinformowała takŜe, Ŝe Gmina Pokój jest gminą powodziową i zwróciła uwagę na 
korzyści wynikające z tego faktu.  
 
Ad.6 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  
           bieŜących 
 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

� Udziału w doŜynkach wiejskich w Zawiści w dniu 30.08.2009 r., 
� Spotkania roboczego radnych w dniu 03.09.2009 r. poświęconego sprawom bieŜącym. 
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 Później Przewodniczący Rady powiedział o pismach, które wpłynęły do biura Rady 
Gminy: 
o Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 19.08.2009 r., stanowiące załącznik nr 2 do 

protokołu, będące zapowiedzią obecności Wojewody na sesji,  
o Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 03.09.2009 r., stanowiące załącznik nr 3 do 

protokołu, odwołujące wizytę Wojewody na sesji,  
o Podziękowanie W.Runga, Burmistrza partnerskiej Gminy Hochspeyer z Niemiec, za 

przyznanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Pokój”, stanowiące załącznik nr 4 do 
protokołu, 

o Protest złoŜony przez firmę „Profitech” sp. z o.o. do przetargu nieograniczonego na 
„Modernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju w zakresie wymiany okien i 
drzwi”, stanowiący załącznik nr 5 do protokołu. 

 
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących 
 
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, poinformowała o posiedzeniu 
Komisji w dniu 01.09.2009 r., podczas którego zaopiniowano zmiany wprowadzone do 
budŜetu gminy na 2009 r. oraz dokonano analizy sprawozdania z wykonania budŜetu gminy 
za I półrocze 2009 roku. 
 Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała o posiedzeniu 
Komisji w dniu 01.09.2009 r., w trakcie którego przeanalizowano sprawozdanie z wykonania 
budŜetu gminy za I półrocze 2009 roku. 
 
Ad.7 - 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 25 czerwca 2009 r., stanowiące załącznik nr 6 do protokołu.  
 Później Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat: 

− budowy boisk przy Zespole Szkół Gimnazjalnych w Pokoju  w ramach programu 
„Orlik 2012”, 

− planowanego wykonania boiska przy Szkole Podstawowej w Domaradzu, 
− oddanej do uŜytku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Domaradzu, 
− prac przy termomodernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju, 
− rozstrzygniętego przetargu na dowozy dzieci do szkół z terenu Gminy Pokój, który 

wygrała firma przewozowa Pana S.Nalepy, 
− rozstrzygniętego przetargu na dowóz dzieci niepełnosprawnych, który wygrała firma 

przewozowa Pana S.Nalepy, 
− nierozstrzygniętego przetargu na budowę kanalizacji przy ul.Opolskiej w Pokoju ze 

względu na brak ofert, 
− remontu dróg gminnych, 
− prac wykonanych przy czyszczeniu rowów w latach 2007-2009, 
− pisma skierowanego do Starosty Namysłowskiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Opolu w sprawie dokonania przeglądu drzew rosnących przy drogach, dla których 
jednostki te są podmiotami zarządzającymi, 

− stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, 
− planowanego zakupu pieca centralnego ogrzewania dla Ośrodka Zdrowia w Pokoju, 
− wyposaŜenia placów zabaw w Krogulnej i Fałkowicach, 
− planowanego na październik rozpoczęcia budowy stacji paliw w Pokoju przez Pana 

M.Kota, 
− bezprawnego wycięcia drzew przy byłej stacji PKP w Pokoju, 
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− odwołania złoŜonego do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez Nadleśnictwo 
Kup od decyzji przyznającej Gminie Pokój teren zabytkowego parku w Pokoju,  

− reprezentowania Gminy Pokój na doŜynkach wojewódzkich w Bierawie przez 
sołectwa Domaradzka Kuźnia i Dąbrówka Dolna, 

− pozyskiwania środków pozabudŜetowych, 
− liczby pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy za pośrednictwem 

Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie. 
 
Ad.8 – interpelacje i zapytania radnych 
 Pan H.Kołodziej, Wiceprzewodniczący Rady, odniósł się do śmiertelnego wypadku, 
do którego doszło w Ładzy podczas jednej z ostatnich wichur. Przypomniał o wielokrotnych 
prośbach kierowanych do Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczących wycięcia drzew 
stwarzających zagroŜenie przy drodze wojewódzkiej nr 454 na odcinku w Ładzy. Stwierdził, 
Ŝe musiało dojść do tragedii, aby Zarząd Dróg zareagował na sugestie mieszkańców. 
Następnie poprosił o sfinalizowanie sprawy rowów w Ładzy. W dalszej kolejności odniósł się 
do awarii linii energetycznej w Ładzy, której usuwanie trwało 3 dni. Negatywnie ocenił 
współpracę Zakładu Energetycznego z Powiatową StraŜą PoŜarną w Namysłowie i stwierdził, 
Ŝe sytuacja ta została spowodowana brakiem koordynacji podejmowanych działań. Przy 
okazji podziękował za ofiarność straŜakom ochotnikom.  
 Radny J.Balij zwrócił uwagę na konieczność dokonania przeglądu drzew rosnących w 
Pokoju, a szczególności na lipy, które są bardzo kruchymi drzewami. Później powiedział o 
rowie przebiegającym obok posesji Pan S.Grądmana, wymagającym poprawienia jego stanu 
technicznego.  
 Radna R.Stefan powiedziała o braku reakcji ze strony Zakładu Energetycznego na 
zgłoszenie dotyczące  pękniętego słupa energii elektrycznej w Zawiści. 
 Radna W.Piętka zapytała o termin naprawienia jezdni przy przepustach na drodze 
wiodącej do śabińca oraz do wsi Świercowskie na odcinku od strony Fałkowic.  
 Przewodniczący Rady zaproponował, aby w kolejnym numerze gazetki gminnej 
zachęcić mieszkańców gminy do ubezpieczenia swojego dobytku w związku z pojawiającymi 
się coraz częściej anomaliami pogodowymi i zarządził przerwę w obradach.  
 
Po przerwie.  
 
Ad.9 – sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2009 r. 
 Przewodniczący Rady poinformował, iŜ sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy 
zostało przekazane Radzie Gminy w ustawowo określonym terminie.  
 Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, odczytała protokół ze wspólnego 
posiedzenia Komisji BudŜetowej i Rewizyjnej, podczas którego dokonano analizy 
sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2009 r. 
 Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, pozytywnie ocenił realizację budŜetu gminy w                         
I połowie 2009 r. 
 
Ad.10 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a. wyraŜenia zgody na zawarcie przez Gminę Pokój porozumienia z 
Wojewodą Opolskim w sprawie przejęcia do wykonywania zadania z 
zakresu administracji rządowej, polegającego na wydawaniu w imieniu 
Wojewody blankietów – upowaŜniających do zakupu paliwa 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy, następnie 
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  
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Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXIV/255/2009 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
 

b. wyraŜenia zgody na zawarcie przez Gminę Pokój umowy o 
dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Przedsięwzięcia 
inwestycyjnego p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej w Domaradzu” 

 Treść projektu uchwały przedstawił Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, następnie 
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXIV/256/2009 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
 

c. uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 
2009-2012 

 Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwala nr XXXIV/257/2009 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
 

d. zmiany budŜetu gminy na 2009 rok 
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, przedstawiła pozytywną opinię 
Komisji na temat zmian wprowadzonych do budŜetu gminy na 2009 r.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXIV/258/2009 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
 
Ad.11 - zapytania i wnioski mieszkańców 
 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, podziękował Wójtowi za udział w 
organizacji doŜynek wiejskich w Zawiści oraz za remont dróg gminnych i wykoszenie 
poboczy przy drogach.  
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 Pani B.Leszczynśka, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, zwróciła się z prośbą o 
przywiezienie kamienia na drogę wiodącą do tzw. „Majorki”, zaprosiła takŜe wszystkich 
zebranych na sali narad do udziału w doŜynkach gminnych organizowanych przez sołectwa 
Dąbrówka Dolna i Domaradzka Kuźnia w dniu 13.09.2009 r.  
 Pan S.Grądman, mieszkaniec Pokoju, nawiązał do 70 rocznicy wybuchu II wojny 
światowej i poinformował o działaniach podjętych w celu upamiętnienia tego wydarzenia. 
Zwrócił takŜe uwagę na drzewa rosnące na cmentarzu ewangelickim w Pokoju, które 
stanowią zagroŜenie. Powiedział przy okazji o rozmowie  z pastorem, który stwierdził, Ŝe 
drzewa te są zabytkami i trudno będzie uzyskać zezwolenie na ich ścięcie.  
 
Ad.12 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 
 Przewodniczący Rady podziękował za zaproszenie na doŜynki gminne i poprosił 
radnych o wpłacanie składki u pracownika obsługującego biuro Rady Gminy, która zostanie 
przeznaczona na nagrody w konkursie koron doŜynkowych. Powiedział równieŜ o 
organizowanych w szkołach apelach z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej.  
 W dalszej kolejności Wójt Gminy udzieliła odpowiedzi na zadane pytania informując, 
Ŝe: 

− zostało zaplanowane spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
podczas którego zostanie dokonany przegląd drzew rosnących przy drodze 
wojewódzkiej na odcinku od Ładzy do Krogulnej, 

− zabiegi pielęgnacyjne na drzewach rosnących w Pokoju były wykonywane wiosną i 
prace te będą kontynuowane, 

− będą odtwarzane rowy przydroŜne w Pokoju, 
− rów obok posesji Pana S.Grądmana zostanie zrobiony przy okazji wykonywania prac 

przy przepuście na skrzyŜowaniu ulic Mariackiej i Średniej 
− zgłoszenie radnej R.Stefan dotyczące uszkodzonego słupa energii elektrycznej 

zostanie przekazane Zakładowi Energetycznemu, 
− uszkodzone jezdnie przy przepustach zostaną naprawione przy okazji naprawiania 

dróg gminnych 
− zostanie zamieszczony apel do mieszkańców o ubezpieczanie swojego mienia. 

 Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt Gminy zaprosiła wszystkich obecnych na 
sali narad do udziału w doŜynkach gminnych. 
 
Ad.13 – zakończenie sesji 
 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz.1700 zamknął 
XXXIV sesję Rady Gminy Pokój. 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
ElŜbieta Kuklok …………………….. 


