Protokół nr XXXVII/09
z XXXVII sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 29 grudnia 2009 r.
Obecni na posiedzeniu: J.Balij, D.Gryl, J. Jakubik, 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 XXXVI sesji Rady Gminy Pokój
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. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2009 rok
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2009 rok
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2009 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi na
rok 2010”
b) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 20092012
c) zmiany budżetu gminy na 2009 rok
d) uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.
12. Zapytania i wnioski mieszkańców
13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
14. 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 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.
Ad.3 - przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy
Pokój, ze względu na ich brak zarządził nad nim głosowanie.
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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
żadnych uwag.
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady poinformował o udziale w wieczerzach wigilijnych dla osób
starszych i samotnych:
- 12 grudnia 2009 r. w Szkole Podstawowej w Domaradzu,
- 19 grudnia 2009 r. w Szkole Podstawowej w Pokoju.
Przy okazji podziękował pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pokoju oraz dyrektorom szkół za zorganizowanie tych spotkań wigilijnych.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady
Gminy:
 Informacja Związku Gmin Śląska Opolskiego na temat jego działalności, stanowiąca
załącznik nr 2 do protokołu,
 Informacja Wójta Gminy o dokonaniu zmian w prognozie długu gminy, dołączonej do
projektu budżetu na 2010 r., stanowiącej załącznik nr 3 do protokołu.
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, powiedziała o spotkaniach
Komisji w dniach:
 26.11.2009 r. podczas którego dokonano analizy poprawności realizacji
harmonogramów płatności kredytów i pożyczek zaciąganych w latach 2006-2009,
 17.12.2009 r. w trakcie którego sporządzono sprawozdanie z działalności Komisji
Rewizyjnej za 2009 rok oraz ustalono plan pracy na 2010 r.
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, poinformowała o spotkaniach
Komisji w dniach:
 04.12.2009 r. w trakcie którego zaopiniowano projekt budżetu gminy na 2010 rok,
 28.12.2009 r. podczas którego zaopiniowano zmiany w budżecie gminy na 2009 r.
oraz podsumowano pracę Komisji w 2009 r.
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
W pierwszej kolejności Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady
Gminy Pokój podjętych na sesji w dniu 23.11.2009 r., stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu.
Późnie Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat:
 Planowanego na styczeń 2010 r. zakończenia budowy kanalizacji przy ul.Opolskiej w
Pokoju,
 Spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego dotyczącego
budowy chodnika przy ul.Opolskiej w Pokoju,
 Rozliczania inwestycji polegającej na budowie boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej w Domaradzu w ramach projektu „Boisko blisko”,
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 Budowy oświetlenia drogowego przy ul.Opolskiej w Domaradzkiej Kuźni,
 Zakończonych prac przy remoncie drogi w Kozubach, prowadzącej do posesji
Państwa Klimas i Kalis,
 Trwających pracach przy lokalach socjalnych w Lubnowie,
 Pozwolenia na budowę stacji paliw w Pokoju otrzymanego przez Pana M.Kota,
 Interwencji mieszkańców w sprawie braku zasięgu dla abonentów sieci „Era”,
 Spotkań wigilijnych w Domaradzu i Pokoju,
 Udziału w posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego podczas którego uchwalono
budżet na 2010 r. oraz wysokość składek dla gmin członkowskich,
 Udziału w zebraniach wiejskich w Ładzy i w Pokoju,
 Spotkania z Panem T.Błażejewskim, kierownikiem oddziału Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kluczborku, na temat prac planowanych do
wykonania na rzece Stobrawie w 2011 r.,
 Pobytu w Warszawie – spotkanie z Minister K.Sobierajską w sprawie rozliczenia
inwestycji polegającej na budowie boiska sportowego w Domaradzu oraz udział w
posiedzeniu Zespołu Samorządowego,
 Podpisanej
umowy
z
Państwowym
Funduszem
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych na realizację projektu „Uczeń na wsi”.
Ad.7 - interpelacje i zapytania radnych
Radna R.Stefan zapytała, czy Nadleśnictwo Kluczbork udzieliło odpowiedzi na jej
wniosek dotyczący poprawienia stanu technicznego mostka na drodze do Szubiennika.
Ad.8 - sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2009 rok
Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2009 rok, stanowiące załącznik nr 5 do
protokołu, przedstawił Przewodniczący Rady.
Ad.9 - sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2009 rok
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2009 r., stanowiące załącznik nr 6
do protokołu, przedstawiła Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji.
Ad.10 - sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2009 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2009 r., stanowiące załącznik nr
7 do protokołu, przedstawiła Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.11 - podjęcie uchwał w sprawach:
e) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pokój z
pozarządowymi na rok 2010”
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Patszek, Zastępca Wójta.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
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organizacjami

Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXVII/271/2009 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
f) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata
2009-2012
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 XXXVII/272/2009 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
g) zmiany budżetu gminy na 2009 rok
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, przedstawiła pozytywną opinie
Komisji, dotyczącą wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 r., następnie
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXVII/273/2009 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
h) uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.
W pierwszej kolejności Skarbnik Gminy poinformował o zmianach wprowadzonych
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r., później
Przewodniczący Rady odczytał pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
dotyczące:
− Prawidłowości prognozy kwoty długu, opinia stanowi załącznik nr 11 do
protokołu,
− możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, opinia stanowi załącznik nr
12 do protokołu,
− przedłożonego projektu budżetu gminy na 2010 rok, opinia stanowi załącznik
nr 13 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła uwagi Komisji do przedstawionego
projektu budżetu na 2010 r. w zakresie dotyczącym poziomu zadłużenia Gminy.
Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, zapytał o fundusz sołecki.
Wójt Gminy wyjaśniła, że do czerwca 2010 r. istnieje możliwość podjęcia uchwały w
sprawie utworzenia funduszu sołeckiego w 2011 r.
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Przewodniczący Rady przychylił się do opinii Komisji Budżetowej dotyczącej
wzrastającego zadłużenia Gminy i poprosił o ostrożność przy podejmowaniu decyzji o
realizacji kolejnych inwestycji mających wpływ na wzrost zadłużenia Gminy.
Wójt Gminy odnosząc się do zadłużenia Gminy zapewniła, że w pierwszej kolejności
będą realizowane te inwestycje, na które zostały podpisane już umowy. Powiedziała także o
zamiarze złożenia wniosku do LGD Stobrawski Zielony Szlak na budowę świetlicy wiejskiej
w Zieleńcu i rozbudowę świetlicy w Domaradzu, poinformowała także o zamiarze remontu
boiska sportowego w Pokoju.
Skarbnik Gminy zauważył, że budżet gminy jest rocznym planem finansowym, do
którego wprowadza się na bieżąco zmiany.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w
sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXVII/274/2009 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad.12 – zapytania i wnioski mieszkańców
Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, przypomniał, jak Wójt poprzedniej
kadencji mówił o odpłatnym wypożyczeniu firmie „Remondis” gminnego wysypiska śmieci i
zapytał o kwotę, jaką gmina uzyskała z tego tytułu. Później podziękował Wójtowi i Radzie
Gminy za współpracę w 2009 r. i złożył wszystkim obecnym na sali narad życzenia z okazji
nadchodzącego Nowego Roku.
Pan S.Grądman, Prezes Zarządu Gminnego Związku Kombatantów RP i byłych
Więźniów Politycznych, podziękował Pani Wójt za opiekę nad kombatantami i także złożył
życzenia na Nowy Rok. Przy okazji poinformował także o planowanej rezygnacji z funkcji
Prezesa Zarządu Gminnego Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych.
Pani J.Ziółek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Domaradzu, złożyła podziękowania na
ręce Pani Wójt za salę gimnastyczną w szkole, plac zabaw oraz boisko sportowe. Także
złożyła wszystkim obecnym na sali narad życzenia wszelkiej pomyślności w 2010 r.
Pan H.Łapszyński, Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych, podziękował władzom
gminy za wybudowanie kompleksu sportowego w ramach projektu „Moje boisko – Orlik
2012”, dołączył się także do życzeń noworocznych.
Ad.13 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Radna W.Piętka poinformowała o negatywnej odpowiedzi Poczty Polskiej S.A.
dotyczącej możliwości wydłużenia godzin pracy Urzędu Pocztowego w Pokoju. Zwróciła
także uwagę na znaczne koszty wyłapywania i utrzymania w schroniskach bezdomnych psów
z terenu gminy oraz na lampy przy ul.Opolskiej w Pokoju, które w wyniku budowy
kanalizacji uległy przekrzywieniu.
Radna J.Paluch przekazała podziękowania mieszkańców za wykonanie oświetlenia
ulicznego przy ul.Opolskiej w Domaradzkiej Kuźni.
Radna E.Pawłowska podziękowała za wszystkie inwestycje, a szczególnie za te które
wykonano na terenie sołectwa Domaradz. Następnie zwróciła uwagę na kalendarz gminny,
który ze względu na tematykę – zdjęcia lotnicze poszczególnych sołectw – cieszył się bardzo
dużym zainteresowaniem mieszkańców. Przy okazji zwróciła uwagę na ubytki w drogach
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powiatowych, na niebezpieczny uskok w poboczu przy byłej stacji paliw w Pokoju oraz na
pogarszający się stan przejazdu kolejowego obok byłego tartaku w Pokoju.
Radny M.Kruczek powiedział o odpowiedzi otrzymanej z Wydziału Dróg
Powiatowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie w sprawie ubytku w drodze przy
wjeździe do Fałkowic, w której stwierdzono, że wskazana droga stanowi własność Gminy, a
nie Powiatu.
Radny Z.Olejnik, zwrócił uwagę na drzewa rosnące w Krzywej Górze, przy wjeździe
od strony Opola, ograniczające widoczność na łuku drogi wojewódzkiej.
Wójt Gminy, odnosząc się do zapytania sołtysa W.Kocienckiego w sprawie
korzystania z wysypiska śmieci przez firmę „Remondis”, wyjaśniła, że Gmina nie otrzymała
właściwie żadnych pieniędzy z tego tytułu. Zaproponowała, że prześle sołtysowi kserokopię
umowy pomiędzy Gminą Pokój, a firmą „Remondis”. Odnośnie uwagi radnego Z.Olejnika,
dotyczącej drzew zasłaniających widoczność na łuku drogi w Krzywej Górze, zauważyła, że
właścicielem wskazanej drogi jest Zarząd Dróg Wojewódzkich i zapewniła, że zapozna się z
tą sprawą.
Pan W.Kociencki stwierdził, że nie potrzebuje umowy z firmą „Remondis” wystarczy
mu odpowiedź udzielona przez Panią Wójt.
Następnie Wójt Gminy podziękowała Radzie Gminy, sołtysom, dyrektorom placówek
oświatowych oraz pracownikom Urzędu Gminy za dotychczasową współpracę i złożyła
życzenia noworoczne.
Przewodniczący Rady dołączył się do życzeń Wójta.
Ad.14 – zakończenie sesji
Przewodniczący Rady Gminy wobec zrealizowania porządku obrad o godz.1550
zamknął XXXVII sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:
Elżbieta Kuklok ………………….
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