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Protokół nr XXVII/17 

z XXVII sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 2 marca 2017 r. 

 
Obecni na posiedzeniu: T.Baran, J.Ciurla, B.Frasiak, J. Jakubik, E.Kania, T.Krystosek, 

M.Kruczek, J.Mielczarek, J.Paluch, K.Paluch, E.Pawłowska, K.Piekarska, J.Sowa, K.Walek, 

zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady  

5. Interpelacje i zapytania radnych 

6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

7. Zapytania i wnioski mieszkańców 

8. Zakończenie sesji 

 

 

Ad.1 – otwarcie sesji 

 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz. 15
00

 Przewodniczący Rady Gminy, Pan  

J. Gosławski. Następnie przywitał Panią B.Zając - Wójta Gminy, Pana K.Gacka – 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, Panią R.Podporę – 

Przewodniczącą Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju, Panią 

R.Dąbrowską – Prezesa oddziału ZNP w Pokoju, dyrektorów placówek oświatowych, 

sołtysów, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy. 

 Później Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Wójta Gminy o zwołanie sesji 

Rady Gminy w trybie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

 

Ad.2 – złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego 

 Przewodniczący Rady poinformował, że Pan M.Kruczek został wybrany na radnego w 

wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój. Później Wójt Gminy wręczyła mu 

zaświadczenie potwierdzające wybór na radnego Rady Gminy Pokój. 

 Następnie Pan M.Kruczek złożył ślubowanie,  zgodnie z art.23a ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym. 
 

Ad.3 - stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 15 radnych, co stanowi 

quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji. 
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Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady oraz pism 

           kierowanych do Rady Gminy Interpelacje i zapytania radnych 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad stanowiący załącznik do wniosku 

Wójta Gminy o zwołanie sesji i zaproponował zmianę brzmienia pkt 4 z „Przedstawienie 

porządku obrad przez Przewodniczącego Rady” na „Przedstawienie porządku obrad przez 

Przewodniczącego Rady oraz pism kierowanych do Rady Gminy”. Następnie zarządził 

głosowanie nad porządkiem obrad wraz z zaproponowaną zmianą. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad XXVII sesji przedstawiał się w 

sposób następujący: 

 

1. Otwarcie sesji 

2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady oraz pism 

kierowanych do Rady Gminy 

5. Interpelacje i zapytania radnych 

6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

7. Zapytania i wnioski mieszkańców 

8. Zakończenie sesji 

 

Następnie, poza porządkiem obrad, Przewodniczący Rady wraz z Wójtem Gminy 

wręczyli podziękowania i wiązankę kwiatów Panu K.Gackowi, Komendantowi Powiatowemu 

Państwowej Straży Pożarnej, w związku z jego przejściem na emeryturę.  

Pan K.Gacek podziękował za zaproszenie na sesję oraz za długoletnią współpracę, 

podziękował również za dotychczasowe działania Gminy mające wpływ na pracę Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.  

Później Przewodniczący Rady wraz z Wójtem Gminy wręczyli wiązankę kwiatów i 

list gratulacyjny druhowi Ł.Kalertowi z OSP w Zawiści, który będąc świadkiem zagrożenia 

życia wykazał się profesjonalizmem prowadząc akcję reanimacyjną do czasu przybycia służb 

medycznych. Do podziękowań dołączył się również Pan K.Gacek.  

 

Następnie Przewodniczący Rady, wracając do realizacji pkt 4, przedstawił skargę na 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju, później zaproponował 

skierować ją, celem zbadania, do Komisji Rewizyjnej i zarządził głosowanie w tej sprawie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 1 

  Wstrzymujących się - 1 
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Ad.5 – interpelacje i zapytania radnych 

 Wiceprzewodnicząca Rady przekazała prośbę pracowników Szkoły Podstawowej w 

Domaradzu o wystąpienie z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Namysłowie o 

przycięcie gałęzi na drzewach rosnących naprzeciwko szkoły.  

 Przewodniczący Rady zasugerował wynajęcie zamiatarki w celu uprzątnięcia piasku, 

jaki pozostał po zimie na ulicach Pokoju. 

 Radna J.Sowa zwróciła uwagę na pogarszający się stan drogi wojewódzkiej nr 454, na 

odcinku w Zieleńcu. 

 

Ad.6 - podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

             i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

 Wójt Gminy poinformowała, że ponowne podjęcie uchwały w sprawie  projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego jest 

wynikiem spotkania z Wojewódzkim Komendantem Ochotniczych Hufców Pracy oraz 

Opolskim Kuratorem Oświaty dotyczącym umożliwienia uczestnikom OHP kontynuowania 

nauki w oddziałach szkolnych szkoły podstawowej dla dorosłych. Wyjaśniła również, że 

Kurator Oświaty zaproponował przekształcenie Gimnazjum w Pokoju w branżową szkołę I 

stopnia, a Gimnazjum dla Dorosłych w Dąbrówce Dolnej w szkołę podstawową dla 

dorosłych. Powiedziała także, że w związku z tym, iż prowadzenie szkół branżowych należy 

do kompetencji powiatu, konieczne było uzyskanie zgody Rady Powiatu Namysłowskiego na 

prowadzenie szkoły branżowej I stopnia przez Gminę Pokój. Następnie przedstawiła uchwałę 

nr XXX/211/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 01.03.2017 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Namysłowskim a Gminą Pokój w 

sprawie przekształcenia Publicznego Gimnazjum w Pokoju w trzyletnią branżową szkołę I 

stopnia pod nazwą Branżowa Szkoła I stopnia w Pokoju oraz prowadzenia tej szkoły przez 

Gminę Pokój. Później powiedziała o zmianach w treści projektu uchwały naniesionych przez 

Pana M.Wąsowskiego z Kuratorium Oświaty. 

 Pani R.Dąbrowska, Prezes Oddziału ZNP w Pokoju, stwierdziła, że zaproponowana 

sieć szkół daje szansę na zapewnienie zatrudnienia wszystkim nauczycielom. Zaapelowała 

również o rozreklamowanie wśród młodzieży możliwości kontynuowania nauki, po 

ukończeniu gimnazjum, w Branżowej Szkole I w Pokoju.  

 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, zapytał o zawody, jakie będzie można 

zdobyć w Szkole Branżowej I stopnia w Pokoju, odniósł się również do określenia Szkoła 

Podstawowa dla Dorosłych i stwierdził, że dla niego osobami dorosłymi, są ci którzy 

ukończyli 18 lat.  

 Pan H.Łapszyński, Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, wyjaśnił, że do 

szkoły podstawowej dla dorosłych, tak jak do gimnazjum dla dorosłych, będą mogli być 

przyjmowani uczniowie, którzy ukończyli 15 lat. 

 Wójt Gminy dodała, że klasa pierwsza Branżowej Szkoły I Stopnia w Pokoju będzie 

wielozawodowa, a o doborze nauczanych zawodów będą decydować potrzeby lokalnego 

rynku.  

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem 

uchwały wraz ze zmianami zaproponowanymi przez Wójta Gminy.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw   - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXVII/228/2017 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
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Ad.7 – zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pani Z.Bieniusa, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, poprosiła o przywiezienie kamienia 

na łącznik między posesjami Państwa Bieniusa i Szajca.  

 Radny T.Baran odniósł się do dewastacji przystanków autobusowych na terenie gminy 

i zapytał, czy sprawa ta została zgłoszona policji.  

 Pani R.Podpora,  Przewodnicząca Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów w Pokoju, poinformowała o kolejnych osobach, które wstąpiły do Koła oraz o 

pomyślnie zakończonej kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Zarządu 

Rejonowego.   

 Pan W.Kociencki, zwrócił uwagę na bardzo zły stan dróg powiatowych. 

 Radny T.Krystosek odczytał przygotowany przez siebie apel do Rady Powiatu 

Namysłowskiego w sprawie naprawy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy 

Pokój. Później powiedział o możliwości podpisania się pod tym apelem przez radnych i 

sołtysów, a Przewodniczącego Rady poprosił o jego przesłanie do Starostwa Powiatowego w 

Namysłowie.  

 Radna J.Mielczarek poprosiła o dopisanie w apelu drogi powiatowej na odcinkach 

biegnących przez Domaradz, Fałkowice i Lubnów.  

 Wójt  Gminy zwróciła również uwagę na brak w tym apelu drogi powiatowej 

prowadzącej do Siedlic.  

 Pani Z.Cioma,  radca prawny, zauważyła, że apel Rady Gminy w sprawie dróg 

powiatowych powinien mieć formę uchwały, dodała, że Statut Gminy Pokój przewiduje 

możliwość uchwalania przez Radę apeli i rezolucji w sprawach ogólnospołecznych.  

 Wójt Gminy powiedziała o rozmowie ze Starostą Namysłowskim, który potwierdził 

planowane remonty dróg powiatowych w Ładzy i Domaradzkiej Kuźni. Poinformowała 

również o planowanym spotkaniu z Wicestarostą i kierownikiem Wydziału Dróg 

Powiatowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie w sprawie ograniczenia tonażu na 

drodze powiatowej w Ładzy, podczas którego przekaże zgłaszane przez radnych uwagi na 

temat dróg powiatowych. Zapewniła, że sprawa zdemolowanych przystanków została 

zgłoszona policji, później powiedziała, że rozezna ceny wynajęcia zamiatarki do usunięcia 

piasku z ulic Pokoju, ponadto spróbuje ustalić termin patcherowania  drogi wojewódzkiej na 

odcinku w Zieleńcu, a  także  zadeklarowała poprawienie stanu drogi w Dąbrówce Dolnej 

wskazanej przez sołtysa Z.Bieniusę.  

 Radna J.Mielczarek zwróciła uwagę na zły stan dróg w Jagiennej, na odcinku od 

posesji Państwa Kaizer do drogi w Żabińcu oraz w Domaradzu przy tzw. „kerchowku”. 

 Pan D.Bochenek stwierdził, że do pozamiatania ulic w Pokoju wystarczyłoby 

wypożyczyć specjalną szczotkę, która montowana jest do traktora.  

 Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych. 

 
Ad.8 – zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.16
10 

zamknął XXVII sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

 

Protokołowała: 

 

 

Elżbieta Kuklok ………………… 

 


