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Protokół nr XXX/17 

z XXX sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r. 

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

J.Mielczarek, J.Paluch, K.Paluch, E.Pawłowska, K.Piekarska, J.Sowa, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Nieobecni na sesji: K.Walek, M.Kruczek 

 

Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy.  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XXIX 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 podjętych podczas XXIX sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności między sesjami 

7. Interpelacje i zapytania radnych 

8. Wykonanie budżetu gminy za 2016 rok – podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Pokój za 2016 rok 

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2016 rok 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany nazwy ulicy „Janka Krasickiego” na ulicę „Krasickiego” w Pokoju 

b) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu 

c) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej Kuźni 

d) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach 

e) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubnowie 

f) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju 

g) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiści 

h) zmiany budżetu gminy na 2017 rok 

i) wieloletniej prognozy finansowej 

10. Zapytania i wnioski mieszkańców 

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

12. Zakończenie sesji 

 

Ad.1 – otwarcie sesji 

 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz. 15
00

 Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jacek 

Gosławski. Następnie przywitał Panią B.Zając - Wójta Gminy, dyrektorów placówek 

oświatowych, sołtysów, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy. 
 

Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 13 radnych, co stanowi 

quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji. 

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

podziękowali Pani B.Mudry, przechodzącej na emeryturę, za długoletnią pracę na stanowisku 
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dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju, wręczyli jej wiązankę kwiatów i list 

gratulacyjny. 

Ad.3 - przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Pokój 
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Pokój, ze 

względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 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 przedstawił informacje na temat: 

 udziału w prezentacji książki J.Leszczyńskiej pt. „Niezwykłe życie”, wydanej przy 

udziale środków finansowych z budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju, 

Przewodniczący Rady omówił treść tej książki i zachęcał do jej przeczytania, 

 festynów rodzinnych w Krzywej Górze i w Zawiści,  

 Festiwalu Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C.M. von Webera w Pokoju, 

który odbył się w dniach 15-17.06.2017 r., przy okazji Przewodniczący Rady 

podziękował radnym i sołtysom za udział w tej imprezie. 

 

Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy: 

 wniosek o udzielenie informacji publicznej Pana P.Grabowskiego, Posła na Sejm RP, 

dotyczący działalności Rady Gminy Pokój, wniosek stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu,  

 pismo Pana J.Barabosza, nauczyciela ze Szkoły Podstawowej z Oddziałem 

Przedszkolnym w Domaradzu, kierowane do wiadomości Rady Gminy, w sprawie 

wypłacenia wynagrodzenia za zrealizowane zajęcia dydaktyczne, pismo stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu,  

 sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016, 

stanowiące załącznik nr 4 do protokołu, 

 odpowiedź Zarządu Powiatu Namysłowskiego na apel Rady Gminy Pokój o podjęcie 

działań w celu przeprowadzenia remontu dróg Powiatu Namysłowskiego, odpowiedź 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu,  

 opinię Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na temat zamiaru połączenia 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Pokoju w jedną instytucję kultury, opinia stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

 

Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących 

 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował o posiedzeniu Komisji w dniu 

23.05.2017 r., podczas którego dokonano analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 

2016 rok oraz sporządzono wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 r.  
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 Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował o posiedzeniu Komisji w dniu 

23.06.2017 r., podczas którego dokonano kontroli wydatków finansowych klubów sportowych 

za 2016 rok oraz dokonano analizy zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2017 rok.  

 

Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXIX sesji Rady 

           Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami 

Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady 

Gminy Pokój podjętych podczas XXIX sesji, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu, później 

przedstawiła informacje na temat: 

 będącego w trakcie realizacji zadania pn. „Centrum Doświadczania Świata” w 

Ładzy, 

 otrzymanego dofinansowania na rewitalizację zabytkowego parku w Pokoju i 

planowanego podpisania umowy na to zadanie, 

 uroczystego podpisania umowy w dniu 21.06.2017 r. na realizację projektu 

złożonego w ramach subregionu Kluczbork – Namysłów – Olesno, obejmującego 

budowę centrum przesiadkowego w Pokoju, 

 planowanego ogłoszenia przetargu na wykonanie „Domu Dziennego Pobytu 

Seniora” w Pokoju, 

 harmonogramu prac na budowę dodatkowego oświetlenia drogowego na terenie 

gminy, 

 planowanej budowy marketu „Dino” w Pokoju i trwającej rozbiórki budynku po 

byłym ośrodku zdrowia w Pokoju, 

 znajdujących się na liście rezerwowej wniosków złożonych w ramach 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie 

remontów dróg gminnych w Żabińcu i Krogulnej, 

 bieżących remontów dróg gminnych, 

 sprzętu multimedialnego otrzymanego przez Szkołę Podstawową w Pokoju oraz 

Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu w ramach 

realizowanego projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych 

Powiatu Namysłowskiego”, 

 dostarczonego do Publicznego Gimnazjum w Pokoju obserwatorium 

astronomicznego, pozyskanego w ramach projektu pn. „Razem dla lepszej 

edukacji w Powiecie Namysłowskim” 

 zmiany na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Pokoju, 

 naboru ogłoszonego na stanowisko referenta ds. inwestycji, remontów i dróg, 

 powierzenia obowiązków dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju Pani 

J.Wdowińskiej. 

 

Ad.7 – interpelacje i zapytania radnych 

 Radna K.Piekarska zwróciła uwagę na niewykoszone pobocza dróg gminnych, 

powiedziała o konieczności przeprowadzenia kontroli wyremontowanych dróg w Ładzy, z 

których wyrastają chwasty, przypomniała również o nierozwiązanym problemie z 

zaasfaltowanym zaworem z sieci wodociągowej, nawiązała także do patcherowania ul. Wolności 

w Ładzy i stwierdziła, że część materiału zużytego do tych prac zalega na chodniku.  

 Radna J.Sowa powiedziała o konieczności wykonania nowej płyty zabezpieczającej 

dostęp do licznika wody na cmentarzu w Zieleńcu.  

 Radny E.Kania zwrócił uwagę na niewykoszone pobocza drogi wojewódzkiej.  

 Radny T.Krystosek nawiązał do planowanej budowy stacji podnoszenia ciśnienia wody w 

Paryżu i zapytał o etap, na jakim znajduje się ta inwestycja.  
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 Wiceprzewodnicząca Rady powiedziała o zarośniętych poboczach dróg powiatowych i 

zwróciła szczególną uwagę na skrzyżowanie w Jagiennej, na którym wysoka trawa utrudnia 

widoczność.  

 Przewodniczący Rady poprosił o ustalenie miejsca, w którym przebiega granica 

pomiędzy powiatami namysłowskim i opolskim, stwierdził, że droga za Ładzą w kierunku 

Kaniowa jest w bardzo złym stanie, a żaden z powiatów nie czuje się odpowiedzialny za jej 

remont. Poprosił także o sprawdzenie dokąd sięga powiat namysłowski na odcinku w kierunku 

Karłowic. 

 

Ad.8 - Wykonanie budżetu gminy za 2016 rok – podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Pokój za 2016 rok 

Na wstępie Wójt Gminy omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, 

sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia Gminy.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z posiedzenia Komisji podczas 

którego dokonano analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r., sprawozdania 

finansowego za 2016 rok, a także zapoznano się z informacją o stanie mienia gminy i opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat wykonania budżetu Gminy Pokój za 2016 r. 

Poinformował także, że Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionych sprawozdań i 

informacji.  

Następnie Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r., stanowiącą załącznik nr 8 do 

protokołu.  

Po wysłuchaniu powyższych informacji radni nie wnieśli dodatkowo żadnych uwag. 

Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

za 2016 r.  

 

Głosowanie: 

Za   - 13 głosów 

Przeciw  - 0 

Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXX/247/2017 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2016 rok 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji o udzielenie Wójtowi 

Gminy absolutorium za 2016 r., później Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu na temat tego wniosku, stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2016 rok.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 
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Uchwała nr XXX/248/2017 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach. 

 

Po przerwie. 

 

Ad. 9 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany nazwy ulicy „Janka Krasickiego” na ulicę „Krasickiego” w Pokoju 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy. 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił postacie Janka i Ignacego Krasickich i 

zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXX/249/2017 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

b) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu 

Treść projektów uchwał z podpunktów od „b” do „g” omówiła Wójt Gminy. 

Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXX/250/2017 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

c) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej Kuźni 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Wójta Gminy 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXX/251/2017 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

d) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Wójta Gminy 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 
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Uchwała nr XXX/252/2017 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

e) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubnowie 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Wójta Gminy 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

Głosowanie: 

   Za   - 13 głosów 

   Przeciw  - 0 

   Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXX/253/2017 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

f) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Wójta Gminy 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXX/254/2017 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

g) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiści 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Wójta Gminy 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXX/255/2017 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

h) zmiany budżetu gminy na 2017 rok 

Treść projektów uchwał z podpunktów „h” i „i” omówiła Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat zmian 

wprowadzonych do budżetu gminy na 2017 r. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

zmiany budżetu gminy na 2017 rok. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXX/256/2017 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

i) wieloletniej prognozy finansowej 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Sekretarza Gminy 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  
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Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXX/257/2017 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad.10 – zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pani B.Czaja, sołtys sołectwa Domaradz, powiedziała o konieczności wyczyszczenia 

studzienek burzowych w Domaradzu, poprosiła także o oznakowanie schroniska dla 

bezdomnych zwierząt w Paryżu przy posesji nr 7A. 

 

Ad.11 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Przewodniczący Rady podziękował nauczycielom oraz pracownikom obsługi szkół za 

pracę w ubiegłym roku szkolnym. 

 Następnie dyrektorzy placówek oświatowych poinformowali o wynikach uczniów w 

konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz o ich osiągnięciach sportowych. 

 Wójt Gminy powiedziała, że odpowiedzi na wnioski i zapytania zostaną udzielone 

pisemnie, w terminie późniejszym.  

  

Ad.12 – zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.16
50 

zamknął 

XXX sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

 

Elżbieta Kuklok …………………… 

 

 

 


