Protokół nr VI/11
z VI sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 27 maja 2011 r.
Obecni na posiedzeniu: M.Bartoń, D.Gryl, W.Hadyna, J.Jakubik, E.Kania, M.Kruczek,
W.Kociencki, J.Paluch, K.Paluch, K.Piekarska, W.Piętka, J.Sowa, R.Szeląg, K.Walek
zgodnie z lista obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Pokój
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
5. Informacja Prezesa spółki „Ekowod” na temat jakości wody na terenie Gminy Pokój
6. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności między
sesjami
9. Interpelacje i zapytania radnych
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały nr XXXIII/249/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca
2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego
funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły, zespołu albo przedszkola i
przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom oraz
ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa i
doradcy zawodowego,
b) przekształcenia Publicznego Przedszkola w Pokoju polegającego na
likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Domaradzu,
c) opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw
programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pokój
d) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
e) zmiany budżetu gminy na 2011 rok
11. Zapytania i wnioski mieszkańców
12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
13. Zakończenie sesji
Ad.1 – otwarcie sesji
Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1400 Przewodniczący Rady Gminy, Pan
Jacek Gosławski. Następnie przywitał Pana A.Wiechę, przedstawiciela spółki „Ekowod”,
Wójta, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych, mieszkańców oraz pracowników
Urzędu Gminy.
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Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 14 radnych, co stanowi
quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.
Ad.3 - przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z V sesji Rady Gminy Pokój, ze
względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Później poinformował o planowanym zakończeniu sesji o godz.1645, ze względu na
mszę o godz.1700, z okazji Dnia Pracownika Samorządowego.
Ad.5 - informacja Prezesa spółki „Ekowod” na temat jakości wody na terenie Gminy
Pokój
Pan A.Wiecha, przedstawiciel spółki „Ekowod”, wyjaśnił, że jego obecność na sesji
została podyktowana niezadawalającą jakością wody z sieci wodociągowej. Na wstępie
powiedział o oddanej do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Siedlicach i zapewnił, że woda z
tego ujęcia spełnia wszelkie normy i nadaje się do picia. Przyznał, że w naczyniach z
przegotowaną wodą pojawia się osad, zwrócił także uwagę na zawiesinę pojawiającą się na
powierzchni wody. Zapewnił, że jakość wody ulegnie poprawie ze względu na zastosowanie
odpowiedniego preparatu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że nie zauważył poprawy jakości wody.
Pan W.Kociencki, Wiceprzewodniczący Rady Gminy, zgodził się z wypowiedzią
Przewodniczącego Rady Gminy i stwierdził, że w Zawiści także jakość wody nie uległa
zmianie. Zauważył, że duża ilość kamienia w wodzie wpłynie na zwiększoną awaryjność
sprzętu gospodarstwa domowego. Powiedział także o konieczności przeczyszczenia sieci
wodociągowej.
Przewodniczący Rady zasugerował, aby informację o braku poprawy jakości wody
natychmiast przekazać do „Ekowodu”.
Pan A.Wiecha, wyjaśnił, że wodociąg był płukany przed podłączeniem Stacji
Uzdatniania Wody w Siedlicach i stwierdził, że wzruszony w ten sposób osad w sieci mógł
przyczynić się do obecnej sytuacji.
Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, zwrócił uwagę na tylko jeden sprawny
hydrant w Domaradzu.
Na salę narad wszedł radny M.Bartoń, powiększając skład Rady Gminy do 15 osób.
Radny W.Hadyna powiedział o braku płukania sieci wodociągowej w Krzywej Górze
od 10 lat.
Pan Z.Wójcik, stwierdził, że woda powinna zostać przebadana przez dwa różne
podmioty, zarówno przed, jak i po płukaniu sieci wodociągowej.
Pan A.Wiecha wyjaśnił, że woda do badania z terenu Gminy Pokój pobierana jest w
kilkunastu punktach, a następnie jest przekazywana do laboratorium w Kluczborku i
Katowicach. Dodał, że kwestie związane z częstotliwością badania wody, ilością punktów
2

poboru wody do badania są ścisłe określone przepisami prawa. Zapewnił, że ostatnie badanie
wody nie wykazało skażenia bakteriologicznego.
Przewodniczący Rady zapytał o miejsca wyznaczone na terenie gminy do badania
jakości wody.
Pan A.Wiecha nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale zaproponował, że
wykaz ten dostarczy radnym w terminie późniejszym.
Pan Z.Wójcik stwierdził, że Gmina powinna zlecić dodatkowe badanie wody, a wynik
należałoby porównać z wynikami będącymi w posiadaniu spółki „Ekowod”.
Pan A.Wiecha jeszcze raz zapewnił o braku zagrożenia epidemiologicznego i
powiedział o badaniach wody przeprowadzanych co dwa tygodnie.
Radny J.Jakubik powiedział o zmienionym smaku wody.
Radna J.Paluch zwróciła uwagę na natychmiastową reakcję pracowników „Ekowodu”
na zgłaszane awarie. Przy okazji poprosiła o zasypanie ubytku pozostawionym po ostatniej
awarii w Domaradzkiej Kuźni.
Wójt Gminy zaproponowała, aby przy okazji kolejnej sesji, udać się na Stację
Uzdatniania Wody w Siedlicach.
Radna W.Piętka, zapytała, czy ze względu na zastosowany środek osad nadal będzie
się wytracać.
Pan A.Wiecha wyjaśnił, że woda przeznaczona do spożycia musi być twarda i
zapewnił, że kamień w niej zawarty odpowiada wszelkim normom.
Pan W.Kociencki, Wiceprzewodniczący Rady, zapytał ponownie o możliwość
przepłukania sieci.
Pan A.Wiecha powiedział, że za tego typu zabiegi płacą mieszkańcy, a płukanie sieci
odbywa się w zależności od potrzeb. Przyznał, że wypłukanie osadu z rur nie jest możliwe.
Następnie Przewodniczący Rady podziękował Panu A.Wiecha za przybycie na sesję.
Ad.6 - informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pokoju
Informację na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju,
stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu, przedstawiła Pani E.Hylla, p.o. kierownika Ośródka.
Ad.7 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje na temat:
o udziału w spotkaniu w dniu 19.04.2011 r. w Urzędzie Gminy Pokój w sprawie
uzdrowiska,
o uczestnictwa w uroczystościach związanych z obchodami świąt majowych,
o spotkania roboczego radnych w dniu 23.05.2011 r. dotyczącego spraw bieżących.
Później Przewodniczący Rady powiedział o wyjeździe przedstawicieli Gminy Pokój na
Międzynarodową Konferencję zorganizowaną przez partnerską gminę Hochspeyer w
Niemczech. Następnie Pani E.Kuklok, odpowiedzialna w Urzędzie Gminy Pokój za
współpracę zagraniczną, odczytała sprawozdanie z tej wizyty, stanowiące załącznik nr 3 do
protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy:
o życzenia Starosty Namysłowskiego z okazji 21 rocznicy powstania samorządu
terytorialnego, stanowiące załącznik nr 4 do protokołu,
o sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 r.,
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o wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, stanowiące
załącznik nr 5 do protokołu,
o pismo mieszkańców ul.Wolności w sprawie zamontowania dodatkowych punktów
oświetlenia ulicznego, stanowiące załącznik nr 6 do protokołu,
o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2010 r.
o wniosek Pana S.Maciejewskiego o wyznaczenie objazdu w związku z planowanym
remontem drogi prywatnej położonej na działce 274/2 w Zieleńcu, stanowiący
załącznik nr 7 do protokołu,
o wniosek Pana S.Maciejewskiego do Gminy Pokój o odkupienie działek o numerach
4/4, 5/1, 274/2 k.m. 1 położonych w Zieleńcu, stanowiący załącznik nr 8 do protokołu,
Radny M.Bartoń zapytał o wartość tych działek.
Wójt Gminy odczytała pisma, stanowiące załączniki nr 9 i 10 do protokołu, w których
zawarto odpowiedzi na wnioski złożone przez Pana S.Maciejewskiego.
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej w dniu 25.05.2011 r. podczas którego oceniono stan
przygotowania jednostek OSP do akcji ratunkowych,
 Pani W.Piętka, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, poinformowała o spotkaniach w
dniach:
o 26.04.2011 r. podczas którego dokonano kontroli wydatków
przeznaczonych na sport,
o 23.05.2011 r. podczas którego zaopiniowano zmiany wprowadzone do
budżetu gminy.
Ad.8 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności między
sesjami
W pierwszej kolejności Wójt Gminy przedstawiła informację z realizacji uchwał Rady
Gminy Pokój podjętych na sesji w dniu 28 marca 2011 r., stanowiącą załącznik nr 11 do
protokołu.
W dalszej kolejności Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat:
 budowy kanalizacji w Pokoju przy ul.Winna Góra,
 zakończonej budowy 3 przyłączy do wodociągu gminnego w Domaradzkiej Kuźni,
 patcherowania dróg,
 zamontowanych 2 placów zabaw w Fałkowicach i Zawiści,
 wykonanych, w ramach gwarancji, remontów drogi Siedlice-Krogulna oraz drogi
prowadzącej do miejscowości Świercowskie,
 prac melioracyjnych,
 wniosków złożonych na pozyskanie środków pozabudżetowych,
 spotkania w sprawie nadania miejscowości Pokój statusu uzdrowiska z udziałem m.in.
Pana W.Śliwińskiego, Głównego specjalisty ds. Uzdrowisk w Ministerstwie Zdrowia,
Pana R.Kolka, Wicemarszałka Województwa Opolskiego, Pana R.Wilczyńskiego,
Wojewody Opolskiego, Pana J.Kruszyńskiego, Starosty Namysłowskiego oraz
możliwości uzyskania przez miejscowość Pokój w 2013 r. statusu obszaru
uzdrowiskowego,
 udziału w obchodach Dnia Strażaka w Namysłowie,
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 spotkania zorganizowanego przez radę sołecką sołectwa Pokój z okazji Dnia Matki,
 uroczystości związanych z obchodami świąt majowych,
Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt Gminy zaprosiła wszystkich obecnych na sali narad
do udziału w VIII Festiwalu Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im.C.M.von Webera w
dniach od 23 do 25 czerwca 2011 r.
Ad.9 – interpelacje i zapytania radnych
Wiceprzewodniczący Rady zaproponował wykonanie przez Gminę badań wody w
laboratorium w Opolu i zaproponował, aby na sesję planowaną w miesiącu czerwcu zaprosić
Starostę Namysłowskiego w związku z niezadawalającym stanem dróg powiatowych.
Wójt Gminy wyjaśniła, że Gmina nie może sfinansować badania wody.
Przewodniczący Rady, na podstawie informacji prasowych, poinformował o
rozstrzygniętym przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie przetargu na patcherowanie dróg
powiatowych, dodał, że w pierwszej kolejności prace mają rozpocząć się na terenie Gminy
Pokój.
Radny M.Bartoń powiedział o konieczności zabezpieczenia studzienki kanalizacyjnej
znajdującej się na przeciwko sklepu „Klopsik” w Pokoju, zwrócił także uwagę na
konieczność zachowania odpowiednich spadków przy odtwarzaniu nawierzchni asfaltowej
przy ul.Kościelnej w Pokoju oraz na znajdującą się tam studzienkę kanalizacyjną, która nie
może zostać zalana asfaltem.
Radna J.Paluch powiedział o potrzebie wykoszenia poboczy przy drogach gminnych.
Radna W.Piętka zwróciła uwagę na duże ubytki w nawierzchni asfaltowej przy
zjeździe z drogi wojewódzkiej, obok stacji paliw w Pokoju.
Przewodniczący Rady zgłosił potrzebę poprawienia stanu technicznego chodnika przy
ul.1 Maja w Pokoju, na wysokości baru „Miś”.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.10 - podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały nr XXXIII/249/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca
2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego
funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły, zespołu albo przedszkola i
przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom oraz
ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa i
doradcy zawodowego,
Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie:
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
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Uchwała nr VI/57/2011 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
b) przekształcenia Publicznego Przedszkola w Pokoju polegającego na
likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Domaradzu,
Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr VI/58/2011 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
c) opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw
programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pokój
Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy.
Radna W.Piętka zapytała o sposób, w jaki rodzicom zostanie przekazana informacja o
zmianach w uiszczaniu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
Pani K.Wuczkowska, dyrektor Publicznego Przedszkola w Pokoju, odpowiedziała że
stosowna informacja zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz zostanie
ona przekazana podczas spotkań z rodzicami.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr VI/59/2011 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
d) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr VI/60/2011 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
e) zmiany budżetu gminy na 2011 rok
Przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat
zmian wprowadzonych do budżetu gminy, następnie Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały.
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Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr VI/61/2011 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad.11 – zapytania i wnioski mieszkańców
Pan H.Łapszyński mieszkający przy ul.Kościelnej w Pokoju powiedział o kamieniu,
którym tymczasowo zostało wysypane pobocze tej drogi, utrudniającym poruszanie się
pieszym.
Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, powiedział, że mieszkańcom nie zależy na
wykonaniu nowego mostu na rzece Stobrawie, ale na jego remoncie.
Pan Z.Wójcik przedstawił listę zadań rady sołeckiej sołectwa Pokój złożona do
realizacji Wójtowi Gminy w 2004 r. i stwierdził, że żaden z tych postulatów nie został
zrealizowany. Później zwrócił uwagę na potrzebę uprzątnięcia gresu pozostałego po
patcherowaniu dróg. Odniósł się także do uroczystości zorganizowanej przez Radę Sołecką
sołectwa Pokój z okazji Dnia Matki stwierdzając, że na terenie miejscowości Pokój brak jest
odpowiedniej sali do organizacji tego typu imprez.
Pani G.Sobek, sołtys sołectwa Domaradzka Kuźnia, powiedziała o konieczności
usunięcia 3 suchych drzew rosnących przy drodze powiatowej prowadzącej do Święcin.
Pani B.Leszczyńska, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, zwróciła uwagę na pęknięcia w
asfalcie w drodze powiatowej na odcinku od Dąbrówki Dolnej do Święcin.
Ad.12 – wolne wnioski i oświadczenia radnych
Wójt powiedziała o przyjęciu wszystkich uwag do realizacji, zobowiązała się także do
udzielenia pisemnych odpowiedzi na zadane wcześniej pytania. Później poinformowała o
skierowaniu przez Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie 3 osób do prac porządkowych. Nie
zgodziła się z wypowiedzią Pana Z.Wójcika dotyczącą braku realizacji zadań wskazanych w
2004 r. i stwierdziła, że w ostatnim czasie wiele rzeczy zmieniło się w Pokoju, wskazała także
na ograniczone środki budżetowe, które nie pozwalają na zrealizowanie wszystkich
inwestycji.
Radny W.Hadyna zwrócił uwagę na wykaz inwestycji wskazanych w uchwale w
sprawie zmiany budżetu gminy i stwierdził, że większość z nich dotyczy właśnie Pokoju.
Radny M.Kruczek w imieniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Domaradzu
zaprosił wszystkich obecnych na sali narad do udziału w festynie rodzinnym w Domaradzu w
dniu 12.06.2011 r.
Pani K.Piekarska, sołtys sołectwa Ładza, również zaprosiła do udziału w festynie w
Ładzy w dniu 28.05.2011 r.
Ad.13 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.16 40
zamknął VI sesje Rady Gminy Pokój.
Protokołowała:
Elżbieta Kuklok ………………..
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