Protokół nr XI/11
z XI sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 7 listopada 2011 r.
Obecni na posiedzeniu: M.Bartoń, D.Gryl, W.Hadyna, J.Jakubik, E.Kania, W.Kociencki,
M.Kruczek, J.Paluch, K.Paluch, E.Pawłowska, K.Piekarska, 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji
Stwierdzenie prawomocności obrad
Złożenie ślubowania przez radną E.Pawłowską
Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Pokój
Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności między
sesjami
8. Informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
9. Informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
10. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach
majątkowych
11. Interpelacje i zapytania radnych
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Statutu Gminy Pokój
b) określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
c) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2012 rok
d) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Pokój niektórych zadań z zakresu
administracji publicznej prowadzonych przez Powiat Namysłowski
e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym
podatku
f) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień
w tym podatku
g) wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji
na podatek od nieruchomości
h) wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach
i) wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach
j) uchylenia uchwały nr VII/65/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 27 czerwca 2011
r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem
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zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju rejon
ulic: Opolskiej, Winna Góra, Brzeskiej, Kościelnej, Skośnej i Podleśnej”
k) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
l) zmiany budżetu gminy na 2011 rok
13. Zapytania i wnioski mieszkańców
14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
15. Zakończenie sesji
Ad.1 – otwarcie sesji
Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1500 Przewodniczący Rady Gminy, Pan
Jacek Gosławski. Następnie
przywitał
Pana K.Gacka, Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej, Panią J.Jedrysiak, wybraną przez Radę Gminy na ławnika do
Sądu Okręgowego w Opolu, Panią B.Zając, Wójta Gminy Pokój, Pana R.Letkiego radnego
Rady Powiatu Namysłowskiego, dyrektorów placówek oświatowych,
sołtysów 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.
Ad.3 - złożenie ślubowania przez radną E.Pawłowską
Przewodniczący Rady przypomniał, że Pani E.Pawłowska została wybrana na radną w
wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój w dniu 16.10.2011 r. Później poinformował
radną o zasadach złożenia ślubowania, a następnie poprosił wszystkich obecnych na sali
narad o powstanie, odczytał rotę ślubowania zgodną z art.23a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym, a radna E.Pawłowska złożyła ślubowanie poprzez wypowiedzenie
formuły „Ślubuję”.
Na salę narad wszedł radny W.Hadyna, powiększając skład Rady Gminy do 14 osób.
Ad.4 - przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z X sesji Rady Gminy Pokój, ze
względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
Głosowanie:
Za
- 14 radnych
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Poza porządkiem obrad swoją sylwetkę zaprezentowała Pani J.Jędrysiak wybrana
przez Radę Gminy na ławnika do Sądu Okręgowego w Opolu na okres kadencji 2012-2015.
Ad.5 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad.
Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie przekazania Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych ze środków
stanowiących dochody własne Gminy Pokój z przeznaczeniem na zakup materiałów i
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wyposażenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie.
Wyjaśniła, że podjęcie tej uchwały wiąże się z prośbą Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej o udzielenie wsparcia finansowego ze względu na trudną sytuację finansową
tej jednostki. Stwierdziła, że na pomoc strażaków z Komendy Powiatowej zawsze można
liczyć, dla przykładu przypomniała o ich zaangażowaniu w niesienie pomocy mieszkańcom
Gminy Pokój podczas powodzi, jakie nawiedziły gminę w ostatnich latach. Kończąc swoją
wypowiedź zaproponowała udzielenie wsparcia w wysokości 3 tyś. zł.
Pan K.Gacek powiedział o trudnej sytuacji finansowej Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie i stwierdził, że pomoc udzielona przez gminy
powiatu namysłowskiego zapewni sprawne funkcjonowanie tej jednostki do końca roku,
poprosił także radnych o pozytywne rozpatrzenie jego prośby.
Na salę narad wszedł radny M.Bartoń, powiększając skład Rady Gminy do 15 osób.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby wskazany przez Wójta Gminy projekt
uchwały wprowadzić w punkcie 12 jako podpunkt „ł” i zarządził głosowanie nad
wprowadzeniem tego projektu uchwały do porządku obrad.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad XI sesji Rady Gminy Pokój
przedstawiał się w sposób następujący:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji
Stwierdzenie prawomocności obrad
Złożenie ślubowania przez radną E.Pawłowską
Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Pokój
Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności między
sesjami
8. Informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
9. Informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
10. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach
majątkowych
11. Interpelacje i zapytania radnych
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. uchwalenia Statutu Gminy Pokój
b. określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
c. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pokój z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2012 rok
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d. wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Pokój niektórych zadań z
zakresu administracji publicznej prowadzonych przez Powiat
Namysłowski
e. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
w tym podatku
f. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i
zwolnień w tym podatku
g. wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru
deklaracji na podatek od nieruchomości
h. wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach
i. wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach
j. uchylenia uchwały nr VII/65/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 27
czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w
związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa
kanalizacji sanitarnej w Pokoju rejon ulic: Opolskiej, Winna Góra,
Brzeskiej, Kościelnej, Skośnej i Podleśnej”
k. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
l. zmiany budżetu gminy na 2011 rok
ł. przekazania Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych ze
środków stanowiących dochody własne Gminy Pokój z przeznaczeniem
na zakup materiałów i wyposażenia w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie
13. Zapytania i wnioski mieszkańców
14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
15. Zakończenie sesji
Ad.6 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
 udziału delegacji z Gminy Pokój w Europejskim Kongresie Gmin Wiejskich w
Warszawie,
 spotkania roboczego radnych w dniu 03.11.2011 r., podczas którego omówiono
projekt budżetu gminy na 2012 rok oraz uchwały dotyczące podatków, a także
przedyskutowano sprawy bieżące.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zaprezentował pisma kierowane do Rady
Gminy:
 skarga Pana J.Balija, mieszkańca Domaradza, na działalność Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju. Przewodniczący Rady odczytał skargę i
poinformował, że organem właściwym do rozpatrywania skarg na kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych jest Rada Gminy. Później zarządził głosowanie
nad skierowaniem skargi do Komisji Rewizyjnej w celu jej zbadania.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
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pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie, stanowiące załącznik nr 2 do
protokołu, będące analizą oświadczeń majątkowych osób wymienionych w art.24 h
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
analiza oświadczeń majątkowych dokonana przez Wojewodę Opolskiego, stanowiąca
załącznik nr 3 do protokołu,
pismo członków Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem
Przedszkolnym w Domaradzu, stanowiące załącznik nr 4 do protokołu, będące
wezwaniem kierowanym do Pani J.Ptaszek do usunięcia skutków naruszenia dóbr
osobistych poprzez złożenie oświadczenia w związku z artykułem w gazetce gminnej
zatytułowanym „Zmiana dyrekcji w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym
w Domaradzu”,
odpowiedź Pani J.Ptaszek, stanowiąca załącznik nr 5 do protokołu, na w/w wezwanie
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu,
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2011 r., stanowiąca załącznik nr 6 do protokołu,
wniosek Pana W.Derezińskiego o podwyższenie dodatku pielęgnacyjnego, stanowiący
załącznik nr 7 do protokołu.

Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
Pani D.Gryl, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała o posiedzeniach
Komisji w dniach:
 28.10.2011 r. podczas którego dokonano oceny celowości i gospodarności ponoszenia
wydatków na delegacje, telefony i materiały biurowe,
 03.11.2011 r. w trakcie którego zaopiniowano projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz
zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2011 r.
Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniu
Komisji w dniu 27.10.2011 r. podczas którego dokonano kontroli stanu dróg gminnych po
przeprowadzonych remontach.
Ad.7 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności między
sesjami
Na wstępie Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady Gminy
Pokój podjętych na sesji w dniu 26.09.2011 r., stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.
Później Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat:
 remontu ul.1 Maja w Pokoju,
 wykonania nowej nawierzchni asfaltowej przy ul.Kościelnej w Pokoju oraz
planowanego przełożenia chodnika przy tej ulicy,
 remontu rowów melioracyjnych na terenie gminy,
 odbioru robót konserwatorskich na Potoku Paryskim,
 odbioru robót remontowych na drodze Domaradz-Fałkowice,
 spotkania z Panem T.Kostusiem, Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego oraz
Panem B.Poliwodą, Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie
budowy chodnika przy ul.Opolskiej w Pokoju,
 spotkania z Panem A.Konopką, Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego
w sprawie wniosku złożonego do RPO na budowę kanalizacji w Pokoju przy ulicach
Wolności, Żeromskiego, Rataja, 1 Maja, Reja, Średniej,
 spotkania z Panem K.Szablą, Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów
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Państwowych w Katowicach w sprawie dofinansowania zakupu samochodu bojowego
dla OSP w Domaradzu oraz dzierżawy lub zamiany gruntów, na których zostaną
dokonane odwierty wody,
spotkania z Panem Z.Figasem, Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w sprawie częściowego umorzenia
pożyczek zaciągniętych na budowę wodociągu w Siedlicach i termomodernizację
obiektów gminnych oraz w sprawie dofinansowania zakupu wozu bojowego dla OSP
Domaradz,
umowy podpisanej na budowę placów zabaw na terenie Gminy Pokój,
planowanego uruchomienia hodowli norek w miejscowości Świercowskie i toczącej
się procedury związanej z wydaniem decyzji środowiskowej dla firmy holenderskiej,
która złożyła wniosek o wydanie takiej decyzji,
remontu rzeki Stobrawy,
zimowego utrzymania dróg,
udziału w Społecznej Radzie Zespołu Szpitali Pulomologiczno-Reumatologicznych z
siedzibą w Kup, podczas którego zaakceptowano zakup dopplera dla Szpitala w
Pokoju,
wniosków złożonych na pozyskanie środków pozabudżetowych,
problemu palenia liści przez mieszkańców, przy okazji Wójt Gminy zacytowała
przepisy prawa mówiące o sposobie postępowania z liśćmi opadającymi z drzew i
powiedziała o pomyśle wywożenia liści w jedno, wyznaczone miejsce,

Przewodniczący Rady zaproponował obecnym na sesji obejrzenie wystawy pt.
„Pamięć o zmarłych” przygotowaną przez nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Pokoju,
znajdująca się w korytarzu przed salą narad. Następnie Przewodniczący Rady zarządził
przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.8 - informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
Pani B.Mudry, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej omówiła informacje na temat
działalności Gminnej Biblioteki Publicznej, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady zwrócił uwagę na miłą i kompetentną kadrę zatrudnioną w
bibliotece.
Przewodniczący Rady powiedział o spotkaniach z pisarzami, mającymi dużą wartość
dla czytelników.
Ad.9 - informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w
Pokoju
Pan A.Antochów, pełniący obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Pokoju, omówił informację na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Pokoju, stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu.
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Ad.10 - informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im
oświadczeniach majątkowych
Przewodniczący Rady odczytał informacje będące analizą oświadczeń majątkowych
dokonaną przez Wójta Gminy Pokój i Przewodniczącego Rady, informacje stanowią
załączniki nr 11 i 12 do protokołu.
Ad.11 – interpelacje i zapytania radnych
Radny W.Hadyna zapytał o korzyści i straty dla Gminy wynikające z utworzenia
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w 1999 r. z inicjatywy ówczesnego Wójta, Pana
K.Gaworskiego.
Wiceprzewodniczący Rady poruszył sprawę remontu rzeki Stobrawy i stwierdził, że
nie podwyższono brzegu od strony, od której rzeka wylewa na pola uprawne ze względu na
to, iż jest to teren zalewowy. Zapytał również o uprawnienia przedstawicieli Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego, którzy skutecznie blokują wszelkiego rodzaju prace. Później
powiedział o potrzebie dokonania wymiany zbutwiałego słupa energetycznego przy sali
wiejskiej w Zawiści w związku z planowanym ułożeniem w tym miejscu nowego bruku.
Poinformował także o zapytaniach mieszkańców o wypalanie liści w przydrożnych rowach,
wpływające często na ograniczenie widoczności na jezdni. Na zakończenie swojej
wypowiedzi zadał pytanie Panu R.Letkiemu, radnemu Rady Powiatu Namysłowskiego,
dotyczące odśnieżania drogi na granicy powiatów namysłowskiego i kluczborskiego, na
odcinku pomiędzy Zawiścią i Szumem. Stwierdził, że odcinek ten w poprzednim sezonie
zimowym nie był odśnieżany i poprosił o wskazanie miejsca, do którego sięgają granice
powiatu namysłowskiego.
Radny M.Bartoń, przywołując pytanie radnego W.Hadyny dotyczące korzyści
wynikających z istnienia Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, zapytał, czy przekształcenie
miejscowości Pokój w uzdrowisko nie będzie miało wpływu na ograniczenie działań
inwestycyjnych, wyraził także obawę o plany związane z utworzeniem uzdrowiska. Zwrócił
ponadto uwagę na stwarzające niebezpieczeństwo niewłaściwe umiejscowienie zatoczki
autobusowej przy drodze wojewódzkiej w Ładzy i zaproponował, aby zatoczki autobusowe
po obydwu stronach ulicy zostały przesunięte w stronę Opola.
Przewodniczący Rady przypomniał o wielokrotnym wysyłaniu pism w tej sprawie do
Zarządu Dróg Wojewódzkich i zaproponował przekazanie tej sprawy Panu H.Kołodziejowi,
radnemu Sejmiku Województwa Opolskiego, mieszkającemu w Ładzy.
Wójt Gminy, odnosząc się do wypowiedzi radnego M.Bartonia w sprawie zatoczki
autobusowej w Ładzy, stwierdziła, że wykonanie zatoczki oraz postawienie wiaty
przystankowej będzie spoczywać na Gminie. Zwróciła ponadto uwagę na potrzebę uzyskania
pozwolenia na umiejscowienie wiaty przystankowej od właściciela działki, na której
przystanek ten miałby stanąć. Powiedziała także o kosztach związanych z wykonaniem tego
zadania.
Radna K.Piekarska powiedziała o potrzebie przesunięcia tablicy z napisem „Ładza”
przy wjeździe do tej miejscowości od strony Krzywej Góry.
Radny K.Paluch zwrócił uwagę na potrzebę wycięcia oznaczonych drzew
przydrożnych w Fałkowicach.
Przewodniczący Rady zapewnił, że Pan R.Letki, radny Rady Powiatu
Namysłowskiego, dopilnuje wykonania tych prac.
Ad.12 – podjęcie uchwał w sprawach:
Ze względu na obecność na sesji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Namysłowie Przewodniczący Rady zaproponował w pierwszej kolejności
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podjęcie uchwały z podpunktu „ł” dotyczącej przekazania Państwowej Straży Pożarnej
środków finansowych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Pokój z
przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Namysłowie.
Radni wyrazili zgodę na propozycję Przewodniczącego Rady.
ł. przekazania Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych ze
środków stanowiących dochody własne Gminy Pokój z przeznaczeniem na
zakup materiałów i wyposażenia w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Namysłowie
Przewodniczący Rady przypomniał, że treść tej uchwały została już omówiona na
początku sesji i zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały.
Głosowanie
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XI/94/2011 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
a. uchwalenia Statutu Gminy Pokój
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy, następnie
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XI/95/2011 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
b. określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani D.Gryl, pracująca w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Pokoju, później Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XI/96/2011 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
c. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pokój z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2012 rok
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad głosowanie.
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Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XI/97/2011 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
d. wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Pokój niektórych zadań
z zakresu administracji publicznej prowadzonych przez Powiat
Namysłowski
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy.
Radny W.Hadyna odniósł się do sposobu naliczania opłat w ramach spółki wodnej w
gminach Dobrzeń Wielki i Chróścice stwierdzając, że we wskazanych gminach opłata ta jest
doliczana do podatku rolnego
Pan H.Pyka wyjaśnił, że obowiązek zapłaty można nałożyć na osobę, która korzysta z
urządzeń spółki wodnej, a nie jest jej członkiem.
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XI/98/2011 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
e. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień w tym podatku
Treść projektu omówił Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, następnie
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XI/99/2011 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
f. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i
zwolnień w tym podatku
Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XI/100/2011 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
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g. wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru
deklaracji na podatek od nieruchomości
Skarbnik Gminy omówił treść projektów uchwał z podpunktów „g”, „h” i „i”
dotyczących wzoru deklaracji podatkowych, później Przewodniczący Rady Gminy zarządził
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od
nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XI/101/2011 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
h. wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o
gruntach
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XI/102/2011 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
i. wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XI/103/2011 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
j. uchylenia uchwały nr VII/65/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 27
czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w
związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa
kanalizacji sanitarnej w Pokoju rejon ulic: Opolskiej, Winna Góra,
Brzeskiej, Kościelnej, Skośnej i Podleśnej”
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
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Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XI/104/2011 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
k. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XI/105/2011 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
l. zmiany budżetu gminy na 2011 rok
Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy.
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, przedstawiła opinię Komisji na
temat zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2011 rok.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XI/106/2011 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Ad.13 - zapytania i wnioski mieszkańców

Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, poprosił o doprecyzowanie stanowiska w
sprawie palenia liści, tak aby mógł przekazać konkretną informację mieszkańcom.
Odniósł się także do tematu nauczania w placówkach oświatowych na terenie gminy,
stwierdzając, że ze względu na narastające problemy w tej sferze powinna zostać
przeprowadzona kontrola przez zewnętrzne instytucje, zarzucił przy okazji Radzie Gminy, że
nie interesuje się tym tematem. Poruszył także sprawę przyznawania pomocy mieszkańcom
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, domagając się jednocześnie, aby opinia sołtysa
miała wpływ na kwalifikowanie poszczególnych osób do otrzymania pomocy. Zaproponował
ponadto przeniesienie siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju do budynku po
byłym Ośrodku Zdrowia w Pokoju. Zwrócił się także z wnioskiem do władz gminy o podjęcie
działań mających na celu uruchomienie dodatkowego podstawowego zespołu ratownictwa
medycznego z miejscem stacjonowania w Pokoju.
Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, powiedział o zabrudzonych lampach
oświetlenia ulicznego oraz zapytał o wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego w
Kopalinie. Zaapelował także o sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi
instytucjami, a radnymi i sołtysami w sprawie remontu rzeki Stobrawy.
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Ad.14 – wolne wnioski i oświadczenia radnych
Wójt Gminy udzieliła następujących odpowiedzi na wcześniej zadane pytania:
 wymieniła korzyści dla gminy wynikające z istnienia Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego (dodatkowe punkty przy sięganiu po środki unijne, możliwość
pozyskania środków na remont budynku po byłej szkole podstawowej w Ładzy i
utworzenie w tym miejscu Centrum Doświadczania Świata, działalność Lokalnej
Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak) oraz problemy wynikające z istnienia
parku (uzgadnianie wycinki drzew z dyrekcją Parku, istnienie parku stanowi podstawę
do wydania negatywnych decyzji dla planowanych inwestycji na terenie parku)
 odnosząc się do kwestii utworzenia uzdrowiska wyjaśniła, że w pierwszej kolejności
zostaną ustalone kierunki rozwoju gminy związane z utworzeniem uzdrowiska,
 przyznała rację sołtysowi D.Bochenkowi odnośnie braku przepływu informacji
pomiędzy Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Regionalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska w sprawie remontu rzeki Stobrawy,
 sprawa zabrudzonych lamp oświetlenia ulicznego zostanie przekazana Zakładowi
Energetycznemu,
 w budżecie na 2011 r. było brak środków na wykonanie oświetlenia ulicznego w
Kopalinie,
 wykaz osób korzystających z pomocy udzielanej przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pokoju jest objęty ochroną danych osobowych, dlatego też sołtysi nie są
uprawnieni do weryfikowania wykazu tych osób,
Radny W.Hadyna stwierdził, że sołtys otrzymując nakazy płatnicze dla mieszkańców,
posiada możliwość zweryfikowania wysokości nadpłat lub zadłużenia poszczególnych
podatników.
Wójt stwierdziła, że radny wskazał na funkcję inkasentów podatków, jaką pełnią
sołtysi, i wskazała na obowiązującą ich w związku z tym tajemnicę służbową,
wyjaśniła także, że w zakresie pomocy społecznej chronione są informacje o osobach
korzystających z tej pomocy,
 informacja na temat postępowania z liśćmi zostanie umieszczona w najbliższym
wydaniu gazetki gminnej, ponadto istnieje możliwość zakupienia specjalnych worków
w firmie odbierającej odpady, a także liście można wywozić do lasu,
 w sprawie zbutwiałego słupa obok sali wiejskiej w Zawiści zostanie wysłane pismo do
Zakładu Energetycznego,
 granica powiatu namysłowskiego z powiatem kluczborskim została oznaczona na
asfalcie w lesie pomiędzy Zawiścią, a Szumem,
 przesunięcie tablicy z napisem „Ładza” zostanie przekazane do załatwienia wg
właściwości,
 przychyla się do połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej z biblioteką szkolną,
 wójt gminy Świerczów wypowiedziała umowę na wynajem lokalu będącym miejscem
stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego „Falck”, aby zmienić miejsce
stacjonowania tego zespołu firma „Falck” musiałby wystąpić do Wojewody
Opolskiego z odpowiednim wnioskiem,
 każdego roku jest przedstawiany Radzie Gminy materiał dotyczący funkcjonowania
placówek oświatowych na terenie gminy, przyznała, że w Szkole Podstawowej z
Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu są niskie wyniki nauczania, poinformowała
także o piśmie skierowanym do Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w
Domaradzu informującym o możliwości wystąpienia do Kuratora Oświaty z
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wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w tej placówce, przy okazji powiedziała o
kontroli w Szkole Podstawowej w Pokoju pod kątem doboru podręczników.
Ad.15 - zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1820
zamknął XI sesję Rady Gminy Pokój.

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