Protokół nr XIII/12
z XIII sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 27 lutego 2012 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. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z XII 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 XII sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2012 rok
b. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2012 rok
c. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2012 rok
d. zmiany składu osobowego Komisji Budżetowej
e. przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu pt.: „Wzrost kompetencji
urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre zarządzanie, Działanie 5.2
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
f. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
g. przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Pokój na lata 2012-2014 z perspektywą do roku 2032
h. wieloletniej prognozy finansowej
i. zmiany budżetu gminy na 2012 rok
9. Zapytania i wnioski mieszkańców
10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
11. Zakończenie sesji
Ad.1 – otwarcie sesji
Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1500 Przewodniczący Rady Gminy, Pan
Jacek Gosławski. Następnie przywitał przedstawicieli Stowarzyszenia „Milenium”, nowo
wybraną sołtys sołectwa Pokój Panią D. Trojanowską i pozostałych sołtysów, Panią B.Zając,
Wójta Gminy Pokój, Pana R.Letkiego radnego Rady Powiatu Namysłowskiego, dyrektorów
placówek oświatowych, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy.
Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego sołtysa sołectwa Pokój Pana Z. Wójcika.
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Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 15 radnych, co stanowi
quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.
Ad.3 - przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XII sesji Rady Gminy Pokój, ze
względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad.
Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie uchwalenia Rezolucji w sprawie likwidacji pododdziału reumatologii w Szpitalu w
Pokoju. Odczytała treść rezolucji i przyznała, że obawy pacjentów i władz lokalnych o dalsze
funkcjonowanie tej placówki są uzasadnione.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem projektu
uchwały do porządku obrad.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Pokój
przedstawiał się w sposób następujący:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji
Stwierdzenie prawomocności obrad
Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Pokój
Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XII sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2012 rok
b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2012 rok
c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2012
rok
d) zmiany składu osobowego Komisji Budżetowej
e) przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu pt.: „Wzrost kompetencji
urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług” w ramach Programu
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Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre zarządzanie, Działanie 5.2
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
f) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
g) przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Pokój na lata 2012-2014 z perspektywą do roku 2032
h) wieloletniej prognozy finansowej
i) zmiany budżetu gminy na 2012 rok
j) uchwalenia Rezolucji w sprawie likwidacji pododdziału reumatologii w
Szpitalu w Pokoju
9. Zapytania i wnioski mieszkańców
10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
11. Zakończenie sesji
Przewodniczący Rady poza porządkiem obrad, udzielił głosu Panu
S.Grabowieckiemu, Członkowi Zarządu Stowarzyszenia „Milenium”, który odczytał list
otwarty będący wnioskiem obywatelskim o ponowne rozpatrzenie sprawy obrony Szpitala w
Pokoju w dotychczasowym zakresie jego funkcjonowania. Na wstępie odniósł się do
rozesłanego na początku 2011 r. do gmin, w celu zaopiniowania, projektu uchwały
dotyczącego działań likwidacji działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu
Szpitali Pulmonologiczno-Reuamtologicznych z siedzibą w Kup. Stwierdził, że w
dokumencie tym Szpital w Pokoju został pominięty. Powiedział, że kserokopię tego projektu
uchwały wraz z odpowiednim opisem dostarczy Przewodniczącemu Rady w terminie
późniejszym. Powiedział również o pismach Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, w
których uzasadniania się brak podstaw do utrzymania pododdziału reumatologii w Szpitalu w
Pokoju brakiem izby przyjęć i rentgena, który do niedawna jeszcze działał. Stwierdził w
związku z tym, że Dyrektor Szpitala powinien rozliczyć się ze zlikwidowanego sprzętu.
Wyraził także pozytywną opinię o działalności medycznej Szpitala w Pokoju. Zwrócił się
ponadto z wnioskiem o zorganizowanie dodatkowego spotkania, podczas którego zostaną
przedstawione żądania dotyczące utrzymania pododdziału reumatologii. Później poprosił
Przewodniczącego Rady o odczytanie pisma z dnia 16.06.2010 r. zawierającego stanowisko
Zarządu Województwa Opolskiego dotyczące podtrzymania leczenia chorób
reumatologicznych w Szpitalu w Pokoju. Odniósł się także do planów władz gminy w
zakresie nadania statusu uzdrowiska miejscowości Pokój i stwierdził, że koncepcja ta nie
będzie miała racji bytu bez placówki szpitalnej w Pokoju. Powiedział także o złożonej
Marszałkowi Województwa Opolskiego legitymacji „Zasłużony dla Opolszczyzny”.
Przewodniczący Rady zapewnił, że sprawa Szpitala w Pokoju nie jest obojętna
władzom gminy i złożył deklarację podjęcia starań mających na celu zapewnienie
funkcjonowania placówki w dotychczasowej formie.
Pan S.Grabowiecki powiedział o działaniu Dyrektora Zespołu Szpitali
Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kup na szkodę Szpitala w Pokoju. Stwierdził, że nie
wystąpił on do Narodowego Funduszu Zdrowia o przyznanie kontraktu na reumatologię w
placówce w Pokoju. Powiedział także o zamiarze poinformowania
prokuratury o
niewłaściwej działalności dyrektora.
Pani D.Trojanowska, sołtys sołectwa Pokój, przekazała prośbę mieszkańców
dotyczącą zorganizowania spotkania z Dyrektorem Szpitala w Pokoju.
Przewodniczący Rady zapewnił, że w uzgodnieniu z Wójtem Gminy, zostanie
wyznaczony termin tego spotkania.
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Pan H.Łapszyński, dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, zaproponował,
aby na to spotkanie zaprosić także przedstawicieli Stowarzyszenia Chorych na Reumatyzm
„Milenium”.
Pan S.Grabowiecki zaproponował, aby dodatkowo zaprosić na to spotkanie
ordynatora oddziału reumatologii Szpitala w Kup oraz ordynatora Szpitala w Pokoju.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował przedstawicielom Stowarzyszenia
Chorych na Reumatyzm „Milenium” za udział w sesji, później wręczył Wójtowi Gminy
wiązankę kwiatów i złożył gratulacje w związku z wyróżnieniem otrzymanym w konkursie
„Wójt roku 2011”.
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:

udziału w Noworocznym spotkaniu Wójta z przedsiębiorcami i organizacjami
pozarządowymi w dniu w dniu 13.01.2012 r.

szkolenia dla radnych i sołtysów w dniu 18.01.2012 r. przeprowadzonego przez Pana
Cz.Tomalika, Prezesa Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego,

udziału w spotkaniu integracyjnym mieszkańców sołectwa Krogulna,

uczestnictwa w spotkaniu z inwestorem planującym budowę Domu Pomocy
Społecznej i stawów w Ładzy.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy:

pismo z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotyczące wpisania do Rejestru
związków międzygminnych zmianę statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego,
stanowiące załącznik nr 2 do protokołu,

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli dla poszczególnych
stopni awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Pokój za rok 2011, stanowiące załącznik nr 3 do protokołu,

pismo z Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zmian w ustawie Kodeks
Wyborczy, stanowiące załącznik nr 4 do protokołu.
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, poinformowała o posiedzeniach
Komisji w dniach:
- 14.02.2012 r. w trakcie którego ustalono plan pracy na 2012 rok,
- 23.02.2012 r. podczas którego dokonano analizy wydatków na działalność Przedszkola w
Pokoju ze szczególnym uwzględnieniem wysokości stawki za godzinę wykraczającą poza
realizację podstawy programowej.
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XII sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy podziękowała za wiązankę kwiatów, przy okazji poinformowała o
przyznanym przez Opolską Izbę Gospodarczą Srebrnym Laurze Umiejętności i Kompetencji.
Później przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady Gminy Pokój podjętych na sesji w
dniu 29 grudnia 2011 r., stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu.
Następnie Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat:
o planowanego remontu dróg gminnych,
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o ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie przetargu na patcherowanie
dróg powiatowych,
o udziału w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Opolskiego na zamku w Brzegu w
sprawie Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego,
o spotkania Wójtów powiatu namysłowskiego z Panią I.Kamińską, nowym Dyrektorem
Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie,
o zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. „Ja w szkole” w kl.I-III
szkół podstawowych na terenie gminy Pokój,
o ogłoszonego przetargu na zbycie nieruchomości po Panu Sobani w Fałkowicach,
o uzupełniania wniosków złożonych na pozyskanie środków unijnych,
o rozwiązanych umów na najem 6 lokali komunalnych,
o wezwania Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu
przez Opolskiego Kuratora Oświaty do opracowania programu naprawczego, przy
okazji Wójt Gminy powiedziała o pozytywnych zmianach jakie zaszły w tej placówce
po zmianie Dyrektora,
o zebrań wiejskich w Pokoju i w Ładzy,
o zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP na terenie gminy,
o zmian kadrowych w Urzędzie Gminy,
o ewaluacji zewnętrznej w Publicznym Przedszkolu w Pokoju,
o rozpoczętej kontroli dotyczącej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Domaradzu.
Ad.7 – interpelacje i zapytania radnych
Radna E.Pawłowska przekazała prośbę Państwa Jasińskich z Jagiennej dotyczącą
zawieszenia lampy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, na odcinku od kaplicy do ich
posesji. Zapytała także o możliwość otwarcia świetlicy wiejskiej w Domaradzu w godzinach
popołudniowych.
Wójt Gminy odpowiedziała, że ze względu na problemy zdrowotne pracowników
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu nie ma możliwości oddelegowania pracownika do pracy
w świetlicy w Domaradzu. Poinformowała także, że od kwietnia mają zostać zatrudnieni
stażyści, którzy będą mogli prowadzić zajęcia w tej świetlicy. Powiedziała także, że w
sprawie wniosku Państwa Jasińskich odpowie na piśmie w terminie późniejszym.
Radna E.Pawłowska zwróciła uwagę Panu R.Letkiemu, radnemu Rady Powiatu
Namysłowskiego, na zły stan techniczny nieczynnego przejazdu kolejowego obok stacji paliw
w Pokoju.
Radny M.Bartoń odniósł się do gminnego ogłoszenia o przetargach w Nowej Trybunie
Opolskiej zajmującego całą stronę. Stwierdził, że zamieszczenie takiej wielkości ogłoszenia
jest kosztowne i zauważył, że inne gminy zamieszczają skrócone informacje. Zaproponował
także stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców z altanką i grillem na placu naprzeciw
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju. Powiedział, że całkowity koszt
związany z zagospodarowaniem tego terenu wynosiłby 50 tyś. zł. i zaproponował
sprawdzenie możliwości złożenia wniosku na ten cel do LGD „Stobrawski Zielony Szlak”.
Odniósł się ponadto do powstałego wysypiska za cmentarzem parafialnym w Pokoju i zapytał
o osobę, która wyraziła zgodę na wywiezienie w to miejsce ziemi pozyskanej przy odmulaniu
rowów. Później powiedział o otwartej bramie przy nieczynnym wysypisku śmieci we wsi
Świercowskie oraz o niedrożnych przepustach przy drodze gminnej we wsi Żabiniec.
Przypomniał, że rowy przy tej drodze były czyszczone i zapytał, czy zakres prac nie
obejmował czyszczenia przepustów.
Wójt Gminy wyjaśniła, że zakres prac przy odmulaniu rowów w Żabińcu nie
przewidywał czyszczenia przepustów oraz że nie wyrażała zgody na wywiezienie ziemi na
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teren za cmentarzem. Odnosząc się do nieczynnego wysypiska śmieci zwróciła uwagę na
skradzione ogrodzenie i stwierdziła, że zamknięcie bramy nie przyniesie żadnego efektu.
Nawiązując do propozycji złożenia wniosku na stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców
wyjaśniła, że wnioski będą składane tylko na te zadania, w których zapewnione jest
finansowanie w 100 %. Wyliczyła także miejsca w Pokoju, w których spotkania takie można
organizować. Zapewniła także, że sprawdzi kwestię zamieszczonego ogłoszenia w gazecie.
Wiceprzewodniczący Rady zgłosił problem z drogami gminnymi, na których
wysypano tłuczeń. Stwierdził, że przy roztopach poruszanie się po tych drogach jest znacznie
utrudnione i przekazał prośbę mieszkańców o doprowadzenie ich do stanu użyteczności.
Zgłosił ponadto Panu R.Letkiemu potrzebę przycięcia gałęzi przy lampach oświetlenia
ulicznego znajdujących się wzdłuż drogi powiatowej, powiedział także o kruszącym się
asfalcie na krzyżówce w Zawiści.
Przewodniczący Rady zgłosił także Panu R.Letkiemu prośbę Pana S.Nalepy,
świadczącego usługi w zakresie dowozu uczniów do szkół, o przycięcie gałęzi na drzewach w
Domaradzkiej Kuźni.
Pan R.Letki poinformował o planowanych pracach do wykonania na terenie gminy
Pokój w zakresie wycinki drzew i przycięcia gałęzi, stwierdził także, że Domaradzkiej Kuźni
nie przewiduje się wykonania prac w tym zakresie.
Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, zapytał o odbiór prac na rzece Stobrawie
stwierdzając, że prace nie zostały właściwie wykonane. Powiedział również o niezadowoleniu
rolników z podwyżki podatku rolnego.
Wójt Gminy odnosząc się do odbioru prac na rzece Stobrawie wyjaśniła, że nie
zaproszono przedstawicieli gminy na odbiór.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.8 - podjęcie uchwał w sprawach:
a.
uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2012 rok
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony plan pracy Rady Gminy na 2012 rok.
Wiceprzewodniczący Rady zawnioskował o wprowadzenie do planu pracy, w miesiącu
kwietniu, punktu: „Informacja o działaniach Starostwa Powiatowego na rzecz Gminy
Pokój”.
Radny W.Hadyna zaproponował, aby także w kwietniu zaprosić na sesję
przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w związku ze stanem drogi wojewódzkiej na
odcinku położonym na terenie gminy.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz ze
zgłoszonymi przez radnych zmianami.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymujących się

- 15 głosów
-0
-0

Uchwała nr XIII/111/2012 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2012
rok
Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił plan pracy
Komisji Rewizyjnej na 2012 r.
Następnie po krótkiej dyskusji ustalono, że realizacja punktów zaplanowanych na
styczeń i luty tj. „Kontrola gospodarki finansowo-ekonomicznej gminy za II półrocze 2011
roku – celowość, terminowość działań dokonywanych wydatków”, „Ocena stanu dróg
gminnych i powiatowych” nastąpi w marcu, natomiast punkt zaplanowany na marzec
„Analiza kosztów administracji bibliotek na terenie gminy, w tym kosztów wynagrodzeń”
zostanie przeniesiony na czerwiec.
Radny M.Bartoń zapytał, czy realizacja dwóch punktów zaplanowanych na grudzień
nastąpi na jednym posiedzeniu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej potwierdził, że tematyka zaplanowana na grudzień
zostanie zrealizowana na jednym posiedzeniu.
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz z
wprowadzonymi zmianami.
b.

Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XIII/112/2012 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2012
rok
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, przedstawiła propozycje planu
pracy Komisji Budżetowej na 2012 r.
Następnie po krótkiej dyskusji ustalono, że Komisja zrezygnuje z „Analizy kosztów
gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej” zaplanowanej na maj, ze względu na
zaplanowanie podobnej tematyki przez Komisję Rewizyjną, natomiast punkt „Kontrola
nieruchomości gminnych w 2011 r. i I półroczu 2012” z września zostanie przeniesiony na
sierpień, a punkt „Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.” z sierpnia
zostanie przeniesiony na wrzesień.
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz z
wprowadzonymi zmianami.
c.

Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XIII/113/2012 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
d.
zmiany składu osobowego Komisji Budżetowej
Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, poinformował o zasadach
głosowania, powiedział również, że na kolejnym posiedzeniu Komisji, po uzupełnieniu jej
składu, Komisja ta na nowo się ukonstytuuje. Następnie Przewodniczący Rady poprosił o
zgłaszanie kandydatur.
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Wiceprzewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnej J.Paluch, która wyraziła zgodę
na kandydowanie w wyborach uzupełniających do Komisji Budżetowej.
Radny M.Kruczek zgłosił kandydaturę radnej E.Pawłowskiej, która wyraziła zgodę na
kandydowanie w wyborach uzupełniających do Komisji Budżetowej.
Radny J.Jakubik zgłosił kandydaturę radnego M.Bartonia, który wyraził zgodę na
kandydowanie w wyborach uzupełniających do Komisji Budżetowej.
Następnie Przewodniczący Rady zawnioskował o zamknięcie listy kandydatów i
zarządził głosowanie w tej sprawie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Później, w związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu głosowania nad
poszczególnymi kandydaturami, Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach w celu
wyjaśnienia tej kwestii.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady poinformował, że za każdą kandydaturą radni będą mieli
możliwość oddania głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, dodał, że kandydaci nie
biorą udziału w głosowaniu.
Głosowanie za kandydaturą radnej J.Paluch
Za
- 10 głosów
Przeciw
- 1 głos
Wstrzymujących się - 3 głosy
Głosowanie za kandydaturą radnej E.Pawłowskiej
Za
- 2 głosy
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 12 głosów
Głosowanie za kandydaturą radnego M.Bartonia
Za
- 2 głosy
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 12 głosów
Przewodniczący Rady stwierdził, na podstawie przeprowadzonego głosowania, że w
skład Komisji Budżetowej wejdzie radna J.Paluch i zarządził głosowanie nad projektem
uchwały. W głosowaniu nie brała udziału radna J.Paluch.
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Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1
Uchwała nr XIII/114/2012 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu pt.: „Wzrost kompetencji
urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre zarządzanie, Działanie 5.2
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek.
Radny W.Hadyna zapytał o dobór gmin wchodzących w skład partnerstwa w ramach
projektu.
Pani J.Ptaszek wyjaśniła, że w skład partnerstwa wchodzą gminy, które wcześniej
uczestniczyły w projekcie systemowym „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego
do stosowania Wspólnej Metody Oceny CAF w procesie mierzenia potencjału i dokonań
poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
e.

Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XIII/115/2012 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani E.Hylla, Przewodnicząca Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
f.

Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XIII/116/2012 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Pokój na lata 2012-2014 z perspektywą do roku 2032
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził brak aktualnych danych o ilości wyrobów
zawierających azbest na terenie gminy i przypomniał, że ostatnia inwentaryzacja w tym
zakresie została przeprowadzona w 2004 r.
Pani J.Ptaszek wyjaśniła, że każdy mieszkaniec powinien zgłosić w Urzędzie Gminy
fakt usunięcia eternitu ze swojej posesji, przy okazji wyjaśniła, że rejestr firm zajmujących się
g.
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usuwaniem wyrobów zawierających azbest jest prowadzony przez Starostwo Powiatowe w
Namysłowie.
Przewodniczący Rady zasugerował, aby w gazetce gminnej umieścić informację dla
mieszkańców o konieczności zgłaszania w Urzędzie Gminy faktu usuwania wyrobów
zawierających azbest.
Radny M.Bartoń powiedział o zgłoszonych już Pani A.Kołodziejczyk,
odpowiedzialnej za przygotowanie Programu, uwagach do jego treści. Powiedział także o
porozrzucanych płytach eternitowych na jednej z łąk we wsi Żabiniec.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XIII/117/2012 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
h.
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 XIII/118/2012 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
i.
zmiany budżetu gminy na 2012 rok
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat
zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2012 r.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XIII/119/2012 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
uchwalenia Rezolucji w sprawie likwidacji pododdziału reumatologii w
Szpitalu w Pokoju
Radny M.Bartoń zaproponował, aby do działań na rzecz Szpitala w Pokoju włączyć
Starostę Namysłowskiego.
Przewodniczący Rady poinformował o wyznaczonym terminie spotkania Pana
R.Letkiego i przedstawicieli Stowarzyszenia Chorych na Reumatyzm „Milenium” ze Starostą.
Wiceprzewodniczący Rady zauważył, że Szpital w Pokoju był budowany przez
mieszkańców Gminy w czynie społecznym, a teraz należy do Samorządu Województwa
Opolskiego.
j.
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Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zaistniała sytuacja jest wynikiem komunalizacji i
zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XIII/120/2012 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad.9 – zapytania i wnioski mieszkańców
Pani B.Leszczyńska, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, zwróciła uwagę na potrzebę
uzupełnienia ubytków przy ul.Budkowskiej w Dąbrówce Dolnej oraz przy drodze
prowadzącej do kąpieliska „Majorka”.
Pani D.Trojanowska, sołtys sołectwa Pokój, odniosła się do niedogodnych godzin
otwarcia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju wyznaczonych od godz.
1000 do godz.1800 i stwierdziła, że w tym czasie młodzież przebywa w szkole. Powiedziała
także o rowach przy ul. Wojska Polskiego w Pokoju z których woda nie odpływa, mimo iż
rowy te niedawno były odmulane.
Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, zapytał o pracownika w Urzędzie Gminy
odpowiedzialnego za oświetlenie uliczne i powiedział o przypadkach kilkudniowego,
nieustannego świecenia lamp. Zapytał także o budynek przy ul.Namysłowskiej w Pokoju, po
byłym Ośrodku Zdrowia.
Pani J.Ptaszek poprosiła o zgłaszanie problemów z oświetleniem ulicznym Panu
A.Pawlickiemu. Wyjaśniła także, że budynek po byłym Ośrodku Zdrowia został sprzedany.
Pan A.Pachulski zaproponował ustawienie w budynku Urzędu Gminy urny
umożliwiającej wrzucanie ankiet, za pomocą których petenci będą dokonywać oceny pracy
urzędników.
Pani J.Ptaszek powiedziała, że istnieje możliwość ustawienia takiej urny, ale
przypomniała, że zastosowano już taką formę oceny pracy pracowników i nie cieszyła się ona
zainteresowaniem mieszkańców.
Ad.10 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych w terminie do dnia 30.04.2012 r.
Pani J.Ptaszek poinformowała o możliwości składania w Urzędzie Gminy wniosków o
komisyjne oszacowanie szkód w uprawach rolnych powstałych wskutek wymarznięcia i
podtopienia.
Radny M.Bartoń zwrócił uwagę na nieaktualne informacje na stronie internetowej
Gminy. Zawnioskował także o powołanie komisji, która będzie współuczestniczyć w pracach
nad studium i planem zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój. Stwierdził, że nie
wszystkie wnioski mieszkańców są ujmowane w studium, zaproponował, aby komisja ta
zajmowała się weryfikacją planu.
Pani J.Ptaszek wyjaśniła, że komisja taka funkcjonuje, a w jej skład wchodzą
urbaniści. Powiedziała również o możliwości wglądu do dokumentacji, przypomniała, ze
ostateczna wersja planu podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.
Przewodniczący Rady zapytał o możliwość uczestnictwa radnych w pracach tej
komisji z głosem doradczym.
Pani J.Ptaszek przyznała, że istnieje taka możliwość.
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Radny W.Hadyna zauważył, że mieszkańcy nie interesują się sprawami planu na
etapie uzgodnień.
Przewodniczący Rady poprosił Zastępcę Wójta i radcę prawnego o rozpoznanie
możliwości powołania komisji, o której mówił radny M.Bartoń i przekazanie informacji na
ten temat na następnej sesji.
Pani J.Ptaszek powiedziała, że plan zawsze jest wykładany do uzgodnień z
mieszkańcami, zapewniła, że stosowna informacja przekazana zostanie za pośrednictwem
księży z parafii na terenie gminy.
Ad.11 - zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1830 zamknął
XIII sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:
Elżbieta Kuklok …………………
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