Protokół nr XIV/12
z XIV sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 26 marca 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 XIII sesji Rady Gminy Pokój
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych na terenie
Gminy Pokój
6. Informacja Komendanta Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie
Gminy Pokój
7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2011 r.
8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XIII sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Pokój w 2012 r.
b. zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
c. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z prefinansowaniem zadania
inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju rejon ulic:
Opolskiej, Winna Góra, Brzeskiej, Kościelnej, Skośnej i Podleśnej "
d. 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 "
e. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
f. wieloletniej prognozy finansowej
g. zmiany budżetu gminy na 2012 rok
12. Zapytania i wnioski mieszkańców
13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
14. 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 w Namysłowie, Pana W.Augustynka, Komendanta Powiatowego Policji w
Namysłowie, Pana A.Puszczewicza Kierownika Posterunku Policji w Pokoju, Panią B.Zając,
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Wójta Gminy Pokój, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych, mieszkańców oraz
pracowników Urzędu Gminy.
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 XIII sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XIII sesji Rady Gminy Pokój,
ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
Głosowanie:
Za
- 14 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 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat
stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych na
terenie Gminy Pokój
Pan K.Gacek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie,
omówił materiał dostarczony radnym przed sesją, będący oceną stanu bezpieczeństwa gmin
powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2011. Zwrócił także
uwagę na szerzący się problem wypalania traw i nieużytków rolnych. Materiał stanowi
załącznik nr 2 do protokołu.
Ad.6 - informacja Komendanta Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie
Gminy Pokój
Pan W.Augustynek, Komendant Powiatowy Policji, omówił sprawozdanie
z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, stanowiące załącznik nr 3 do
protokołu.
Pan A.Puszczewicz, Kierownik Posterunku Policji w Namysłowie, przedstawił
informację na temat działalności komisariatu w Pokoju.
Na salę narad wszedł radny M.Bartoń powiększając skład Rady Gminy do 15 osób.
Pan W.Augustynek pozytywnie ocenił pracę policjantów z posterunku policji
w Pokoju.
Radny W.Hadyna odniósł się do ubytków w drogach stwarzających zagrożenia
i stwierdził, że policja powinna karać zarządców tych dróg.
Pan W.Augustynek zapewnił o monitorowaniu sytuacji na drogach i bieżącym
wysyłaniu pism do ich zarządców.
Pan W.Kociencki, Wiceprzewodniczący Rady, powiedział o planowanym utworzeniu
w Zawiści Ośrodka Wychowawczego dla dziewczyn i zapytał o problemy z młodzieżą
przebywającą w ośrodku o podobnym profilu działania w Namysłowie.
Pan W.Augustynek stwierdził brak problemów z przestępczością wśród
wychowanków tego Ośrodka, zauważył, że do niepożądanych działań należą najczęściej
ucieczki.
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Pani W.Piętka, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w
Domaradzu, zapytała o zgłoszenie Zarządowi Dróg Powiatowych przez policję informacji o
ubytkach w drodze, przy wjeździe na stację paliw w Pokoju.
Pan W.Augustynek odpowiedział, że o wskazanych przez Panią W.Piętkę ubytkach
zarządca drogi został najprawdopodobniej powiadomiony, ale trudno było mu udzielić
jednoznacznej odpowiedzi ze względu na dużą ilość wysyłanych zgłoszeń.
Przewodniczący Rady podziękował za udział w sesji Panu K.Gackowi
i W.Augustynkowi.
Ad.7 - sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2011 r.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok, stanowiące
załącznik nr 4 do protokołu, przedstawiła Pani E.Hylla Przewodnicząca Gminnej Komisji ds.
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że na plan wydatków w 2011 r. określony w
wysokości 77 tyś. zł wpływy z opłat wyniosły 41 tyś. zł i zapytał o plan wydatków na 2012 r.
Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, wyjaśnił, że w 2012 r. wydatki również
zaplanowano na kwotę 77 tyś. zł. Dodał, że po wpłacie opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu w I półroczu będzie wiadomo, czy poziom zaplanowanych środków zostanie
osiągnięty.
Wiceprzewodniczący Rady zauważył także, że o środki z funduszu alkoholowego
mogą starać się jedynie stowarzyszenia i stwierdził, że to rozwiązanie znacznie utrudni
pozyskanie środków na dofinasowanie imprez organizowanych przez rady sołeckie.
Skarbnik przyznał, że ta forma pozyskania środków może stanowić pewną trudność,
zachęcił jednak do skorzystania z takiej możliwości.
Wójt Gminy zapewniła, że w budżecie gminy zarezerwowano środki na
dofinansowanie imprez.
Przewodniczący Rady zapytał o przyczyny niewykorzystania 20 tyś. z funduszu
alkoholowego.
Skarbnik Gminy wyjaśnił, że sytuacja ta spowodowana została brakiem wniosków
o przyznanie środków w formie dotacji.
Ad.8 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
 udziału w spotkaniu, w dniu 16.03.2012 r., w Starostwie Powiatowym w Namysłowie
dotyczącym Szpitala w Pokoju,
 uczestnictwa w zabraniu wiejskim w Pokoju, w dniu 25.03.2012 r., z udziałem Pana
M.Wójciaka, Dyrektora Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatoligicznych z
siedzibą w Kup, w sprawie likwidacji pododdziału reumatologii w Szpitalu w Pokoju,
 spotkania roboczego radnych w dniu 22.03.2012 r.





W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady
Gminy:
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu,
stanowiąca załącznik nr 5 do protokołu,
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu
określonego w uchwale budżetowej, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu,
wyjaśnienie Marszałka Województwa Opolskiego dotyczące likwidacji pododdziału
reumatologii w Szpitalu w Pokoju, stanowiące załącznik nr 7 do protokołu.
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Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, powiedział o posiedzeniu
Komisji w dniu 19.03.2012 r., podczas którego dokonano kontroli gospodarki finansowoekonomicznej gminy za II półrocze 2011 r.
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, poinformowała o posiedzeniu
Komisji w dniu 22.03.2012 r. w trakcie którego dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji
i Wiceprzewodniczącego Komisji, w związku z uzupełnieniem składu Komisji oraz
zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2012 rok.
Ad.9 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XIII sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy przedstawiła sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Pokój,
stanowiące załącznik nr 8 do protokołu.
Później Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat:
 negatywnego zaopiniowania Statutu Zespołu Szpitali PulmonologicznoReumatologicznych z siedzibą w Kup,
 otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na remont drogi przy
remizie strażackiej w Domaradzkiej Kuźni, remont drogi Siedlice-Bielice uszkodzonej
w trakcie powodzi oraz remont mostu Siedlice-Bielice,
 inwestycji planowanych do wykonania na drogach gminnych,
 przeglądu ulic Brzeskiej i Winna Góra w Pokoju w związku ze zgłoszonymi
pęknięciami nawierzchni oraz planowanego ich usunięcia w ramach gwarancji,
 przygotowywanych przetargów na wyposażenie placów zabaw, obsługę kredytu oraz
na dostawę artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej w Pokoju,
 sprzedanego budynku gminnego w miejscowości Świercowskie oraz sprzedanej
działki rolnej w Domaradzu,
 wniosków złożonych w marcu na pozyskanie środków unijnych i wniosków
planowanych do złożenia,
 uzupełniania złożonych wniosków o płatność,
 skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Zarząd Województwa
Opolskiego w związku z naruszeniem prawa odnośnie odmowy przyznania pomocy
finansowej ze względu na niekwalifikowalność podatku VAT w dwóch wnioskach o
dofinansowanie projektów: „Wodne oazy pełne przyrodniczych okazów”, „Betania –
miejsce spotkań z izbą tradycji rybołówstwa śródlądowego”,
 licytacji ogłoszonej przez Komornika Sądowego w Kluczborku na nieruchomość
należącą do Spółdzielni Mleczarskiej w Likwidacji położonej przy ul.Wojska
Polskiego w Pokoju,
 spotkania z przedstawicielami firmy Tauron w związku z zawyżonymi rachunkami za
energię elektryczną otrzymanymi przez niektórych mieszkańców sołectwa Domaradz
oraz przekazanego sprzętu nagłaśniającego przez tę firmę dla Szkoły Podstawowej z
Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu, stanowiącego rekompensatę za powstałą
sytuację,
 spotkań mieszkańców sołectwa Krzywa Góra i Pokój z okazji Dnia Kobiet,
 sytuacji kadrowej w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju oraz w
Urzędzie Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
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Przewodniczący Rady przywitał przybyłego na sesję Pana R.Letkiego, radnego Rady
Powiatu Namysłowskiego.
Pan R.Letki poinformował o stanowisku Zarządu Powiatu Namysłowskiego w sprawie
Szpitala w Pokoju oraz planowanym podjęciu uchwały przez Radę Powiatu Namysłowskiego
w sprawie likwidacji pododdziału reumatologii w Szpitalu w Pokoju, później powiedział o
zaplanowanych do wykonania pracach na drogach powiatowych.
Przewodniczący Rady poprosił Pana R.Letkiego o dostarczenie, po uchwaleniu, rezolucji
Rady Powiatu Namysłowskiego.
Ad.10 – interpelacje i zapytania radnych
Radny J.Jakubik zapytał o chodnik przy ul.Opolskiej w Pokoju oraz zwrócił uwagę na
potrzebę poprawienia stanu technicznego ul.Kościelnej w Pokoju.
Radny M.Bartoń, zauważył że położenie asfaltu na warstwę kamienia wysypanego
jesienią na ul.Kościelną nie przyniesie zamierzonego efektu.
Radny K.Paluch powiedział o ubytkach w drodze gminnej Fałkowice-Świercowskie.
Radna D.Gryl zapytała o uzupełnianie ubytków w drogach gminnych.
Radna J.Sowa poruszyła sprawę braku odpowiedniej drogi do świetlicy wiejskiej w
Zieleńcu, zwróciła także uwagę na ubytki w drodze wojewódzkiej na odcinku położonym na
terenie Gminy Pokój.
Wiceprzewodniczący Rady zawnioskował o wykonanie patcherem prac na drogach
gminnych i powiatowych w Zawiści. Powiedział także o pogarszającym się stanie asfaltu na
skrzyżowaniu obok świetlicy wiejskiej w Zawiści.
Pan R.Letki zapewnił, że rozpozna tę sprawę i udzieli odpowiedzi
Wiceprzewodniczącemu Rady.
Radny M.Bartoń powiedział o konieczności podniesienia zjazdu z ronda na ul.1 Maja
w Pokoju oraz o potrzebie uzupełnienia ziemią i obsiania trawą pasa obok baru „Miś”.
Radna K.Piekarska poprosiła o wysłanie wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych o
ustawienie znaku drogowego, od strony Pokoju, ograniczającego wjazd do Ładzy
samochodów ciężarowych.
Radny M.Kruczek przypomniał, o zgłoszonej w zeszłym roku sprawie pobocza przy
przystanku autobusowym w Kopalinie, na którym po opadach deszczu zbiera się woda.
Powiedział także o otrzymanej odpowiedzi od zarządcy drogi w tej sprawie, w której
zobowiązano się do poprawienia stanu wskazanego pobocza.
Ad.11 - podjęcie uchwał w sprawach:
a. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Pokój w 2012 r.
Treść projektu uchwały przestawiła Pani J.Ptaszek, Sekretarz Gminy, następnie
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XIV/121/2012 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący Rady poprosił o zamieszczenie w gazetce gminnej informacji na
temat programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Pokój w 2012 r.
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b. zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie nad wyrażeniem zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XIV/122/2012 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
c. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z prefinansowaniem zadania
inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju rejon ulic:
Opolskiej, Winna Góra, Brzeskiej, Kościelnej, Skośnej i Podleśnej "
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej oraz
o prawidłowości planowanej kwoty długu. Następnie wobec braku pytań ze strony radnych
zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XIV/123/2012 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
d. 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, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XIV/124/2012 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
e. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
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Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XIV/125/2012 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
f. wieloletniej prognozy finansowej
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XIV/126/2012 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
g. zmiany budżetu gminy na 2012 rok
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, Przewodnicząca Komisji Budżetowej
przedstawiła pozytywną opinię Komisji o zmianach wprowadzonych do budżetu gminy na
2012 rok.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XIV/127/2012 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad.12 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pani B.Fiebig, sołtys sołectwa Siedlice, zapytała o remont drogi gminnej w Siedlicach
oraz o remont drogi powiatowej prowadzącej do Siedlic. Powiedziała także o potrzebie
poprawienia stanu mostka przy wjeździe do Siedlic, zwróciła uwagę na potrzebę dokończenia
prac przy czyszczeniu rowu w Siedlicach, poinformowała o pochylonym drogowskazie z
napisem „Siedlice” przy drodze powiatowej i zapytała o możliwość otrzymania klucza do
zakręcania zasuw w razie awarii sieci wodociągowej.
Ad.13 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Wiceprzewodniczący Rady zwrócił uwagę na znaczną ilość kamienia, jaka pojawiła
się w wodzie w sieci wodociągowej w ostatnim czasie.
Radny M.Bartoń ponowił wniosek w sprawie powołania Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej w skład której powołani zostaną przedstawiciele Rady Gminy.
Radna J.Sowa poprosiła o dowieszenie lampy przy świetlicy wiejskiej w Zieleńcu.
Wójt Gminy, odnosząc się do wcześniej zadanych pytań, powiedziała o:
 planowanych remontach dróg gminnych, wskazując jednocześnie na ograniczone środki w
budżecie gminy na ten cel,
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 braku decyzji Samorządu Województwa Opolskiego w sprawie budowy chodnika przy
ul.Opolskiej w Pokoju i planowanym spotkaniu z Marszałkiem Województwa Opolskiego
w tej sprawie,
 przesłanym piśmie wraz z dokumentacją fotograficzną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Opolu w sprawie zjazdu z ronda w ulicę 1 Maja w Pokoju,
 zaplanowanych pracach na kwiecień przy ul.Kościelnej w Pokoju,
 ostatnich badaniach wody, które potwierdziły jej przydatność do spożycia,
 braku środków w budżecie na dowieszanie dodatkowych lamp oświetleniowych,
 jawności działania Komisji Urbanistycznej.
Zapewniła także, że zostaną przesłane pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w Namysłowie
w sprawie ustawienia znaku drogowego ograniczającego wjazd do Ładzy samochodów
ciężarowych i w sprawie pobocza przy przystanku autobusowym w Kopalinie oraz do Zarządu
Dróg Wojewódzkich w sprawie ubytków w drodze wojewódzkiej.
Pani J.Ptaszek powiedziała o możliwości powołania zarządzeniem Wójta Gminy Pokój
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w skład której mogą zostać powołani także radni.
Przy okazji poprosiła radnych o bezpłatny udział w pracach tej Komisji.
Ad. 14 - zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1800 zamknął
XIV sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:
Elżbieta Kuklok ………….
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