Protokół nr XV/12
z XV sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 25 maja 2012 r.
Obecni na posiedzeniu: M.Bartoń, 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.
Nieobecni usprawiedliwieni: D.Gryl
Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Pokój
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
5. Informacja o współpracy Starostwa Powiatowego z Gminą Pokój
6. Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój
7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
8. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XIV sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. trwałego upamiętnienia postaci Ferdynanda von Richthofena
b. podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę
radnych wybieranych w każdym okręgu
c. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w tych placówkach
d. dopłaty z budżetu Gminy Pokój do 1m3 wody i do 1 m3 ścieków
e. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
f. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych dla Gminy Pokój na lata 2012-2014
g. regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających
azbest ze środków budżetu Gminy Pokój oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach współpracy z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie
h. wieloletniej prognozy finansowej
i. zmiany budżetu gminy na 2012 rok
12. Zapytania i wnioski mieszkańców
13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
14. Zakończenie sesji
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Ad.1 – otwarcie sesji
Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1400 Przewodniczący Rady Gminy, Pan
Jacek Gosławski. Następnie przywitał Panią B.Zając, Wójta Gminy Pokój, sołtysów,
dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, mieszkańców oraz pracowników Urzędu
Gminy.
Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 12 radnych, co stanowi
quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.
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 przyjęcia do realizacji projektu „Aktywne Pokojanki” w ramach priorytetu VII,
Działania 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy
Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wójt Gminy uzasadniła wprowadzenie wskazanego
projektu uchwały do porządku obrad decyzją
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Opolu o przyjęciu tego projektu do realizacji. Powiedziała o głównym celu projektu
zakładającym wspieranie aktywności zawodowej 10 osób bezrobotnych z terenu gminy
Pokój korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju..
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku
obrad omówionego przez Wójta Gminy projektu uchwały.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Później Przewodniczący Rady zgłosił dwa wnioski formalne dotyczące wykreślenia z
porządku obrad pkt.5 „Informacja o współpracy Starostwa Powiatowego z Gminą Pokój”
oraz pkt. 6 „Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój”. Zgłoszenie tych wniosków
uzasadnił nieobecnością na sesji Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych oraz Starosty Namysłowskiego, który pismem z dnia 12.05.2012 r. poinformował o
braku możliwości udziału w sesji ze względu na konieczność udziału w szkoleniu obronnym
dla kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Namysłowie. W związku z tymi zmianami
Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie w pkt. 5 porządku obrad punktu
„Dyskusja na temat oświaty w Gminie Pokój”.
Na salę narad weszli radni E.Kania i J.Sowa powiększając skład Rady Gminy do 14 osób.
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku
obrad punktu 5 „Dyskusja na temat oświaty w Gminie Pokój”.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 2 głosy
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W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad porządkiem
obrad po wprowadzonych zmianach.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad XV sesji Rady Gminy Pokój
przedstawiał się w sposób następujący:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji
Stwierdzenie prawomocności obrad
Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Pokój
Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Dyskusja na temat oświaty w Gminie Pokój
Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
7. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XIV sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
9. Interpelacje i zapytania radnych
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. trwałego upamiętnienia postaci Ferdynanda von Richthofena
b. podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę
radnych wybieranych w każdym okręgu
c. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w tych placówkach
d. dopłaty z budżetu Gminy Pokój do 1m3 wody i do 1 m3 ścieków
e. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
f. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych dla Gminy Pokój na lata 2012-2014
g. regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających
azbest ze środków budżetu Gminy Pokój oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach współpracy z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie
h. wieloletniej prognozy finansowej
i. zmiany budżetu gminy na 2012 rok
j. przyjęcia do realizacji projektu „Aktywne Pokojanki” w ramach priorytetu VII,
Działania 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki
Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
11. Zapytania i wnioski mieszkańców
12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
13. Zakończenie sesji
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Ad.3 - przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XIV 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. 5 - dyskusja na temat oświaty w Gminie Pokój
M.Sowa, Przewodnicząca Oddziału ZNP w Pokoju, odniosła się do budżetu
przeznaczonego na realizację zadań oświatowych i stwierdziła, że według radnych oświata
pochłania znaczną część budżetu. Następnie zapytała radnych czy analizowali metryczkę
subwencji oświatowej dla Gminy Pokój, z której wynika, że na oświatę Gmina otrzymuje
ponad 5 mln złotych. Powiedziała także o przekazanych dyrektorom szkół planach
finansowych z których wynika, że placówkom tym przekazano do dyspozycji 4,5 mln zł.
Stwierdziła także, że z nadwyżki subwencji oświatowej finansowana jest m.in. działalność
przedszkola i dowozy uczniów do szkół. Zaapelowała do władz Gminy, aby nie traktować
subwencji oświatowej jako dochodu Gminy. Na zakończenie swojej wypowiedzi zauważyła,
że subwencja naliczana jest na ucznia i Rada Gminy, podejmując decyzję o zmniejszeniu
środków z subwencji na działalność szkół sięga, po pieniądze przeznaczone na dzieci.
Poprosiła także radnych o ponowne przemyślenie decyzji w sprawie zmniejszenia środków
przeznaczonych na oświatę.
Pani E.Gosławska, Wicedyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, porównała
metryczkę subwencji oświatowej na 2011 r. i 2012 r. i stwierdziła, że mimo zmniejszającej
się liczby uczniów subwencja na 2012 rok jest wyższa od subwencji z 2011 r. Później
szczegółowo omówiła poszczególne pozycje metryczki zwracając uwagę na dodatkowe
środki przyznane na uczniów niepełnosprawnych, na uczniów, którzy zadeklarowali chęć
nauki języka niemieckiego, jako języka mniejszości, na uczniów gimnazjum oraz na klasę
wyrównawczą utworzoną za zgodą organu prowadzącego. Później stwierdziła, że mimo
dodatkowych środków przyznanych na uczniów z rożnymi dysfunkcjami, z arkuszy
organizacyjnych szkół na rok szkolny 2012/2013 wykreślono wszelkie formy pomocy dla
tych uczniów. Zauważyła, że rodzice uczniów niepełnosprawnych nie wiedzą o dodatkowych
pieniądzach na ich dzieci otrzymywanych przez Gminę w ramach subwencji. Dla przykładu
podała S.Bochenek, byłą niepełnosprawną uczennicę Gimnazjum w Pokoju, na którą
dodatkowo Gmina otrzymywała 50 tyś. zł. rocznie. Dodała, że w ramach tych środków,
uczennicy przyznano dodatkowo tylko jedną godzinę informatyki. Później powiedziała o
wyrażeniu zgody przez Wójta na 4 godziny pedagoga i stwierdziła, że liczba tych godzin jest
zbyt mała w porównaniu do potrzeb dzieci. Uświadomiła także radnym, że kwota 200 tyś zł.,
którą planuje się zabrać z oświaty, przeznaczona jest na konkretnych uczniów wymagających
pomocy.
Pan J.Barabosz, przedstawiciel oddziału ZNP w Pokoju, powiedział, że rodzice
uczniów niepełnosprawnych zostaną poinformowani o dodatkowych środkach
przeznaczonych na pomoc dla ich dzieci. Zapewnił także, że ZNP będzie pilotować sposób
wydatkowania tych środków.
Pani B.Leśnik, nauczyciel Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, zapytała o
możliwość zapewnienia odpowiednich warunków uczniom zdolnym i zauważyła brak godzin
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przeznaczonych na zajęcia wyrównawcze. Zapewniła, że nauczyciele walczą o pieniądze dla
uczniów, a nie dla siebie.
Pani K.Gawryś, pedagog szkolny, powiedziała o swoim zaangażowaniu w pracę z
dziećmi i zapytała o udzielanie uczniom wsparcia w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej.
Pan J.Barabosz stwierdził, że w szkołach na terenie Gminy Świerczów, pedagog jest
zatrudniony na pełnym etacie.
Pani B.Kubis, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Pokoju, nawiązała do coraz
częstszych problemów związanych z wychowaniem uczniów. Podała przykład dzieci
wychowywanych przez babcie, ze względu na emigrację zarobkową ich rodziców.
Stwierdziła, że niepodjęcie odpowiednich działań mających na celu otoczenie opieką dzieci
wymagających pomocy przyniesie niezadawalające efekty w przyszłości. Zapytała także, czy
pieniądze w tym przypadku są tak ważne i zaapelowała do radnych o podjęcie decyzji, która
będzie miała na względzie wyłącznie dobro dzieci.
Pan D.Bochenek, ojciec S.Bochenek, oświadczył, że nie wiedział o dodatkowych
pieniądzach otrzymywanych przez Gminę na jego niepełnosprawną córkę. Przypomniał o
problemie z odwozem Sandry z Gimnazjum w Pokoju, która czasami zmuszona była czekać
na „busa” 3-4 godziny. Powiedział także o braku możliwości dowozu córki przez Gminę na
rehabilitację do Pokoju. Na zakończenie swojej wypowiedzi zapytał Panią Z.Ciomę, byłą
Sekretarz Gminy Pokój, o cel na jaki zostały przeznaczone środki otrzymywane przez Gminę
w ramach subwencji oświatowej na jego córkę.
Wójt Gminy stwierdziła, że rzeczywiste koszty w przeliczeniu na jednego ucznia
znacznie przewyższają środki przekazywane w ramach subwencji. Wyjaśniła również, że
subwencja stanowi dochód Gminy i o jej przeznaczeniu decyduje Rada Gminy. Powiedziała o
wysokości subwencji w latach 2007-2012 oraz o zmniejszającej się liczbie uczniów.
Zapewniła ponadto, że w roku szkolnym 2012/2013 zapewniono realizację wszystkich zajęć
wynikających z ramowych planów nauczania. Odniosła się także do spotkania z rodzicami
uczniów uczęszczających do kl.IV Szkoły Podstawowej w Pokoju, którzy zgłosili
zastrzeżenia do sposobu prowadzenia dodatkowych zajęć dla dzieci. W celu wyjaśnienia tej
sytuacji zaproponowała zorganizowanie spotkania z rodzicami, dyrektorem szkoły,
Przewodniczącym Rady oraz przedstawicielem związków zawodowych. Później poprosiła
Sekretarza Gminy o przedstawienie przydziału godzin w poszczególnych placówkach
oświatowych.
Pani M.Sowa zauważyła, że przydział czynności w placówce oświatowej należy do
wyłącznej kompetencji dyrektora.
Pani E.Gosławska nie zgodziła się z wypowiedzią Wójta dotyczącą kosztów
przypadających na jednego ucznia i na podstawie dokonanych wyliczeń stwierdziła, że koszty
rzeczywiste są o 4 tyś. zł. niższe od środków przekazywanych na jednego ucznia w ramach
subwencji.
Pani J.Ptaszek, Sekretarz Gminy, powiedziała o spotkaniu z dyrektorami placówek
oświatowych w styczniu br., podczas którego poruszono kwestię organizacji roku szkolnego
2012/2013 oraz o arkuszach organizacyjnych złożonych w lutym, na podstawie których
dokonano obliczeń pod względem możliwości sfinansowania przygotowanych przez
dyrektorów propozycji. Dodała, że w wyniku tej weryfikacji ustalono, że w jednej ze szkół
zabraknie 50 tyś. zł na realizację zajęć wynikających z ramowych planów nauczania. Ponadto
zwróciła uwagę na zalecenia dotyczące wymiany instalacji elektrycznej w Szkole
Podstawowej w Domaradzu oraz o planowanej podwyżce dla nauczycieli. Następnie
poinformowała o przekazanych w kwietniu organowi prowadzącemu arkuszach
organizacyjnych sporządzonych przez dyrektorów placówek oświatowych niezgodnie z
5

przekazanymi do szkół wytycznymi. Później powiedziała o wydanych przez Wójta Gminy
zarządzeniach, w których organ prowadzący odniósł się do tych arkuszy i określił termin
złożenia ich poprawionych wersji. Przy okazji stwierdziła, że termin ten został zachowany
tylko przez Dyrektora Publicznego Przedszkola w Pokoju oraz Dyrektora Szkoły
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu. Zapewniła, że godziny
zaplanowane w arkuszach organizacyjnych są zgodne z ramowymi planami nauczania.
Później przedstawiła podział godzin przeznaczonych na realizację zajęć w poszczególnych
szkołach, podała także liczbę uczniów deklarujących naukę języka niemieckiego, jako języka
mniejszości. Poinformowała o braku
możliwości przydzielenia godzin na zajęcia
rewalidacyjne i indywidualne ze względu na nieprzekazanie organowi prowadzącemu
stosownych orzeczeń. Później powiedziała o realizowanym w szkołach podstawowych
projekcie systemowym „Ja w szkole”, w ramach którego objęto wsparciem uczniów klas I-III
oraz dokonano zakupu pomocy dydaktycznych. Następnie poinformowała o projekcie „Plecak
kluczowych kompetencji”, w ramach którego będą odbywać się także dodatkowe zajęcia we
wszystkich szkołach od nowego roku szkolengo, a także o możliwości złożenia wniosku na
pozyskanie środków pozabudżetowych na indywidualizację procesu nauczania w klasach IIII szkół podstawowych. Poinformowała również, że za organizację pomocy psychologicznopedagogicznej w placówce oświatowej odpowiada jej dyrektor. Wyjaśniła ponadto, że
intencją organu prowadzącego było uniknięcie sytuacji w której niektórzy nauczyciele mają
godziny ponadwymiarowe, a niektórzy nie mają pełnego etatu.
Pan R.Letki, nauczyciel Gimnazjum w Pokoju oraz Szkoły Podstawowej w Pokoju,
zauważył, że zmiany dotykają nie tylko nauczycieli, ale także pracowników obsługi.
Pani M.Sowa stwierdziła, że ani Sekretarz Gminy ani Wójt nie mogą nanosić zmian w
arkuszu organizacyjnym, a o ewentualnych uwagach należało powiadomić dyrektorów
odrębnym pismem. Poinformowała również, że sprawa ta zostanie skierowana do Kuratorium
Oświaty i być może także do Sądu.
Pani E.Gosławska nawiązała do braku zgody ze strony organu prowadzącego na
wprowadzenie do arkusza organizacyjnego godzin dla dzieci niepełnosprawnych ze względu
na niedostarczenie stosownych orzeczeń i zapytała, czy jest to wynikiem braku zaufania
Sekretarza Gminy do dyrektorów szkół. Zapytała także, czy organ prowadzący ma prawo
żądać tych orzeczeń.
Pani A.Kłonowska, matka niepełnosprawnej uczennicy uczęszczającej do Szkoły
Podstawowej w Pokoju, zaniepokoiła się brakiem godzin na zajęcia dodatkowe dla jej córki.
Stwierdziła, że zajęcia z pedagogiem szkolnym mają pozytywny wpływ na jej córkę.
Pani R.Dąbrowska, nauczyciel Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju,
poinformowała, że ze względu na ograniczenie liczby godzin przewidzianych na świetlicę
niektórzy rodzice zastanawiają się nad przeniesieniem swoich dzieci do innych szkół.
Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, odnosząc się do wielkości środków
przeznaczanych na oświatę, zauważył, że zapewnienie sprawnego funkcjonowania Gminy
wymaga podjęcia kroków mających na celu wygenerowanie oszczędności w każdej
dziedzinie, w tym także oświatowej. Dodał, że dopłacanie do oświaty będzie wiązać się z
rezygnacją z realizacji niektórych zadań inwestycyjnych.
Wójt Gminy, nawiązując do zmian w zatrudnieniu pracowników obsługi, powiedziała
o wydanym zarządzeniu określającym stosowne normy, zgodnie z którymi określono liczbę
etatów w poszczególnych placówkach oświatowych. Później przedstawiła stan zatrudnienia
pracowników obsługi po dokonanych zmianach.
Pani M.Sowa zauważyła, że wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za
wyżywienie w stołówkach stanowią również dochód Gminy w wysokości ok. 110 tys. zł.
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Skarbnik Gminy wyjaśnił, że wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu
wynoszą ok. 30 tyś zł i stwierdził, że nie jest to kwota znacząca w stosunku do całego
budżetu.
Później Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Pan H.Łapszyński, Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych, stwierdził, że arkusze
organizacyjne sporządził zgodnie z prawem. Zapewnił także, że podejmował starania o
zapewnienie dogodnych godzin odwozu S.Bochenek ze szkoły, uznał za błąd czynienie tych
starań w formie ustnej. Przypomniał ponadto o zaleceniu Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
w związku z brakiem ciepłej wody po remoncie sieci wodno-kanalizacyjnej w szkole.
Pani Z.Letka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pokoju, wyjaśniła, że zgodnie z
wydanym zarządzeniem Wójta oraz ze względu na niezatwierdzone przez organ prowadzący
ramowe plany nauczania dla kl. I i IV mogła rozdysponować godziny dla tych dwóch
oddziałów, natomiast dla klas II, III, V i VI ramowe plany nauczania zostały zatwierdzone
już w latach poprzednich i uznała za niedopuszczalne modyfikowanie tych planów w trakcie
ich realizacji.
Pani D.Trojanowska, pracownik obsługi Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju,
nawiązując do zarządzenia Wójta określającego normy dla pracowników obsługi zauważyła,
że w zarządzeniu tym nie uwzględniono powierzchni okien oraz terenu wokół szkoły, o
czystość którego także dbają pracownicy obsługi.
Pan H.Łapszyński uznał za nierealne rozwiązanie zakładające pracę jednego palacza w
okresie grzewczym.
Pani E.Gosławska powiedziała o problemie z ciepłą wodą w Gimnazjum w Pokoju ze
względu na brak pieniędzy na remont rury. Stwierdziła również, że w budynku szkolnym jest
zimniej, niż przed wykonaną termomodernizacją.
Pan J.Barabosz zapytał o przeznaczenie środków, które zamierza się zaoszczędzić na
oświacie.
Radna J.Sowa poinformowała, że według niej środki te powinny być przeznaczone na
budowę drogi do świetlicy wiejskiej w Zieleńcu.
Pani E.Gosławska zwróciła uwagę na przestarzałe wyposażenie w Gimnazjum, w
skład którego wodzą meble przekazane placówce z likwidowanych wcześniej szkół.
Skarbnik Gminy powiedział o środkach zabezpieczonych w budżecie na realizację
podstawy programowej i zapewnił, że działania podejmowane w celu wygenerowania
oszczędności nie odbywają się kosztem dzieci.
Pani Z.Letka poinformowała o złożonych rodzicom obietnicach odnoszących się do
polepszenia warunków nauki, w zamian za wyrażenie zgody na nauczanie dzieci języka
niemieckiego jako języka mniejszości. Zaapelowała do władz Gminy o zapewnienie środków
umożliwiających szkołom sprawne funkcjonowanie. Powiedziała także o dwóch uczniach,
których przeniesiono do szkół w innych gminach, ze względu na brak świetlicy. Odnosząc się
do pracy pedagoga w bieżącym roku szkolnym stwierdziła, że jest on maksymalnie
wykorzystywany.
Wójt Gminy przypomniała o inwestycjach wykonanych w placówkach oświatowych,
które nie były finansowane z subwencji oświatowej, wśród których wymieniła m.in.
termomodernizację, remont sali gimnastycznej, boisko przy Szkole Podstawowej w
Domaradzu, kompleks boisk wykonanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
przy Zespole Szkół Gimnazjalnych w Pokoju. Stwierdziła, że po dokonaniu oszczędności
w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, czy Gminnym Ośrodku
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Pomocy Społecznej nadszedł czas na oszczędności w oświacie. Zauważyła również, że
mieszkańcy bardziej są zainteresowani efektami w postaci nowych dróg, czy oświetlenia
ulicznego, niż liczbą osób zatrudnionych w szkołach.
Pani R.Dąbrowska stwierdziła, że w wyniku tej sytuacji dyrektorzy nie będą mieć
motywacji do podejmowania działań mających na celu pozyskanie dodatkowych pieniędzy w
ramach subwencji oświatowej.
Wiceprzewodniczący Rady przyznał, że nie wie jakie zająć stanowisko w tej sprawie,
gdyż jedna i druga strona mają rację. Zauważył, że problem byłby rozwiązany gdyby środki
w ramach subwencji oświatowej przyznawane byłyby na konkretne szkoły. Zapytał także, czy
środki pozyskane na realizację zajęć pozalekcyjnych trafią w całości do szkół.
Sekretarz Gminy zapewniła, że te środki przeznaczone są tylko dla szkół. Nawiązując
do tematu uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim powiedziała o orzeczeniach, w
których zawarte są zalecenia dotyczące pracy z tym uczniem wraz z informacją o możliwości
jego uczęszczania do szkoły specjalnej lub ogólnodostępnej. Przypomniała o bezpłatnym
dowożeniu uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej.
Radny M.Bartoń stwierdził, że jeżeli subwencja wystarcza na utrzymanie szkół, to
najlepszym rozwiązaniem byłoby ich przekazanie stowarzyszeniom.
Pani M.Sowa zauważyła, że wówczas gmina będzie zmuszona wydać z budżetu na
prowadzenie przedszkola ok. 2 mln zł.
Pan R.Letki zaproponował zorganizowanie
ponownego spotkania Wójta
z dyrektorami szkół w celu wypracowania kompromisu w sprawie organizacji roku szkolnego
2012/2013.
Pani W.Piętka odnosząc się do projektu „Plecak kluczowych kompetencji”
stwierdziła, że dane dotyczące uczniów potrzebujących pomocy zdezaktualizowały się ze
względu na to, że były one zbierane 2 lata temu. Przyznała, że nie wiedziała o dodatkowych
pieniądzach dla uczniów niepełnosprawnych otrzymywanych przez Gminę w ramach
subwencji oświatowej.
Radny W.Hadyna stwierdził, że dyrektorzy nie musieli czekać na metryczkę, gdyż
środki przypadające na szkołę można było obliczyć na podstawie rozporządzenia w sprawie
podziału subwencji oświatowej. Dodał, że w według niego, w pierwszej kolejności pieniądze
powinny być zabezpieczone na realizację zajęć wynikających z ramowych planów nauczania.
Pani B.Jarząbek, mieszkanka Pokoju, przekazała na ręce Wójta Gminy petycję, w
imieniu rodziców uczniów klasy V, będącą prośbą o zapewnienie nauczania języka polskiego
w tej klasie w roku szkolnym 2012/2013 przez Pana J.Gosławskiego. Przypomniała także o
zapewnieniach Wójta Gminy w sprawie podziału tej klasy na dwa oddziały.
Sekretarz Gminy poinformowała, że zajęcia wynikające z ramowych planów
nauczania zostały zapewnione. Wyjaśniła również, że zmniejszeniu uległy godziny z organu
prowadzącego, które nie są obligatoryjne. Odnosząc się do pomocy psychologicznopedagogicznej stwierdziła, że zajęcia w ramach tej pomocy dyrektor szkoły powinien
zaplanować w ramach godzin do dyspozycji dyrektora. Jeszcze raz przypomniała o
udzielanym uczniom wsparciu w ramach projektów unijnych.
Pani M.Sowa, biorąc pod uwagę stanowisko organu prowadzącego w sprawie
ramowych planów nauczania, uznała, że najlepszym rozwiązaniem będzie sprawdzenie
poprawności sporządzenia arkuszy organizacyjnych przez nadzór pedagogiczny Kuratorium
Oświaty w Opolu.
Przewodniczący Rady przychylił się do tej propozycji i stwierdził, że sprawdzenie
arkuszy organizacyjnych przez pracowników Kuratorium Oświaty pozwoli rozwiać wszelkie
wątpliwości.
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Radny M.Kruczek zawnioskował o zorganizowanie ponownego spotkania dyrektorów
placówek oświatowych z Wójtem Gminy w dniu 28.05.2012 r.
Sekretarz Gminy powiedziała o spotkaniach dyrektorów z Wójtem, które już się
odbyły. Uznała, że to dyrektorzy powinni zabiegać o etaty dla nauczycieli.
Pani Z.Letka zauważyła, że dyskusja dotyczy dzieci, a nie nauczycieli.
Wójt Gminy poinformowała, że przekaże petycję w sprawie zatrudnienia Pana
J.Gosławskiego Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Pokoju. Zaproponowała zorganizowanie
spotkania z rodzicami w terminie późniejszym.
Pani Z.Letka stwierdziła, że zaplanowane w arkuszu organizacyjnym godziny dla Pana
J.Gosławskiego zostały wykreślone.
Przewodniczący Rady zauważył, że dyskusja ta dotyczy jego osoby i poprosił, aby
kwestię te rozstrzygnąć poza sesją i przypomniał o wniosku radnego M.Kruczka w sprawie
spotkania dyrektorów placówek oświatowych z Wójtem Gminy.
Radny M.Bartoń zapytał, czy Rada Gminy może nakazać Wójtowi, aby spotkał się
ponownie z dyrektorami szkół.
Pani Z.Cioma, radca prawny, uznała, że poprzez głosowanie Rada Gminy wyrazi
jedynie swoją intencję w tej sprawie. Wyjaśniła, że stanowisko to nie będzie miało charakteru
nakazu.
Radny M.Kruczek wycofał wcześniej postawiony wniosek dotyczący ponownego
spotkania Wójta z dyrektorami placówek oświatowych.
Wójt Gminy powiedziała o braku zasadności takiego spotkania, zapewniła także
o bieżącej współpracy z dyrektorami.
Pani M.Sowa stwierdziła, że arkusze organizacyjne zostały podpisane, powiedziała
także o złamaniu prawa wskutek dokonania odręcznych zapisków w arkuszach
organizacyjnych przez Wójta i Sekretarza Gminy.
Wójt Gminy uzasadniła naniesienie zapisków w arkuszach niezłożeniem ich
poprawionych wersji w wyznaczonym terminie przez dyrektorów Szkoły Podstawowej w
Pokoju i Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju.
Sekretarz Gminy stwierdziła, że w wyniku rozmów i konsultacji z dyrektorami Szkoły
Podstawowej w Domaradzu oraz Publicznego Przedszkola w Pokoju nie było problemów z
zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych tych placówek.
Dyrektorzy wskazanych placówek potwierdzili udział w konsultacjach z organem
prowadzącym, których celem było sporządzenie arkuszy organizacyjnych zgodnie z
wytycznymi oraz ich zatwierdzenie.
Pani Z.Letka wyjaśniła, że termin złożenia arkuszy nie został zachowany ze względu
na to, że dwóch nauczycieli nie miało pełnych etatów. Stwierdziła również, że sytuacja uległa
zmianie po przekazaniu informacji o przydzieleniu godzin pedagogowi.
Sekretarz Gminy poinformowała, że dyrektorzy nie zastosowali się ani do
wytycznych, ani do zarządzenia Wójta w kwestii przydziału godzin w roku szkolnym
2012/2013.
Przewodniczący Rady zauważył, że od dwóch lat budżet na oświatę jest
niedoszacowany. Stwierdził, że w wyniku tej sytuacji, zawsze na koniec roku budżetowego,
zachodzi konieczność przesuwania środków na działalność szkół i przedszkola, co budzi
najczęściej ogólne niezadowolenie. Zauważył, że wysokość środków otrzymywanych w
ramach subwencji oświatowej jest wystarczająca dla poszczególnych placówek.
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Ad.6 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
 finału piłki koszykowej szczebla wojewódzkiego w Pokoju w dniu 15.05.2012 r.,
 obchodów Dnia Strażaka w Zawiści w dniu 04.05.2012 r.,
 spotkania roboczego radnych w dniu 24.05.2012 r. na temat oświaty i spraw
bieżących.
Później powiedział o pismach kierowanych do Rady Gminy:
 pismo Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A., stanowiące załącznik nr 2 do
protokołu, na temat sytuacji finansowej Szpitala w Namysłowie,
 zarządzenie nr 17/2012 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2011
rok oraz informacji o stanie mienia,
 pismo Wójta Gminy Pokój w sprawie sprostowania błędu edytorskiego w zarządzeniu
nr 17/2012 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2011 rok oraz
informacji o stanie mienia,
 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
za 2011 rok,
 opinie Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych w
Pokoju na temat projektów arkuszy organizacyjnych placówek na rok szkolny
2012/2013, opinie stanowią załączniki nr 3 i 4 do protokołu,
 sprawozdanie „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Pokój”
sporządzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju, stanowiące
załącznik nr 5 do protokołu.
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o spotkaniach
Komisji w dniach:
 29.03.2012 r. w trakcie którego dokonano kontroli dróg gminnych i powiatowych,
 07.05.2012 r. w trakcie którego dokonano kontroli gospodarowania mieniem
komunalnym gminy.
Pan E.Kania, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej, powiedział o spotkaniach
Komisji w dniach:
 25.04.2012 r. podczas którego dokonano oceny stawki pobieranej za wyżywienie
uczniów przez stołówki oraz zapoznano się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy za 2011 rok,
 18.05.2012 r. podczas którego dokonano analizy gospodarki finansowej
i efektywności działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju.
Ad.7 - informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pokoju
Pani E.Hylla, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju, omówiła
sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok, stanowiące
załącznik nr 6 do protokołu.
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Ad.8 - Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XIV sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady Gminy Pokój
podjętych na sesji w dniu 26.03.2012 r., stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.
Później Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat:
 Planowanego remontu drogi Krogulna – Siedlice oraz ul. Nad Rzeką w Domaradzkiej
Kuźni,
 Przebudowy mostu Siedlice – Bielice na rzece Stobrawie,
 Rozstrzygniętego przetargu na wyposażenie placów zabaw na terenie Gminy,
 Zakończonego patcherowania dróg gminnych,
 Remontu drogi polnej w Kozubach,
 Rozpoczętego remontu mostu w Kopalinie,
 Podpisanych umów na wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul.Piaskowej w Ładzy
oraz na odcinku drogi wojewódzkiej od ronda w Pokoju do byłej cegielni w Zieleńcu,
 Remontu kanalizacji deszczowej przy ul.Kościelnej w Pokoju,
 Przetargów, które zostaną ogłoszone na demontaż płyt zawierających azbest, dostawę
artykułów spożywczych do stołówek szkolnych, dowozy uczniów do szkół w roku
szkolnym 2012/2013 oraz na opał,
 Remontu rowów melioracyjnych,
 Wykaszania terenów zielonych,
 Prac porządkowych na terenie byłego Kółka Rolniczego w Pokoju,
 Przygotowywanego studium uwarunkowań oraz planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Pokój,
 Wniosków złożonych na pozyskanie środków pozabudżetowych,
 Umowy podpisanej przez Gminną Spółkę Wodną na odbudowę rowów
melioracyjnych,
 zakończonych projektów unijnych,
 Udziału w spotkaniu akcjonariuszy Namysłowskiej Spółki Zdrowia,
 Nabycia nieruchomości po byłej mleczarni w Pokoju przez Pana Chwalińskiego z
Opola,
 Spotkania z przedstawicielami PKP z Wrocławia w sprawie nieodpłatnego
przekazania Gminie budynku byłego dworca w Pokoju,
 Udziału w Walnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Ekowod” podczas którego
dokonano podsumowania 2011 r.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt Gminy podziękowała Pani D.Trojanowskiej,
sołtysowi sołectwa Pokój, za zorganizowanie czynu społecznego w ramach którego
przełożono część chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Pokoju.
Ad.9 - interpelacje i zapytania radnych
Radna K.Piekarska powiedziała o zastrzeżeniach do remontu ul.Polnej w Ładzy, po
przeprowadzeniu którego kamień zalega na poboczach. Poinformowała również, że zarządca
drogi nie posprzątał w Ładzy po patcherowaniu drogi powiatowej w Ładzy. Zwróciła również
uwagę na studzienkę znajdującą się obok posesji Pana W.Kuczery w Ładzy, która wskutek
patcherowania może stać się niedrożna. Zaprosiła także wszystkich obecnych na sali narad do
udziału w festynie w Ładzy w dniu 26.05.2012 r.
Radna J.Paluch powiedziała o konieczności przeprowadzenia prac remontowych na
moście obok Pana Pietronia w Domaradzkiej Kuźni, zaproponowała wykonanie niezbędnych
prac przez mieszkańców pod warunkiem zakupienia niezbędnego materiału przez Gminę.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał o sytuację Szpitala w Pokoju.
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Przewodniczący Rady poinformował o udziale w posiedzeniu Sejmiku Województwa
Opolskiego w dniu 24.04.2012 r. w trakcie którego jednym z tematów było omówienie
zakresu zadań reumatologii w województwie opolskim. Stwierdził, że oddział reumatologii w
Szpitalu w Pokoju nie zostanie odtworzony. Powiedział także o rozmowie z
Wicemarszałkiem R.Kolkiem, który zapewnił, że podjęte już decyzje nie zostaną cofnięte.
Radny M.Bartoń dodał, że o likwidacji Szpitala w Pokoju nie może być mowy, gdyż
w placówce tej planowane jest wykonanie windy o wartości 300 tyś. zł.
Wiceprzewodniczący Rady zgłosił problem z ciśnieniem wody z wodociągu gminnego
między godz. 1900 a godz. 2100. Powiedział także o samosiejkach rosnących w rowach oraz
utwardzonym terenie przy przystanku autobusowym w Kopalinie. Zapytał również, czy PKP
ma zaległości w płatności podatków.
Wójt Gminy odpowiedziała, że PKP nie ma zaległości w płatnościach podatków.
Przewodniczący Rady zapytał o termin, w którym będą wykonywane prace równiarką
na drogach w Pokoju.
Radny M.Kruczek powiedział o utrudnionym wyjeździe z Żabińca oraz z drogi obok
boiska w Domaradzu na drogę powiatową ze względu na porośnięte pobocza.
Radny E.Kania zwrócił uwagę na ubytki w drodze wojewódzkiej.
Wójt Gminy zaproponowała, aby uwagi dotyczące dróg powiatowych i drogi
wojewódzkiej zgłosić podczas kolejnej sesji na którą zostaną zaproszeni Starosta
Namysłowski i Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich. Później powiedziała, że uwagi
zgłoszone przez radną K.Piekarską w sprawie ul.Polnej w Ładzy zostaną zgłoszone
wykonawcy remontu tej drogi, natomiast informacja o niskim ciśnieniu wody z wodociągu
gminnego zostanie przekazana do „Ekowodu”. Stwierdziła ponadto brak pieniędzy w
budżecie gminy na remont mostu w Domaradzkiej Kuźni i rozważyła możliwość
nieodpłatnego pozyskania materiału z Nadleśnictwa Kup. Poinformowała także, że prace
równiarką na ul.Rataja w Pokoju zostały zaplanowane na czerwiec.
Ad. 10 – podjęcie uchwał w sprawach:
a. trwałego upamiętnienia postaci Ferdynanda von Richthofena
Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy. Później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Salę narad opuścił radny M.Kruczek pomniejszając skład Rady Gminy do 13 osób.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XV/128/2012 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
b. podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę
radnych wybieranych w każdym okręgu
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy.
Na salę narad wszedł radny M.Kruczek powiększając skład Rady Gminy do 14 osób.

12

Radny W.Hadyna i Wiceprzewodniczący Rady zgłosili uwagi dotyczące
zaproponowanego podziału Gminy na okręgi wyborcze. Później Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 10 głosów
Przeciw
- 3 głosy
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała nr XV/129/2012 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
c. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Pokój oraz ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w tych
placówkach
Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy.
Pani K.Wuczkowska, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pokoju, powiedziała, że
uprzedziła rodziców o planowanej podwyżce opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola. Stwierdziła, że zaproponowana stawka 2,10 zł za każdą rozpoczętą godzinę
zajęć nie jest zbyt wygórowana. Powiedziała również, że większość rodziców zadeklarowała
w nowym roku szkolnym pobyt dzieci w przedszkolu w godzinach od 800 do 1300.
Przewodniczący Rady zapytał o liczbę dzieci, które będą korzystać z usług
przedszkola w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania.
Pani K.Wuczkowska powiedziała, że 42 rodziców zadeklarowało pobyt dziecka w
czasie płatnym.
Pani M.Sowa zapytała o protokół z konsultacji, w trakcie których przedstawiono
rodzicom nową stawkę.
Pani K.Wuczkowska powiedziała o braku pisemnej opinii rodziców w sprawie
zaproponowanej stawki, ze względu na to, że dokładna wartość tej stawki ta nie była znana.
Dodała, że rodzice zostali jedynie uprzedzeni o planowanej podwyżce.
Później przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XV/130/2012 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
d. dopłaty z budżetu Gminy Pokój do 1m3 wody i do 1 m3 ścieków
Treść projektu uchwały został przedstawiony przez Sekretarza i Skarbnika Gminy.
Radny W.Hadyna zapytał o możliwość przeznaczenia części zysku spółki „Ekowod” na
dopłaty do wody.
Skarbnik wyjaśnił, że zysk osiągany przez „Ekowod” nie wynika wyłącznie z działalności
prowadzonej na terenie Gminy Pokój, dlatego też nie należy rościć sobie praw do tych
środków.
Radny W.Hadyna przypomniał o prośbie skierowanej do Prezesa spółki „Ekowod” o
przeczyszczenie końcówek w sieci wodociągowej i stwierdził, że prace te nie zostały
wykonane.
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Przewodniczący Rady powiedział o zastrzeżeniach mieszkańców do jakości wody z
wodociągu gminnego i zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
- 1 głos
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XV/131/2012 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
e. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XV/132/2012 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
f. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych dla Gminy Pokój na lata 2012-2014
Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał o odpłatność za wymianę wodomierzy.
Radny M.Bartoń stwierdził, że „Ekowod” powinien co 10 lat wymieniać wodomierze na
swój koszt.
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała nr XV/133/2012 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
g. regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających
azbest ze środków budżetu Gminy Pokój oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach współpracy z
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w
Warszawie
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
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Uchwała nr XV/134/2012 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
h. wieloletniej prognozy finansowej
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, później Przewodniczący Rady zarządził
nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 10 głosów
Przeciw
- 3 głosy
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała nr XV/135/2012 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
i. zmiany budżetu gminy na 2012 rok
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy.
Pan E.Kania, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej, przedstawił pozytywną
opinię Komisji na temat zmian wprowadzonych do budżetu gminy.
Przewodniczący Rady uznał decyzję o przesunięciu środków z oświaty, w wysokości
200 tyś. zł, za nieuzasadnioną i stwierdził, że na koniec roku budżetowego zaistnieje
konieczność przesunięcia środków na działalność szkół i przedszkola. Następnie zarządził
głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 9 głosów
Przeciw
- 3 głosy
Wstrzymujących się - 2 głosy
Uchwała nr XV/136/2012 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
j. przyjęcia do realizacji projektu „Aktywne Pokojanki” w ramach priorytetu VII,
Działania 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki
Pomocy
Społecznej
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść projektu uchwały omówiła Pani E.Hylla, p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pokoju, później Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XV/137/2012 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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Ad. 11 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pan J.Barabosz zapytał o możliwość czyszczenia końcówek w wodociągu gminnym
przez spółkę „Ekowod”.
Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, powiedział o pominięciu drogi
Domaradz-Świercowskie-Fałkowice przy patcherowaniu dróg gminnych. Zapytał także
o możliwość wywiezienia gruzu na drogę łącząca Świercowskie z Dąbrową.
Pani W.Piętka poinformowała o zatkanym przepuście w Żabińcu, obok posesji Pana
Grudnia.
Pan D.Bochenek powiedział o braku koparki przy remoncie mostu w Kopalinie.
Wójt Gminy odnosząc się do wcześniej zadanych pytań udzieliła następujących
odpowiedzi:
 przepust w Żabińcu zostanie udrożniony przez pracowników robotniczych Urzędu
Gminy,
 sprawdzi, dlaczego nie wykonano prac patcherem na drodze gminnej we wsi
Świercowskie,
 wyraziła zgodę na wywiezienie gruzu na drogę łączącą Świercowskie z Dąbrową.
Zaproponowała ponadto, aby na kolejną sesję zaprosić Prezesa spółki „Ekowod” w celu
omówienia spraw związanych z utrzymaniem wodociągu gminnego i jakością wody na
terenie gminy.
Ad.12 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Radni nie zgłosili żadnych dodatkowych uwag i wniosków.
Ad.13 - zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1900 zamknął XV
sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:
Elżbieta Kuklok …………………
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