Protokół nr XVII/12
z XVII sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 17 września 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 XVI 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 XVI sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
7. Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz
informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny
2011/2012
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.
9. Interpelacje i zapytania radnych
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów,
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
b) zmiany uchwały dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania
c) uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Pokój na lata 2012-2017
d) wieloletniej prognozy finansowej
e) zmiany budżetu gminy na 2012 rok
11. Zapytania i wnioski mieszkańców
12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
13. Zakończenie sesji
Ad.1 – otwarcie sesji
Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1500 Przewodniczący Rady Gminy, Pan
Jacek Gosławski. Później wyznaczył Pana W. Kocienckiego, Wiceprzewodniczącego Rady,
do dalszego prowadzenia sesji.
Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 15 radnych, co
stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji. Następnie przywitał
Panią B.Zając, Wójta Gminy Pokój, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych, Panią
Z.Ciomę, radcę prawnego, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy.
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Ad.3 - przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Pokój
Wiceprzewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XVI 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
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad. Następnie wobec
braku uwag do porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
 reprezentowania Rady Gminy w dniu 08.09.2012 r. podczas obchodów 100-lecia
istnienia OSP w Domaradzu oraz dożynek gminnych w dniu 09.09.2012 r.,
 spotkania roboczego radnych w dniu 13.09.2012 r. na temat spraw bieżących,
 spotkania w sprawie złej jakości wody z wodociągu gminnego z przedsiębiorcami
świadczącymi usługi hydrauliczne.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy
Pokój:
 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2012 r., stanowiąca załącznik nr 2 do protokołu,
 pismo Państwa J. i K. Kruszelnickich w sprawie uciążliwości wynikających
z sąsiedztwa Baru „Miś” w Pokoju, stanowiące załącznik nr 3 do protokołu,
 informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dotacji udzielonej
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pokoju na remont elewacji Kościoła św. Zofii
w Pokoju, stanowiąca załącznik nr 4 do protokołu,
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniach
Komisji w dniach:
 11.09.2012 r. i 14.09.2012 r. w trakcie których badano sprawę związaną z pismem
Pana D.Bochenka dotyczącą sposobu wydatkowania środków otrzymywanych przez
Gminę w ramach subwencji oświatowej na jego córkę S.Bochenek. Przewodniczący
Komisji, na podstawie informacji Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju,
poinformował o zajęciach ponadwymiarowych, w których uczestniczyła S.Bochenek,
przedstawił także porównanie kosztów poniesionych na te zajęcia z wysokością
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środków otrzymywanych w ramach subwencji oświatowej, które przedstawiało się
sposób następujący:
 łączny koszt zajęć w roku szkolnym 2008/2009 wyniósł 4 048,92
przy subwencji oświatowej 0 zł,
 łączny koszt zajęć w roku szkolnym 2009/2010 wyniósł 2 200,78
przy subwencji oświatowej 13 380,28 zł,
 łączny koszt zajęć w roku szkolnym 2010/2011 wyniósł 1 829,30
przy subwencji oświatowej 14 789,23 zł

w
zł
zł
zł

 13.09.2012 r. w trakcie którego dokonano kontroli realizacji budżetu gminy
za I półrocze 2012 r.
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, poinformowała o posiedzeniach
Komisji w dniach:
 30.08.2012 r. w trakcie którego dokonano kontroli sprzedaży nieruchomości gminnych
w 2011 r. i I półroczu 2012 r.,
 13.09.2012 r. podczas którego dokonano analizy wykonania budżetu gminy w I
półroczu 2012 r. oraz zaopiniowano bieżące zmiany wprowadzone do budżetu gminy
na 2012 rok.
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XVI sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady Gminy Pokój
podjętych na sesji w dniu 25.06.2012 r., stanowiącą załącznik nr 4a do protokołu, później
przedstawiła informacje na temat:
 rozbudowy garażu przy OSP w Domaradzkiej Kuźni,
 zakończonego remontu instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej z Oddziałem
Przedszkolnym w Domaradzu,
 planowanego złożenia wniosku o płatność w związku z budową kanalizacji w Pokoju,
 odbudowy ul. Nad Rzeką w Domaradzkiej Kuźni oraz drogi Krogulna – Siedlice,
 remontu mostu w Siedlicach,
 remontu drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Zieleńcu wraz ze zjazdem z drogi
wojewódzkiej,
 odbudowy rowów melioracyjnych stanowiących własność Spółki Wodnej,
 zastawek wykonanych na rowach w Siedlicach,
 korespondencji prowadzonej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego
w sprawie budowy chodnika przy ul. Opolskiej w Pokoju,
 zakończonych prac związanych z wytyczeniem drogi przy rzece Stobrawie,
 odbioru robót na rzece Bogacica w dniu 06.09.2012 r.,
 wniosków złożonych na pozyskanie środków unijnych,
 otrzymanego pozwolenia od Konserwatora Zabytków na kompleksowe wykonanie
prac w zabytkowym parku w Pokoju,
 przetargów ogłoszonych przez Gminę Pokój na: dowozy uczniów do szkół, dostawę
opału, zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych, usuwanie wyrobów
zawierających azbest, pomoce dydaktyczne dla placówek oświatowych w ramach
realizowanych przez nie projektów,
 przetargu ogłoszonego przez LGD „Stobrawski Zielony Szlak” na zajęcia dodatkowe
w placówkach oświatowych z terenu Gminy Pokój,
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 wyłożonego do wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pokój, dla obszaru wsi Pokój,
 udziału w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala w Kup podczas którego omówiono
m.in. propozycję przeniesienia rehabilitacji neurologicznej do Szpitala w Pokoju,
 obchodów 100-lecia istnienia OSP w Domaradzu oraz dożynek gminnych,
 spotkania z Wiceministrem Kultury w sprawie pozyskania środków na rewitalizację
zabytkowego parku w Pokoju,
 spotkania wójtów z terenu powiatu namysłowskiego w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Namysłowskiego Centrum Zdrowia,
 umowy podpisanej na wycinkę drzew przy drogach gminnych,
 osób odbywających staż i praktykę w Urzędzie Gminy Pokój,
 osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy w ramach robót publicznych.
Wójt Gminy stwierdziła brak w informacji przedstawionej przez Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej danych o wykonanym podjeździe dla niepełnosprawnych przy
Gimnazjum w Pokoju oraz o kosztach dowozów uczennicy S.Bochenek. Powiedziała, że
wydatki poniesione na zajęcia dodatkowe, dowozy i wykonanie podjazdu wyniosły 67,87 tyś.
zł, natomiast środki otrzymane w ramach zwiększonej subwencji, w związku z
niepełnosprawnością ruchową uczennicy, wyniosły 30,49 tyś. zł. i stwierdziła, że poniesione
koszty znacznie przewyższyły środki otrzymane przez Gminę w ramach subwencji
oświatowej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że informacje te zostały przez niego
pominięte i zapewnił, że ustalenia dotyczące kosztów dowozów Sandry do szkoły oraz
wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych zostały zapisane w protokole Komisji z dnia
11.09.2012 r.
Ad. 7 - podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
oraz informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok
szkolny 2011/2012
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012,
stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu, przedstawiła Pani J.Ptaszek, Sekretarz Gminy.
Pani W.Piętka, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w
Domaradzu, stwierdziła, że materiał przygotowany został pod kątem danych liczbowych, a
zabrakło w nim informacji o laureatach i finalistach olimpiad i konkursów przedmiotowych.
Wiceprzewodniczący Rady powiedział o sukcesie Pani E.Gosławskiej, nauczyciela
Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, która otrzymała II nagrodę w konkursie na cykl
zajęć o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce.
Przewodniczący Rady nawiązał do osiągnięć sportowych uczniów Gimnazjum i
Szkoły Podstawowej w Pokoju.
Ad. 8 - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r. omówił Pan
M.Maryjowski, Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej przedstawili pozytywną
opinię Komisji na temat sprawozdania.
Wiceprzewodniczący Komisji odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.
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Ad.9 - interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący Rady zapytał Wójta o monitorowanie prac przy usuwaniu samosiejek
w zabytkowym parku w Pokoju, podziękował za remont ul.Rataja w Pokoju, zwracając
jednocześnie uwagę na konieczność uzupełnienia ubytków w tej drodze od strony ul.
Wolności. Nawiązując do ustaleń Komisji Rewizyjnej dotyczących wykorzystania środków
otrzymywanych w ramach subwencji oświatowej na uczennicę S.Bochenek wyraził opinię, że
koszty związane z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Gimnazjum w
Pokoju nie powinny być brane pod uwagę przez Komisję Rewizyjną ze względu na to, że
podjazd ten przeznaczony jest dla wszystkich uczniów niepełnosprawnych, a nie tylko dla
S.Bochenek.
Radna K.Piekarska zawnioskowała o wysyłanie stosownych upomnień do właścicieli
zaniedbanych posesji.
Radna J.Sowa podziękowała za wykonanie placu zabaw w Zieleńcu.
Radny M.Bartoń odnosząc do wycinki drzew przy drogach gminnych zapytał o
możliwość dokonania nasadzeń zastępczych. Poddał również pod wątpliwość wyliczenia
Komisji Rewizyjnej w sprawie S.Bochenek, w których ujęto koszty wykonania podjazdu dla
osób niepełnosprawnych oraz wydatki związane z dowozem uczennicy do szkoły. Później
zapytał o odcinek ul.Kościelnej w Pokoju, który ma być remontowany.
Wójt Gminy wyjaśniła, że ul.Kościelna zostanie zmodernizowana na odcinku od
Kościoła Katolickiego w Pokoju do ul.Podleśnej.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że żadne sposoby nie działają na właścicieli
zaniedbanych posesji.
Wójt Gminy wyjaśniła, że wycinka drzew w zabytkowym parku w Pokoju odbywa się
zgodnie z pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Dodała, że prace
te wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w ramach prac
publicznych, zapewniła również, że prace te są monitorowane. Powiedziała także o
zaplanowanej przycince przydrożnych drzew na terenie gminy w 2013 r. Zapewniła także o
wysyłaniu pism do właścicieli zaniedbanych posesji.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad. 10 - podjęcie uchwał w sprawach:
a) podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów,
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
Wójt Gminy nawiązując do uchwały nr XV/129/2012 z dnia 25.05.2012 r. w sprawie
podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych
wybieranych w każdym okręgu przekazała radnym informację o liczbie mieszkańców w
poszczególnych okręgach wyborczych stanowiącą podstawę do dokonania podziału Gminy
Pokój na jednomandatowe okręgi wyborcze.
Radny W.Hadyna stwierdził, że dane te nie odzwierciedlają stanu faktycznego.
Następnie Wójt Gminy omówiła treść projektu uchwały w sprawie podziału Gminy
Pokój na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych
komisji wyborczych.
Radny M.Bartoń zauważył, że dla mieszkańców Żabińca i Paryża wyznaczono obwód
głosowania w świetlicy wiejskiej w Fałkowicach i uznał to rozwiązanie za niekorzystne dla
mieszkańców wskazanych miejscowości. Później odniósł się do wyznaczenia w Pokoju
siedzib obwodowych komisji wyborczych w dwóch różnych miejscach – w sali narad Urzędu
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Gminy Pokój oraz w budynku OSP w Pokoju i zapytał o możliwość usytuowania tych komisji
w jednym budynku.
Wójt Gminy poinformowała, na podstawie informacji uzyskanej od Pani T.Krysiak,
odpowiedzialnej w Urzędzie Gminy Pokój za organizację wyborów, o braku możliwości
ulokowania dwóch komisji wyborczych w jednym budynku. Zapewniła, także, że przed
kolejnymi wyborami informacja o nowym podziale Gminy na obwody głosowania zostanie
odpowiednio nagłośniona.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w
sprawie podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i
siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała nr XVII/146/2012 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
b) zmiany uchwały dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani E.Hylla, p.o. Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju, później Wiceprzewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XVII/147/2012 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
c) uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Pokój na lata 2012-2017
Wiceprzewodniczący Rady zapytał o remonty mieszkań lokatorów, którzy nie płacą
czynszów.
Pani J.Ptaszek, Sekretarz Gminy, wyjaśniła, że obowiązkiem Gminy jest utrzymanie
mieszkań w stanie, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla jego lokatorów.
Wójt Gminy opowiedziała się za sprzedażą lokali ich dotychczasowym najemcom
za 10 % wartości tych nieruchomości.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w
sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Pokój na lata 2012-2017.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
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Uchwała nr XVII/148/2012 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

d) wieloletniej prognozy finansowej
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Wiceprzewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XVII/149/2012 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
e) zmiany budżetu gminy na 2012 rok
Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy.
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, przedstawiła pozytywną opinię
Komisji na temat zmian wprowadzonych do budżetu gminy.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w
sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XVII/150/2012 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad.11 – zapytania i wnioski mieszkańców
Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, zgłosił zastrzeżenia do pracy Komisji,
która dokonywała oceny koron dożynkowych. Odniósł się także do niezadawalających
efektów remontu rzeki Stobrawy. Nawiązując do sprawy jego córki stwierdził, że Sandra była
dowożona do szkoły wraz z innymi dziećmi, zauważył także, że podjazd przy Gimnazjum w
Pokoju przeznaczony jest dla wszystkich uczniów niepełnosprawnych.
Wiceprzewodniczący Rady zaproponował, aby dyskusję na temat dożynek gminnych
przenieść na najbliższe spotkanie z sołtysami.
Pan A.Pachulski także zgłosił zastrzeżenia do Komisji, która dokonywała oceny koron
dożynkowych podczas dożynek gminnych. Następnie podziękował wszystkim osobom, które
pomagały przy organizacji obchodów 100-lecia istnienia OSP w Domaradzu i dożynek
gminnych. Później przekazał uwagi rodziców dzieci uczęszczających do oddziału
przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Domaradzu w zakresie organizacji odwozów po
zakończonych zajęciach, w wyniku których dzieci muszą czekać godzinę na autobus. Później
odniósł się do akcji „Sprzątanie świata” w ramach której uczniowie ze Szkoły w Domaradzu
uprzątnęli teren wokół szkoły, plac zabaw, boisko oraz okoliczne drogi. Powiedział, że
mieszkańcy odebrali udział uczniów w tej akcji jako dobrą okazję do posprzątania
miejscowości Domaradz po dożynkach.
Pani A.Łukaszczyk, p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w
Pokoju, poinformowała, że była jednym z członków Komisji oceniającej korony dożynkowe i
stwierdziła, że zawsze znajdą się osoby, które do wszystkiego będą zgłaszać zastrzeżenia.
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Pani K.Wuczkowska, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pokoju, nawiązując do
akcji „Sprzątanie świata” powiedziała, że ideą tej akcji jest wpajanie dzieciom właściwych
postaw od najmłodszych lat.
Radny M.Kruczek, będący jednocześnie nauczycielem w Szkole Podstawowej z
Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu, wyjaśnił, że wyznaczenie terminu sprzątania
bezpośrednio po dożynkach nie było celowe i zapewnił, że organizatorzy tej akcji ze strony
szkoły nie zamierzali wykorzystać uczniów do posprzątania Domaradza po dożynkach
gminnych.
Wójt Gminy zaproponowała przeniesienie rozmowy na temat oceniania koron
dożynkowych na spotkanie z sołtysami. Odnosząc się do sprawy sprzątania Domaradza przez
uczniów w ramach akcji „Sprzątanie świata” stwierdziła, że prace porządkowe po dożynkach
w głównej mierze zostały wykonane przez pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych w
ramach robót publicznych. Nawiązując do sprawy S.Bochenek zapewniła o szczególnym
traktowaniu dzieci skrzywdzonych przez los i powiedziała, że zawsze stara się pomagać Panu
Bochenkowi.
Ad.12 – wolne wnioski i oświadczenia radnych
Przewodniczący Rady przypomniał radnym o przekazaniu składki na pokrycie
wydatków związanych z dożynkami gminnymi.

Ad.13 - zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku
zamknął XVII sesję Rady Gminy.

obrad Wiceprzewodniczący Rady o godz. 1730

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