Protokół nr XVIII/12
z XVIII sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 26 listopada 2012 r.
Obecni na posiedzeniu: M.Bartoń, D.Gryl, 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: J.Jakubik, W.Hadyna,
Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z XVII 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 XVII sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
7. Informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
8. Informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
9. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach
majątkowych
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zgłoszenia kandydata Gminy Pokój do Powiatowej Rady Zatrudnienia w
Namysłowie
b) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2013 rok
c) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Pokój dla obszaru wsi Pokój
d) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty
lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Pokój oraz jej jednostkom
podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w
których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotu
uprawnionego do udzielenia tych ulg
e) dopłaty z budżetu Gminy Pokój do 1 m3 ścieków
f) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
g) ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Pokój
h) ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Pokój
i) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym
podatku
j) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
1

k) zmiany budżetu gminy na 2012 rok
l) wieloletniej prognozy finansowej
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 Panią B.Zając, 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 13 radnych, co stanowi
quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.
Salę narad opuściła radna K.Piekarska pomniejszając skład Rady Gminy do 12 osób.
Ad.3 - przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XVII sesji Rady Gminy Pokój,
ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
Głosowanie:
Za
- 11 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Ad.4 - Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady oddał głos Wiceprzewodniczącemu Rady, który przedstawił
ustalony porządek obrad.
Na salę narad weszła radna K.Piekarska powiększając skład Rady Gminy do 13 osób.
Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu pt „Działania studyjno-koncepcyjne i
uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminach Byczyna, Pokój, Olesno”. Wyjaśniła, że
przystąpienie do partnerstwa z innymi gminami umożliwi pozyskanie środków finansowych
na działania inwestycyjne.
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem
zaproponowanego przez Wójta Gminy projektu uchwały do porządku obrad w pkt.11 jako
ppkt. „ł”.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy Pokój
przedstawiał się w sposób następujący:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
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3. Przyjęcie protokołu z XVII 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 XVII sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
7. Informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w
Pokoju
8. Informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
9. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im
oświadczeniach majątkowych
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zgłoszenia kandydata Gminy Pokój do Powiatowej Rady Zatrudnienia w
Namysłowie
b) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2013 rok
c) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Pokój dla obszaru wsi Pokój
d) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Pokój oraz jej jednostkom
podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotu
uprawnionego do udzielenia tych ulg
e) dopłaty z budżetu Gminy Pokój do 1 m3 ścieków
f) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
g) ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Pokój
h) ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Pokój
i) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w
tym podatku
j) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
k) zmiany budżetu gminy na 2012 rok
l) wieloletniej prognozy finansowej
ł) przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu pt.: „Działania studyjnokoncepcyjne i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminach Byczyna,
Pokój, Olesno” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i
eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych
Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach
przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych
12. Zapytania i wnioski mieszkańców
13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
14. Zakończenie sesji
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Ad.5 – informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
 spotkania roboczego radnych w dniu 08.11.2012 r. na temat projektu budżetu
gminy na 2013 rok oraz Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój dla obszaru wsi Pokój,
 udziału Wiceprzewodniczącego Rady oraz Wójta Gminy w spotkaniu z
udziałem Marszałka Województwa Opolskiego dotyczącym Strategii Rozwoju
Województwa Opolskiego,
 spotkania w dniu 20.11.2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i
Rekreacji w Pokoju w trakcie którego dokonano promocji publikacji pt.:
„Jesteśmy stąd. Gmina Pokój z bliska.” Przy okazji Przewodniczący Rady
przekazał na ręce Pana H.Łapszyńskiego, Dyrektora Zespołu Szkół
Gimnazjalnych w Pokoju, słowa uznania dla nauczycieli i uczniów Gimnazjum
w Pokoju za pracę włożoną w przygotowanie tej publikacji. Podkreślił także
zaangażowanie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju Pani
B.Mudry oraz pracowników Urzędu Gminy Pokój w realizacji projektu.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które zostały
skierowane do Rady Gminy Pokój:
 wniosek LKS „Budowlani Pokój” o zabezpieczenie w budżecie Gminy Pokój
na 2013 rok środków finansowych na ogrodzenie boiska oraz wymianę drzwi
w budynku szatni, stanowiący załącznik nr 2 do protokołu,
 pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie będące analizą
oświadczeń majątkowych radnych oraz pracowników Urzędu Gminy Pokój,
stanowiące załącznik nr 3 do protokołu,
 pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu będące analizą oświadczenia
majątkowego Pana A.Pawlickiego, pracownika Urzędu Gminy Pokój,
stanowiące załącznik nr 4 do protokołu,
 pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu będące analizą
oświadczenia majątkowego Pani A.Piekarek, pracownika Urzędu Gminy
Pokój, stanowiące załącznik nr 5 do protokołu,
 pismo Wojewody Opolskiego będące analizą oświadczeń majątkowych Wójta
Gminy i Przewodniczącego Rady, stanowiące załącznik nr 6 do protokołu,
 informacja Urzędu Gminy Pokój o podmiotach na terenie Gminy Pokój, w
których osoby skazane wykonywać będą pracę, stanowiąca załącznik nr 7 do
protokołu,
 pisma Wojewody Opolskiego oraz Marszałka Województwa Opolskiego w
sprawie skargi Pana J.Balija na Wójta Gminy Pokój i Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju, stanowiące załączniki nr 8 i 9 do
protokołu, Przewodniczący Rady zaproponował skierowanie skargi do
rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej i zarządził głosowanie w tej sprawie
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
 zarządzenie nr 59/2012 Wójta Gminy Pokój z dnia 15 listopada 2012 r. w
sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy
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na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej, stanowiące załącznik 10
do protokołu.
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o spotkaniach
Komisji w dniach:
 04.10.2012 r. w trakcie którego dokonano kontroli stanu dróg gminnych i poboczy,
 19.11.2012 r. w trakcie którego dokonano kontroli przeprowadzonych postępowań z
zakresu zamówień publicznych w I-III kwartale 2012 r.,
 22.11.2012 r. podczas którego wydano opinię na temat projektu budżetu gminy na
2013 rok.
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, poinformowała o posiedzeniach
Komisji w dniach:
 30.10.2012 r. podczas którego dokonano oceny ekonomiczności planu pracy w
Publicznej Szkole Podstawowej w Pokoju i w Szkole Podstawowej z Oddziałem
Przedszkolnym w Domaradzu,
 22.11.2012 r. w trakcie którego wydano opinie na temat projektu budżetu gminy na
2013 rok oraz bieżących zmian w budżecie na 2012 rok.
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XVII sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady Gminy Pokój
podjętych na sesji w dniu 17.09.2012 r., stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu.
Później Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat:
 odbioru zakończonych prac przy moście w Siedlicach,
 zakończonego remontu ul.Kościelnej w Pokoju,
 wytyczonej drogi gminnej wzdłuż rzeki Stobrawy w Kopalinie,
 prac konserwacyjnych przy Paryskim Potoku na odcinku od mostu w Domaradzu do
stawów Pana Z.Poprawy,
 III naboru na prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Pokój,
 przerwania prac przez wykonawcę przy czyszczeniu rowów stanowiących własność
Gminnej Spółki Wodnej w Pokoju,
 zwiększonego kontraktu na 2013 rok dla Szpitala w Pokoju na usługi z zakresu
rehabilitacji,
 uczestnictwa wraz z Wiceprzewodniczącym Rady w konsultacjach dotyczących
Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego,
 przetargu ogłoszonego przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
na remont świetlicy wiejskiej w Krogulnej,
 rozprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w sprawie skargi na
Marszałka Województwa Opolskiego w związku z odmową zwrotu podatku VAT dla
Gminy Pokój od projektu pod nazwą „Wodne oazy pełne przyrodniczych okazów”,
 odtworzonego rowu przy drodze gminnej w Kozubach obok posesji Pana Schwiętka,
 prac porządkowych prowadzonych w zabytkowym parku w Pokoju,
 wniosków złożonych na pozyskanie środków unijnych,
 otwarcia placu zabaw w Krzywej Górze,
 uczestnictwa w imprezie zorganizowanej przez sołectwo Krogulna pod nazwą
„Wesele Boryny”,
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 udziału w zebraniu wiejskim w Domaradzu, podczas którego dokonano
podsumowania dożynek gminnych,
 apeli w placówkach oświatowych zorganizowanych z okazji Dnia Nauczyciela,
 udziału w spotkaniu, w trakcie którego dokonano prezentacji publikacji pt.: „Jesteśmy
stąd. Gmina Pokój z bliska”,
 występów w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju pod nazwą
„Maraton artystyczny”,
Kończąc swoją wypowiedź Wójt Gminy wyraziła swoje uznanie dla Rady Sołeckiej
sołectwa Pokój za zorganizowanie zabawy andrzejkowej.
Ad.7 - informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Pokoju
Informację na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w
Pokoju przedstawiła Pani A.Łukaszczyk, p.o. Dyrektora GOKSiR. Informacja stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
Ad.8 - informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
Informację na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
przedstawiła Pani B.Mudry, Dyrektor placówki. Informacja stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.
Ad.9 - informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im
oświadczeniach majątkowych
Przewodniczący Rady przedstawił informacje będące analizą oświadczeń
majątkowych dokonaną przez Wójta Gminy Pokój i Przewodniczącego Rady, informacje
stanowią załączniki nr 14 i 15 do protokołu.
Ad.10 – interpelacje i zapytania radnych
Radna K.Piekarska zwróciła uwagę na konieczność poprawienia stanu chodnika w
Ładzy ze względu na powstające nierówności, powiedziała także o konieczności przycięcia
gałęzi przy lampach oświetlenia ulicznego przy ul.Wolności i ul.Wiejskiej w Ładzy.
Nawiązała również do nieaktualnych artykułów w ostatnim numerze „Przeglądu”, gazetce
wydawanej przez Urząd Gminy.
Radny K.Walek zapytał o możliwość regulowania zobowiązań wobec Gminnej Spółki
Wodnej w Pokoju w kasie Urzędu Gminy, zawnioskował także o wysypanie kruszywem EPO
drogi gminnej łączącej Lubnów z Kopaliną.
Wiceprzewodniczący Rady przekazał prośbę mieszkańców dotyczącą możliwości
miesięcznego rozliczania się za wodę i śmieci ze spółką „Ekowod”. Zwrócił uwagę na
konieczność przycięcia suchych gałęzi przy drodze Kopalina – Zawiść oraz na przechylający
się dąb przy drodze Kopalina – Dąbrówka Dolna. Podziękował również za użyczenie koparki
do prac na jednej z dróg w Zawiści.
Radna J.Sowa zawnioskowała o wykonanie oświetlenia przy świetlicy wiejskiej w
Zieleńcu.
Przewodniczący Rady poprosił o skierowanie wniosku do Dyrekcji Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego o odpowiednie oznakowanie szlaków turystycznych, zwrócił uwagę
na porośnięte samosiejkami drogi od strony Winnej Góry do Świątyni Matyldy oraz do
ciemnych ganków i poprosił o skierowanie wniosku w tej sprawie do Nadleśnictwa Kup.
Powiedział również o drzewie na cmentarzu ewangelickim stwarzającym zagrożenie.
Przekazał także wniosek mieszkańców dotyczący rozszerzenia kategorii w konkursie „Na
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najładniejszą posesję Gminy Pokój” o wspólnoty mieszkaniowe. Następnie Przewodniczący
Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.11 - podjęcie uchwał w sprawach:
a) zgłoszenia kandydata Gminy Pokój do Powiatowej Rady Zatrudnienia w
Namysłowie
Przewodniczący Rady zlecił Wiceprzewodniczącemu Rady przeprowadzenie pkt 11
porządku obrad.
Treść projektu uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady informując, że do
składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie proponowana jest kandydatura Pani
B.Zając Wójta Gminy Pokój, następnie zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała nr XVIII/ 151/2012 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
b) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pokój z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2013 rok
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, Sekretarz Gminy, później
Wiceprzewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XVIII/ 152/2012 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
c) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój dla obszaru wsi Pokój
Pan A.Ziaja, urbanista odpowiedzialny za opracowanie studium, omówił przebieg prac
nad studium, przypomniał także, że kwestia ta została szczegółowo omówiona podczas
spotkania roboczego radnych. Ponadto zwrócił uwagę na kierunki opracowania studium, które
częściowo zostały podyktowane zamiarem przekształcenia miejscowości Pokój w
uzdrowisko. Odnosząc się do uwag mieszkańców dotyczących projektu studium stwierdził, że
w przypadku uznania zasadności tych uwag konieczne będzie dostosowanie studium do
zaproponowanych zmian.
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że uwagi do projektu studium wniosło
trzech mieszkańców: Pan W.Bartoń, Pan M.Makarewicz oraz Pan M.Bartoń.
Wójt Gminy przypomniała, że jej stanowisko w sprawie wniesionych uwag do
projektu studium zostały przekazane radnym wraz z materiałami na sesję i zawnioskowała do

7

Rady Gminy o odrzucenie uwag wniesionych przez wyżej wymienionych mieszkańców
Pokoju.
Radny M.Bartoń stwierdził, że każdy radny ma prawo głosować według swojego
uznania. Nawiązując do uwag wniesionych przez siebie do projektu studium oświadczył, że
podtrzymuje swoje stanowisko w tej sprawie. Zauważył, że tereny po byłej Stacji
Doświadczalnej Oceny Odmian w Pokoju, zabudowane oborami i magazynami,
wykorzystywane do działalności rolniczej, w studium przeznaczono pod działalność
usługowo-mieszkaniową. Zauważył również, że konsekwencją uchwalenia studium będzie
opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, którego założenia muszą być spójne
ze studium. Przypomniał, że mimo wcześniejszych próśb, nie uzgodniono z nim sposobu
przeznaczenia niektórych działek. Wyjaśnił, że tereny, które według niego powinny dotyczyć
działalności rolniczej, zarezerwowano w studium pod zabudowę, natomiast te, które powinny
być przeznaczone pod zabudowę, przeznaczono pod działalność rolniczą. Stwierdził, również,
że zaproponowane założenia studium utrudnią mu dalszy rozwój i poprosił radnych o
wstrzymanie się od głosu w czasie głosowania nad projektem uchwały.
Pan M.Makarewicz zapytał o powód odrzucenia jego uwagi do studium dotyczącej
dzierżawionej przez niego działki od Agencji Nieruchomości Rolnych. Stwierdził, że działka
ta jest typowo rolna, a w studium ujęto ją jako budowlaną.
Pan W.Bartoń także poprosił o wyjaśnienie przyczyn odrzucenia jego uwag do
studium i zapytał Wójta, czy jest przeciwna prowadzonej przez niego działalności rolniczej
na terenie gminy oraz czy działania podejmowane wobec niego są jakimś odwetem.
Poinformował, że jego uwagi dotyczyły braku możliwości prowadzenia hodowli w jego
gospodarstwie rolnym. Przyznał, że w chwili obecnej nie zajmuje się żadną hodowlą, ale
założenie takiego ograniczenia do planu uniemożliwi w przyszłości jemu i jego następcom
prowadzenie takiej działalności. Zauważył, że na terenie miejscowości Pokój wyznaczono
jedynie dwa miejsca, w których jest możliwe prowadzenie hodowli. Zapytał także, dlaczego
mieszkańcy, którzy wnieśli uwagi do studium, nie zostali zaproszeni do dyskusji na jego
temat. Uznał, że jedyną pozytywną stroną studium jest przeznaczenie jednej z działek w
centrum Pokoju pod działalność handlową. Następnie zaapelował do radnych o poparcie jego
uwag wniesionych do projektu studium.
Wójt Gminy przyznała, że nie wie o jakim odwecie mówił Pan W.Bartoń. Wyjaśniła,
że właśnie sprawy Pana W.Bartonia załatwiane załatwione są priorytetowo.
Pan W.Bartoń jeszcze raz sprzeciwił się założeniom planu uniemożliwiającym
prowadzenie hodowli w jego gospodarstwie. Odnosząc się do gruntów dzierżawionych z
Agencji Nieruchomości Rolnych stwierdził, że jako użytkownik tych gruntów, może składać
propozycje dotyczące zakresu ich użytkowania.
Pan A.Ziaja wyjaśnił, że studium jest docelową wizją zagospodarowania wsi Pokój,
jeszcze raz podkreślił, że niektóre założenia planu ściśle są związane z zamiarem
przekształcenia miejscowości Pokój w uzdrowisko. Zwrócił także uwagę na zapis który
dopuszcza możliwość prowadzenia bieżącej działalności. Odnosząc się do działek będących
własnością Agencji Nieruchomości Rolnych stwierdził, że instytucja ta nie zgłaszała żadnych
wniosków do planu. Zauważył również, że w planie nie wprowadzano całkowitego zakazu
hodowli, a jedynie założono pewne ograniczenia. Stwierdził również, że gospodarstwa
wielkotowarowe nie powinny być umiejscowione wśród zabudowań mieszkalnych. Przyznał,
że przy opracowywaniu planu brano pod uwagę dobro wszystkich mieszkańców. Zapewnił, że
dołożono wszelkich starań, aby przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami w sprawie
studium. Zauważył, że dostępne było ono do wglądu na stronie internetowej gminy, ponadto
mimo wyznaczenia terminu na przeprowadzenie dyskusji publicznej, żaden z mieszkańców
nie wziął udziału w tych spotkaniach. Dodał, że informacja o terminach tych spotkań była
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zamieszczona na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w
„Nowej Trybunie Opolskiej” i „Przeglądzie”, gazetce wydawanej przez Urząd Gminy.
Pan M.Makarewicz powiedział, że w sprawie studium był u Pani G.Oleszczuk,
odpowiedzialnej z ramienia Urzędu Gminy za sporządzenie studium, która poinformowała go,
że dla jego gospodarstwa założenia będą podobne do warunków określonych w planie
zagospodarowania przestrzennego. Zapewnił, że prowadzona przez niego hodowla nie jest
uciążliwa dla sąsiadów. Zauważył także, że gospodarstwa przemysłowe zobowiązane są do
sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dodał również, że ograniczenia dotyczące
hodowli uniemożliwią mu dalszy rozwój.
Pani G.Oleszczuk przyznała, że rozmawiała z Panem M.Makarewiczem na temat
studium i wyjaśniła mu, że jest ono kierunkiem, ogólną propozycją zagospodarowania, a
dopiero plan zagospodarowania przestrzennego rozstrzygnie o przeznaczeniu terenów.
Pan W.Bartoń wniósł także zastrzeżenia do koncepcji zakładającej możliwość
prowadzenia działalności usługowej przy byłej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian.
Stwierdził także, że po zakwalifikowaniu gruntów rolnych należących do Agencji
Nieruchomości Rolnych do terenów pod zabudowę Gmina straci szansę pozyskania środków
z opłaty adiacenckiej. Uznał także, że niektóre rozwiązania zaproponowane w studium
wynikają z tego, że urbanista nie jest mieszkańcem Pokoju.
Pan A.Ziaja wyjaśnił, że jego miejsce zamieszkania nie miało wpływu na opracowanie
studium i zauważył, że prawie wszyscy urbaniści z terenu województwa opolskiego
mieszkają w Opolu. Zaznaczył również, że o szczegółowym przeznaczeniu działek będzie
decydować plan zagospodarowania przestrzennego.
Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję na temat zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój dla obszaru wsi Pokój i
poinformował, że w pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad
stanowiskiem Wójta w sprawie wniesionych uwag do projektu studium.
Pani Z.Cioma, radca prawny, poinformowała, że radny M.Bartoń, ze względu na jego
interes prawny, nie powinien brać udziału w głosowaniu nad stanowiskiem Wójta w sprawie
wniesionych przez niego uwag do projektu studium.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad stanowiskiem Wójta
Gminy dotyczącym odrzucenia uwag wniesionych do projektu studium przez Pana
M.Makarewicza.
Głosowanie:
Za
- 10 głosów
Przeciw
- 1 głos
Wstrzymujących się - 2 głosy
Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uwagi
Pana M.Makarewicza wniesione do projektu studium nie zostały uwzględnione.
W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący
Rady zarządził głosowanie nad
stanowiskiem Wójta Gminy dotyczącym odrzucenia uwag wniesionych do projektu studium
przez Pana W.Bartonia.
Głosowanie:
Za
- 10 głosów
Przeciw
- 1 głos
Wstrzymujących się - 2 głosy
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Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uwagi
Pana W.Bartonia wniesione do projektu studium nie zostały uwzględnione.
Pan W.Bartoń stwierdził, że uwagi mieszkańców do projektu studium nie zostały
odczytane na sesji i opuścił salę obrad.
Później Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad stanowiskiem Wójta
Gminy dotyczącym odrzucenia uwag wniesionych do projektu studium przez Pana
M.Bartonia.
Radny M.Bartoń nie brał udziału w głosowaniu.
Głosowanie:
Za
- 10 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 2 głosy
Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uwagi
Pana M.Bartonia wniesione do projektu studium nie zostały uwzględnione, a następnie
zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój dla obszaru wsi Pokój.
Głosowanie:
Za
- 11 głosów
Przeciw
- 1 głos
Wstrzymujących się - 1 głos
Radny M.Bartoń opuścił salę narad pomniejszając skład Rady Gminy do 12 osób.
Uchwała nr XVIII/153/2012 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
a) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pokój oraz jej
jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w
przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz
wskazania podmiotu uprawnionego do udzielenia tych ulg
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, później Wiceprzewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XVIII/154/2012 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
b) dopłaty z budżetu Gminy Pokój do 1 m3 ścieków
Treść
projektu
uchwały
przedstawiła
Sekretarz
Wiceprzewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
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Gminy,

następnie

Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XVIII/155/2012 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
c) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
Treść
projektu
uchwały
przedstawiła
Sekretarz
Gminy,
następnie
Wiceprzewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XVIII/156/2012 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
d) ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Pokój
Treść
projektu
uchwały
przedstawiła
Sekretarz
Gminy,
następnie
Wiceprzewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XVIII/157/2012 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
e) ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Pokój
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Wiceprzewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XVIII/158/2012 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w
tym podatku
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Wiceprzewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.
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Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XVIII/159/2012 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
g) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Wiceprzewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XVIII/160/2012 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
h) 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 rok.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XVIII/161/2012 stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
i) wieloletniej prognozy finansowej
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Wiceprzewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XVIII/162/2012 stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
ł) przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu pt.: „Działania
studyjno- koncepcyjne i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminach
Byczyna, Pokój, Olesno” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i
eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych
Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach
przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych
Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, następnie
Wiceprzewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
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Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XVIII/163/2012 stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Ad.12 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pani D.Trojanowska, sołtys sołectwa Pokój, powiedziała o obluzowanych kostkach w
chodniku przy ul.1 Maja w Pokoju przy budynku Urzędu Pocztowego i sklepu „AB”.
Zwróciła uwagę na niezadawalającą jakość wody z wodociągu gminnego, poinformowała
także o niedrożnym rowie przy ul.Wojska Polskiego w Pokoju między posesjami Państwa
Kulig i Brzęk.
Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, powiedział o lampach oświetlenia
ulicznego zawieszonych na drewnianych słupach, które nie spełniają swojej roli i nie
oświetlają drogi. Zgłosił także zapotrzebowanie na kruszywo EPO na drogi w Kopalinie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał o numery telefonów do podmiotów
odpowiedzialnych za odśnieżanie dróg gminnych.
Wójt Gminy odnosząc się do wcześniej zadanych pytań radnych i sołtysów udzieliła
następujących odpowiedzi:
– zostanie wysłane pismo do Starostwa Powiatowego w Namysłowie w sprawie
chodnika w Ładzy,
– możliwość pozyskania kruszywa EPO nastąpi po podpisaniu stosownej
umowy,
– zostanie przesłany wniosek do spółki „EKOWOD” o comiesięcznego
regulowania należności za wodę i śmieci,
– wnioski o przycięcie suchych gałęzi na drzewach przy drodze wojewódzkiej i
drogach powiatowych zostaną przesłane do zarządców tych dróg,
– zostanie zorganizowane spotkanie w sprawie wykonania oświetlenia przy
świetlicy wiejskiej w Zieleńcu,
– zostanie przekazany wniosek do Dyrektora Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego o dokładniejsze oznakowanie szlaków turystycznych,
– zostanie złożony wniosek do Nadleśnictwa Kup dotyczący wycięcia
samosiejek na drodze prowadzącej z Winnej Góry do Świątyni Matyldy oraz
do Ciemnych Ganków,
– zostanie rozpatrzona propozycja rozszerzenia kategorii w konkursie „Na
najładniejszą posesję” o wspólnoty mieszkaniowe, gdyż związane jest to ze
zmianą regulaminu tego konkursu,
– chodnik przy ul.1 Maja w Pokoju objęty jest gwarancją i zgłoszone przez Panią
D.Trojanowską usterki zostaną zgłoszone wykonawcy,
– zostały zlecone dodatkowe badania wody z wodociągu gminnego,
– sprawa niedrożnego rowu przy ul.Wojska Polskiego w Pokoju zostanie
zgłoszona Gminnej Spółce Wodnej,
– informacja o podmiotach odpowiedzialnych za odśnieżanie dróg gminnych
została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Pokój, ponadto
informacja ta zostanie przesłana sołtysom.
Sekretarz Gminy zaprosiła do udziału w turnieju szachowym zaplanowanym w dniach
1-2.12.2012 r., poinformowała także o zebraniach wiejskich, podczas których zostaną
przeprowadzone konsultacje społeczne w zakresie nowych obowiązków związanych z
utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy.
13

Ad. 13 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku
zamknął XVIII sesję Rady Gminy.

obrad Wiceprzewodniczący Rady o godz. 1815

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