Protokół nr XX/13
z XX sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 18 lutego 2013 r.
Obecni na posiedzeniu: M.Bartoń, D.Gryl, W.Hadyna,J.Jakubik, E.Kania, W.Kociencki,
M.Kruczek, J.Paluch, K.Paluch, K.Piekarska, J.Sowa, , K.Walek zgodnie z lista obecności
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni usprawiedliwieni: E.Pawłowska, R.Szeląg
Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Pokój
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój
6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego
na terenie Gminy Pokój
7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XIX sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
9. Interpelacje i zapytania radnych
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2013 rok
b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2013 rok
c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2013 rok
d) uchwalenia Rezolucji dotyczącej braku całodobowej opieki lekarskiej w Szpitalu
w Pokoju
e) zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Pokoju polegającego na
likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Lubnowie
f) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im.
Jakuba Kani w Domaradzu polegającego na zmianie jej struktury organizacyjnej
g) zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju
h) zamiaru utworzenia Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Pokoju
i) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
j) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Pokój w 2013 r.
k) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,
którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
l) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
m) dopłaty z budżetu Gminy Pokój do 1m3 ścieków
n) wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na
podatek od nieruchomości
o) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu
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p) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej
Kuźni
q) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach
r) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubnowie
s) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju
t) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiści
u) zmiany budżetu gminy na 2013 rok
v) wieloletniej prognozy finansowej
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. Następnie przywitał
Pana K.Gacka, Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, Pana A.Biedę, Komendanta Powiatowego
Policji w Namysłowie wraz z współpracownikami - Panem A.Puszczewiczem, Kierownikiem
Posterunku Policji w Pokoju, Panem G.Horwatem przedstawicielem Wydziału Ruchu
Drogowego, Panią B.Zając, Wójta Gminy Pokój, sołtysów, dyrektorów placówek
oświatowych, przedstawicieli oddziału ZNP w Pokoju, 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.3 - przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XIX sesji Rady Gminy Pokój,
ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady oddał głos Wiceprzewodniczącemu Rady, który przedstawił
ustalony porządek obrad. Nie wniesiono do niego żadnych uwag.
Ad.5 - informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat
stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój
Informację na temat stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie
Gminy Pokój przedstawił Pan K.Gacek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Namysłowie.
Wiceprzewodniczący Rady powiedział o przypadkach wzywania straży do usuwania
konarów zalegających na drodze. Stwierdził, że zadaniem straży jest ratowanie życia, a nie
sprzątanie gałęzi z dróg i zapytał o możliwość obciążenia zarządcy drogi kosztami wykonania
takiej usługi przez straż.
Pan K.Gacek zgodził się z wypowiedzią Wiceprzewodniczącego Rady, zauważył
jednak, że straż ma obowiązek reagować na każde zgłoszenie.
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Radny W.Hadyna stwierdził, że coraz częściej można zauważyć w Polsce zjawisko
wykonywania przez różne jednostki czynności, które do nich nie należą.
Pan K.Gacek wyraził nadzieję, że z czasem uda się wyeliminować praktykę wzywania
straży do wszelkiego rodzaju zdarzeń.
Ad.6 - informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa
publicznego na terenie Gminy Pokój
Informację na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Pokój przedstawił
Pan A.Bieda, Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie.
Pan A.Puszczewicz omówił działalność Posterunku Policji w Pokoju.
Na salę narad wszedł radny M.Bartoń, powiększając skład Rady Gminy do 13 osób.
Pan G.Horwat poinformował o zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Pokój w
latach 2010-2012. Powiedział także o wnioskach kierowanych do zarządców dróg
dotyczących budowy chodników, zatok autobusowych, a także dodatkowego oznakowania
dróg zapewniających poprawę bezpieczeństwa. Zwrócił również uwagę na zaplanowany
przegląd dróg wojewódzkich i powiatowych, zaapelował także o zgłaszanie przypadków
prowadzenia pojazdów przez kierowców pod wpływem alkoholu oraz bez uprawnień.
Pan H.Kołodziej, Radny Województwa Opolskiego, wyraził zadowolenie ze
zwiększonej ilości patroli drogowych w Ładzy. Odnosząc się do tragicznych wypadków w
Ładzy stwierdził, że brak chodnika oraz niewłaściwe umiejscowienie zatok autobusowych
wpływają na ilość nieszczęśliwych zdarzeń drogowych w tej miejscowości.
Przewodniczący Rady poprosił Pana H.Kołodzieja o interwencję w sprawie budowy
chodnika przy ul.Opolskiej w Pokoju. Zauważył, że Gmina Pokój wywiązała się ze
wszystkich zadań jakie leżały po jej stronie przy budowie tego chodnika.
Pan H.Kołodziej powiedział, że Zarząd Województwa Opolskiego będzie
współfinansować inwestycje dofinansowywane przez lokalne samorządy.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Gmina Pokój wniosła już swój wkład w budowę
chodnika przy ul.Opolskiej i jeszcze raz poprosił Pana H.Kołodzieja, aby wstawił się za
Gminą Pokój w tej sprawie, jako radny Sejmiku Województwa Opolskiego.
Radny W.Hadyna przyznał, że droga wojewódzka na odcinku w Ładzy jest
niebezpieczna i stwierdził, że należy znaleźć rozwiązanie, które wpłynie na zmniejszenie
liczby wypadków w Ładzy.
Komendant Powiatowy Policji powiedział o dodatkowych patrolach policji
finansowanych przez Gminę Pokój i poprosił o dalsze przekazywanie środków na ten cel.
Następnie Przewodniczący Rady podziękował za przybycie na sesję przedstawicielom
Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Namysłowie.
Ad.7 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
 Udziału w spotkaniu samorządowców z Wojewodą Opolskim w Dąbrowie
Namysłowskiej dnia 12.01.2013 r.,
 Uczestnictwa Wiceprzewodniczącego Rady w spotkaniu dotyczącym Stobrawskiej
Strefy Rekreacji i Rehabilitacji w dniu 07.01.2013 r.
 Spotkania roboczego radnych w dniu 14.02.2013 r. na temat spraw bieżących i
planowanych zmian w strukturach organizacyjnych placówek oświatowych
położonych na terenie Gminy Pokój.
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W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący Rady przestawił pisma kierowane do Rady
Gminy:
 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego stwierdzające nieważność
uchwały nr XVIII/156/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2012 r. w
sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, stanowiące załącznik nr 2 do protokołu,
 Wniosek mieszkańców wsi Krogulna o zainstalowanie oświetlenia ulicznego przy
ul.Rybackiej w Krogulnej, stanowiący załącznik nr 3 do protokołu,
 Wniosek Starosty Namysłowskiego, kierowany do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu, o rozstrzygnięcie sporu w kwestii dotyczącej wskazania
organu właściwego do rozpatrzenia skargi firmy A.Mikuła – Roboty Ziemne z
Zagwiżdzia na bezczynność i przewlekłe postępowanie inwentaryzacyjne Wójta
Gminy Pokój w sprawie odbudowy rowów melioracyjnych Gminnej Spółki
Wodnej w Pokoju, wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu,
 Wniosek Pana R.Letkiego, Członka Zarządu Rady Powiatu w Namysłowie, o
zajęcie stanowiska przez Radę Gminy Pokój w sprawie braku całodobowej opieki
lekarskiej w Szpitalu w Pokoju, stanowiący załącznik nr 5 do protokołu,
 Sprawozdanie Wójta Gminy Pokój o wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli, stanowiące załącznik nr 6 do protokołu. Przewodniczący Rady
omówił to sprawozdanie i stwierdził, że należy się zastanowić nad przydzieleniem
dodatkowych zajęć nauczycielom od nowego roku szkolnego, aby uniknąć w 2014
r. wypłacania pieniędzy za nieprzepracowane godziny,
 stanowisko Zarządu Oddziału ZNP w Pokoju w sprawie reorganizacji placówek
oświatowych w Gminie Pokój, stanowiące załącznik nr 7 do protokołu,
 skargi Pana J.Balija, jedna złożona w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój na
niewłaściwe obliczanie jego dochodu miesięcznego przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pokoju, natomiast druga przesłana za pośrednictwem
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego dotycząca montażu bojlera,
pieca c.o. oraz błędnego obliczania dochodu miesięcznego skarżącego się.
Przewodniczący Rady przypomniał, że Rada Gminy już dwukrotnie rozpatrywała
skargi Pana J.Balija, wyrażając swoje stanowiska w uchwale nr XII/107/2011 w
sprawie w sprawie skargi z dnia 27 września 2011 roku na działalność Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w uchwale nr XIX/164/2012 w
sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz Wójta Gminy Pokój. Powiedział także o piśmie Wojewody Opolskiego z dnia
10.01.2013 r., który uznał, że Rada Gminy Pokój, rozpatrując skargę Pana J.Balija
z dnia 20.09.2012 r., postąpiła zgodnie z procedurami. Przewodniczący Rady
stwierdził, że kwestie poruszane w złożonych przez Pana J.Balija skargach były
już badane przez Komisję Rewizyjną i powołując się na art.239 Kodeksu
Postępowania Administracyjnego w brzmieniu: „W przypadku gdy skarga, w
wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność
wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania
nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje
poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez
zawiadamiania skarżącego.” zawnioskował o niekierowanie skarg Pana J.Balija
do Komisji Rewizyjnej celem ich ponownego rozpatrzenia i zarządził głosowanie
nad tym wnioskiem.
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Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniach
Komisji w dniach:
 21.01.2013 r. w trakcie którego ustalono plan pracy Komisji na 2013 rok
 14.02.2013 r. podczas którego dokonano kontroli gospodarki finansowo-ekonomicznej
gminy za II półrocze 2012 r.
Pani Danuta Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała o posiedzeniu
Komisji w dniu 14.02.2013 r., podczas którego dokonano oceny realizacji zaleceń
pokontrolnych wystosowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w czasie ostatniej
kontroli oraz zaopiniowano zmiany w budżecie gminy na 2013 r.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.8 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XIX sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady
Gminy Pokój podjętych na sesji w dniu 28.12.2012 r., stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.
Później przedstawiła informacje na temat:
 ofert złożonych w przetargu na budowę kanalizacji w Pokoju,
 przetargu na prowadzenie dodatkowych zajęć w Szkole Podstawowej z Oddziałem
Przedszkolnym w Domaradzu w ramach projektu „Ja w szkole II”,
 przetargu na patcherowanie dróg gminnych,
 przetargu na ubezpieczenie majątku gminnego,
 planowanego remontu dróg transportu rolniczego,
 rozmowy telefonicznej z Panem Z.Bahryjem, Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, na temat konieczności przeprowadzenia
prac geodezyjnych mających wyznaczenie drogi gminnej przy rzece Stobrawie w
Kopalinie,
 ogłoszonego konkursu na realizację zadań przez organizacje pozarządowe,
 naboru wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z
terenu Gminy Pokój na 2013 rok,
 złożonych wniosków na pozyskanie środków pozabudżetowych,
 wizyty w Pokoju Pana G. Schrimbecka, posła Bundestagu, podczas której
zaprezentowano projekty związane z uruchomieniem Centrum Doświadczania Świata
w Ładzy oraz odwiertami wód termalnych i mineralnych w Pokoju,
 spotkania ze Starostą Namysłowskim na temat Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i
Rekreacji,
 oświetlenia ul.Namysłowskiej w Pokoju i ul.Piaskowej w Ładzy,
 spotkania z urbanistą na temat dalszych prac nad zmianą studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój dla obszaru wsi Pokój,
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 przetargu na remont remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni,
 udziału w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie,
 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz osobach odbywających staż w
Urzędzie Gminy Pokój,

 udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki ”Ekowod”,
 posiedzenia Społecznej Rady Szpitala w Kup, na którym Wójta Gminy Pokój reprezentował
Pan M.Jankowski,

 zebrań w poszczególnych sołectwach, na których pracownik Urzędu Gminy będzie
udzielał pomocy przy wypełnianiu deklaracji na tzw. „podatek śmieciowy”,
 wypłaconych środków nauczycielom w latach 2010-2012, którzy nie osiągnęli
poziomu średnich wynagrodzeń,
 zleconych badań wody z wodociągu gminnego.
Ad.9 - interpelacje i zapytania radnych
Radny M.Bartoń zapytał o właściwą nazwę Stobrawskiej Strefy Rekreacji i
Rehabilitacji, stwierdził, że na spotkaniu z Wojewodą Opolskim w Dąbrowie Namysłowskiej
mówiło się o Stobrawskiej Strefie Rekreacji. Później poruszył sprawę prac wykonanych przez
firmę Pani A.Mikuli przy rowach melioracyjnych należących do Gminnej Spółki Wodnej w
Pokoju pytając m.in. o zapłatę rachunku za wykonane prace. Następnie zapytał o możliwość
ponownego otwarcia dla ruchu drogi na odcinku od bloku po byłej Stacji Doświadczalnej
Oceny Odmian w Pokoju do ul.Winna Góra. Zgłosił także konieczność usunięcia wyrwy w
jezdni obok posesji Pana T.Barana w Krogulnej. Odnosząc się do wniosku mieszkańców
Krogulnej o wykonanie oświetlenia przy ul.Rybackiej, zaproponował zainstalowanie lamp
hybrydowych.
Radna K.Piekarska powiedziała o problemie z plakatami reklamującymi pożyczki
„Chwilówki” rozwieszanymi na terenie miejscowości Ładza.
Wiceprzewodniczący Rady zgłosił potrzebę wyremontowania ul.Wierzbickiej w
Zawiści oraz drogi znajdującej się pomiędzy budynkiem kościoła a posesją Pana W.Wilka.
Przewodniczący Rady zapytał, czy w bieżącym roku rozpoczną się prace przy
budowie kanalizacji w Pokoju.
Radny M.Bartoń zwrócił uwagę na znak drogowy z napisem „Namysłów” przy
skrzyżowaniu ulic Nowy Świat i 1 Maja i stwierdził, że należy przesunąć go bliżej ul.Nowy
Świat.
Wójt Gminy, odnosząc się do zapytania radnego M.Bartonia o właściwą nazwę
Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji przyznała, że posługuje się skrótem
funkcjonującym od początku powstania tej strefy, poinformowała również, że budowa
kanalizacji w Pokoju rozpocznie się jeszcze w tym roku. Powiedziała także, że na pozostałe
zapytania radnych odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie.
Ad.10 – podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2013 rok
Treść projektu uchwały przestawił Przewodniczący Rady Gminy, następnie zarządził
nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XX/177/2013 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2013
rok
Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, następnie
Przewodniczący Rady zarządził nad głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XX/178/2013 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2013
rok
Treść projektu uchwały przedstawiła przewodnicząca Komisji Budżetowej, następnie
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XX/179/2013 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
d) uchwalenia Rezolucji dotyczącej braku całodobowej opieki lekarskiej w
Szpitalu w Pokoju
Treść projektu uchwały omówił Przewodniczący Rady.
Radny H.Kołodziej poinformował, że ze względu na nieobecność wszystkich
członków Rady Społecznej Szpitala w Kup, jako Wiceprzewodniczący tej Rady,
zaproponował przeniesienie tematu braku całodobowej opieki lekarskiej w Szpitalu w Pokoju
na następne posiedzenie.
Pan R.Letki Radny Rady Powiatu w Namysłowie zawnioskował o przesłanie uchwały
Rady Gminy Pokój w sprawie Rezolucji dotyczącej braku całodobowej opieki lekarskiej w
Szpitalu w Pokoju dodatkowo Pani T.Cegleckiej-Zielonki - Radnej Województwa
Opolskiego, Panu H.Kołodziejowi – Radnemu Województwa Opolskiego, Panu
R.Kuchczyńskiemu – Radnemu Województwa Opolskiego, Panu B.Wierdakowi –
Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Opolskiego. Zapewnił również, że poczyni
starania, aby podobna Rezolucja została podjęta przez Radę Powiatu Namysłowskiego.
Zapytał również o możliwość przejęcia Szpitala w Pokoju przez Szpital w Namysłowie.
Pani Z.Letka stwierdziła, że w Szpitalu w Pokoju przebywają również osoby
wymagające całodobowej opieki lekarskiej. Zaapelowała ponadto do Pana H.Kołodzieja, aby
poparł starania Gminy Pokój o przywrócenie całodobowej opieki lekarskiej w Szpitalu w
Pokoju.
Pan H.Kołodziej wyraził swoje zrozumienie dla stanowiska Rady Gminy Pokój w
sprawie braku całodobowej opieki lekarskiej w Szpitalu w Pokoju. Zwrócił jednak uwagę na
wysokość kosztów wynikających z zapewnienia ciągłych dyżurów lekarskich, za które NFZ
nie płaci.
Pan R.Letki stwierdził, że opieka lekarska należy się wszystkim, bez względu na
koszty.
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Wójt Gminy przypomniała o braku zgody Samorządu Województwa Opolskiego,
właściciela Szpitala w Pokoju, na wyłączenie Szpitala w Pokoju ze struktur Zespołu Szpitali
Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup.
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy wyrażają zgodę na dopisanie w §2
uchwały osób wskazanych przez Pana R.Letkiego.
Radni nie wnieśli do tej propozycji żadnych uwag.
Radny M.Bartoń nie zgodził się z treścią przygotowanej rezolucji.
Przewodniczący Rady uznał, że nie należy zmieniać treści tej Rezolucji i zauważył, że
inni radni nie wnieśli uwag do jej treści. Później zarządził głosowanie nad projektem
uchwały.
Głosowanie:
Za
- 12 osób
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała nr XX/180/2013 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
e) zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Pokoju polegającego
na likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Lubnowie
Przewodniczący Rady zaproponował przeprowadzenie głosowania nad projektami
uchwał z podpunktów „e”, „f”, „g” i „h” po zakończeniu dyskusji na ich temat.
Wójt Gminy przypomniała, że wskazane przez Przewodniczącego Rady uchwały
zostały szczegółowo omówione podczas spotkania roboczego radnych. Stwierdziła, że na
podjęte działania miała wpływ zmniejszająca się liczba dzieci oraz niższa subwencja
oświatowa. Zapewniła, że zaproponowanych zmian nie odczują ani uczniowie, ani ich
rodzice.
Pani J.Ptaszek, Sekretarz Gminy, potwierdziła, że niż demograficzny oraz
zmniejszająca się wysokość subwencji oświatowej wpłynęły na decyzję o zmianach w
strukturach organizacyjnych w prowadzonych przez Gminę placówkach oświatowych.
Przedstawiła również prezentację, zawierającą informacje m.in. o wydatkach szkół i
przedszkola,
wysokości subwencji oświatowej na przestrzeni ostatnich kilku lat,
prognozowaną liczbę uczniów i oddziałów. Zapewniła również, że reorganizacja Oddziału
Przedszkolnego w Lubnowie nie przyniesie żadnych zmian dla dzieci.
Wójt Gminy zawnioskowała do Rady Gminy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru
utworzeniu Zespołu Szkolno-Gimnazjalno-Przedszkolnego w Pokoju.
Pani M.Sowa, Prezes Oddziału ZNP w Pokoju, powiedziała o negatywnej opinii
związków zawodowych w sprawie reorganizacji placówek oświatowych na terenie Gminy
Pokój. Później odczytała pismo zawierające tę opinię. Zauważyła ponadto, że uzasadnienia do
przedstawionych projektów uchwał nie zawierają żadnych przesłanek przemawiających za
planowanymi zmianami.
Wójt Gminy zauważyła, że przedstawione Radzie Gminy uchwały są uchwałami
intencyjnymi, które zostaną zaopiniowane przez Kuratora Oświaty, związki zawodowe
zrzeszające nauczycieli oraz rady pedagogiczne placówek mających wchodzić w skład
zespołu.
Pani M.Sowa zapytała, czy termin podjęcia przedstawionych uchwał upływa z końcem
lutego.
Pani Z.Cioma, radca prawny, powiedziała, że do końca lutego muszą zostać podjęte
uchwały dotyczące likwidacji, a likwidacja dotyczy tylko Oddziału Przedszkolnego w
Lubnowie.
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Przewodniczący Rady przychylił się do opinii przedstawionej przez Oddział ZNP w
Pokoju, zauważył także w przedstawionych uzasadnieniach brak symulacji finansowych.
Wyraził obawę, że wprowadzone zmiany wpłyną na obniżenie poziomu nauczania w
placówkach oświatowych. Przypomniał, że funkcjonujący już wcześniej Zespół Szkół w
Pokoju, w skład którego wchodziło Gimnazjum i Szkoła Podstawowa, został rozwiązany ze
względu na to, że się nie sprawdził.
Pani Z.Letka stwierdziła, że rozwiązanie tego Zespołu Szkół ułatwiło
przyporządkowanie nauczycieli do konkretnych placówek.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w
sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Pokoju polegającego na
likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Lubnowie.
Głosowanie:
Za
- 11 głosów
Przeciw
- 2 głosy
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XX/181/2013 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
f) zamiaru
przekształcenia
Szkoły
Podstawowej
z
Oddziałem
Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu polegającego na zmianie
jej struktury organizacyjnej
W związku ze wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 11 głosów
Przeciw
- 2 głosy
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XX/182/2013 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
g) zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju
W związku ze wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 10 głosów
Przeciw
- 3 głosy
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XX/183/2013 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
h) zamiaru utworzenia Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w
Pokoju
W związku ze wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
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Głosowanie:
Za
- 11 głosów
Przeciw
- 2 głosy
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XX/184/2013 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady zlecił Wiceprzewodniczącemu Rady dalsze prowadzenie pkt. 10.
i) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013
rok
Treść projektu uchwały omówiła Pani E.Hylla, Przewodnicząca Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, następnie Wiceprzewodniczący Rady zarządził
nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XX/185/2013 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
j) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój w 2013 r.
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Wiceprzewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XX/186/2013 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
k) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości
ciekłych
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Wiceprzewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
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Uchwała nr XX/187/2013 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
l) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Wiceprzewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała nr XX/188/2013 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
m) dopłaty z budżetu Gminy Pokój do 1m3 ścieków
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Wiceprzewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
- 1 głos
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XX/189/2013 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
n) wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru
deklaracji na podatek od nieruchomości
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Wiceprzewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XX/190/2013 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
o) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu
Wiceprzewodniczący Rady powiedział o brakach w sprzęcie w OSP w Zawiści
uniemożliwiających wyjazd tej jednostki do akcji.
Wójt Gminy poinformowała, że podziału środków pomiędzy poszczególne jednostki
dokonano z Zarządem Gminnym OSP.
Następnie Skarbnik Gminy omówił treść projektów uchwał z podpunktów od „o” do
„t”.
Później Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w
sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu.
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Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała nr XX/191/2013 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
p) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Domaradzkiej Kuźni
W związku ze wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Wiceprzewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała nr XX/192/2013 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
q) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Fałkowicach
W związku ze wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Wiceprzewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała nr XX/193/2013 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
r) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubnowie
W związku ze wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Wiceprzewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała nr XX/194/2013 stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
s) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju
W związku ze wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Wiceprzewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
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Uchwała nr XX/195/2013 stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
t) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiści
W związku ze wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Wiceprzewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała nr XX/196/2013 stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
u) zmiany budżetu gminy na 2013 rok
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy. Przewodnicząca Komisji
Budżetowej poinformowała o pozytywnej opinii Komisji na temat zmian wprowadzonych do
budżetu gminy na 2013 rok. Następnie Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad
projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XX/197/2013 stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
v) wieloletniej prognozy finansowej
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Wiceprzewodniczący
Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XX/198/2013 stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Ad.11 - zapytania i wnioski mieszkańców
Mieszkańcy nie zgłosili żadnych wniosków.
Ad.12 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oswiadczeń
majątkowych w terminie do 30.04.2013 r.
Radny W.Hadyna przyznał, że ze względu na brak wiedzy w sprawie uchwał
dotyczącej przekazania dotacji celowych jednostkom OSP wstrzymywał się od głosu.
Wójt Gminy powiedziała o remoncie pomieszczenia socjalnego w budynku „B”
Urzędu Gminy oraz o pomalowaniu korytarza i sali narad. Wyjaśniła, że prace te zostały
wykonane przez pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy.
Sekretarz Gminy poinformowała o trwającej inwentaryzacji prac wykonanych przez
firmę Pani A.Mikuli na rowach należących do Gminnej Spółki Wodnej w Pokoju.
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Pan A.Pachulski, Prezes Gminnej Spółki Wodnej w Pokoju, powiedział, że
zakończenie inwentaryzacji zaplanowano na 15.04.2013 r. Zauważył również, że prace nie
zostały właściwie wykonane.
Radny M.Bartoń poinformował, że po zgłoszeniu zakończenia prac komisja w ciągu
14 dni powinna dokonać odbioru wykonanych prac.
Pan A.Pachulski przyznał, że mimo iż firma Pani A.Mikuli potrafi właściwie wykonać
powierzone jej prace nie wykonała ich właściwie w Gminie Pokój.
Ad. 13 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1925 zamknął XX
sesję Rady Gminy.
Protokołowała:
Elżbieta Kuklok …………….....
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