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Protokół nr XXII/13 

z XXII sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 10 kwietnia 2013 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. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieżących 

5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXI sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności między sesjami 

6. Interpelacje i zapytania radnych 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju i nadania Aktu 

Założycielskiego  

b. przekształcenia Publicznego Przedszkola w Pokoju polegającego na likwidacji 

Oddziału Zamiejscowego w Lubnowie 

c. przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba 

Kani w Domaradzu polegającego na zmianie jej struktury organizacyjnej 

8. Zapytania i wnioski mieszkańców 

9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

10. Zakończenie sesji 

 

 

Ad.1 – otwarcie sesji 

 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.15
00 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan 

Jacek Gosławski. Następnie przywitał Panią B.Zając – Wójta Gminy, dyrektorów placówek 

oświatowych, Panią M.Sowę – Prezesa oddziału ZNP w Pokoju, sołtysów, mieszkańców oraz 

pracowników Urzędu Gminy. 

   

Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący  Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 14 radnych, co stanowi 

quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.  

 

Ad.3 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad, nie wniesiono do niego 

żadnych uwag.  

 

Ad.4 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  

bieżących 

Przewodniczący Rady zauważył, że okres od ostatniej sesji, która odbyła się 

18.03.2013 r. był krótki. Później  podziękował za otrzymane kartki świąteczne z życzeniami z 
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okazji Świąt Wielkanocnych. Następnie powiedział o przygotowanej propozycji stanowiska 

Rady Gminy Pokój będącym odpowiedzią na zastrzeżenia Koła Emerytów i Rencistów w 

Pokoju do placówek handlowych „Rolmeru”. Następnie odczytał to stanowisko  i 

poinformował radnych o możliwości wniesienia do jego treści dodatkowych propozycji. Ze 

względu na brak  uwag ze strony radnych zarządził głosowanie nad przedstawionym 

stanowiskiem, stanowiącym załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0  

 

 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady 

Gminy: 

 zastrzeżenia Pani K.Łabno kierowane pod adresem Pani Z.Letkiej, Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Pokoju, dotyczące nieudzielania informacji na temat jej córki 

uczęszczającej do SP w Pokoju. Przewodniczący Rady poinformował także o opinii 

Pani Z.Ciomy, radcy prawnego, która stwierdziła, że pismo to nie nosi znamion 

skargi. Pani Z.Letka wyjaśniła, że udzieliła informacji Pani K. Łabno wyłącznie w 

zakresie, który dotyczył jej córki jako uczennicy szkoły. Dodała, że zgodnie z 

sugestiami pracowników Opolskiego Kuratorium Oświaty nie odnosiła się do 

zagadnień dotyczących spraw rodzinnych. W dalszej kolejności Przewodniczący Rady 

zwrócił się z zapytaniem do radcy pranego o konieczność przeprowadzenia 

głosowania nad przekazaniem pisma Pani K.Łabno do rozpatrzenia Komisji 

Rewizyjnej. Radca prawny stwierdziła, że ze względu na to, że pismo to nie nosi 

znamion skargi, brak jest przesłanek do przeprowadzenia nad nim głosowania. Pismo 

Pani Łabno stanowi załącznik nr 3 do protokołu,  

 pismo Pana R.Kolka, Wicemarszałka Województwa Opolskiego, w sprawie Rezolucji 

Rady Gminy Pokój dotyczącej braku całodobowej opieki lekarskiej w Szpitalu w 

Pokoju, stanowiące załącznik nr 4 do protokołu,  

 

Na salę narad wszedł radny M.Bartoń, powiększając skład Rady Gminy do 15 osób.  

 

 Opinia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju w sprawie utworzenia 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju, stanowiąca załącznik nr 5 do protokołu,  

 Zarządzenie Wójta Gminy Pokój w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania 

budżetu gminy za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia, stanowiące załącznik nr 6 

do protokołu.  

 

W okresie międzysesyjnym Komisje Rady Gminy nie odbyły posiedzeń.  

 

Ad.5 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXI sesji Rady  

Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami 

 W pierwszej kolejności Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał 

podjętych podczas XXI sesji Rady Gminy Pokój, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu. 

Później przedstawiła informacje na temat: 

 Planowanego, na 15.04.2013 r., rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej w Pokoju, 

 Rozpoczętych remontów dróg gminnych,  

 Wniosków złożonych na pozyskanie środków pozabudżetowych,  
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 Udziału w Społecznej Radzie Zespołu Szpitali w Kup, w trakcie której podjęto 

uchwałę w sprawie braku całodobowej opieki lekarskiej w Szpitalu w Pokoju, 

 Spotkania w dniu 25.03.2013 r. z Panem Z.Bahryjem, Dyrektorem Wojewódzkiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, w sprawie gruntów rolnych w 

Kopalinie wchłoniętych przez rzekę Stobrawę i możliwości sprzedania tych działek na 

rzecz Skarbu Państwa,  

 Planowanego spotkania z Prezesem Gminnej Spółki Wodnej na temat zakończonej 

inwentaryzacji prac wykonanych na rowach Spółki przez firmę Pani A.Mikuła i 

dalszego toku postępowania w tej sprawie.  

 

Ad.6 - interpelacje i zapytania radnych 

 Wiceprzewodniczący Rady zapytał o liczbę zgłoszeń dotyczących budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 Przewodniczący Rady zwrócił się do Wójta Gminy z prośbą o wyjaśnienie kwestii 

dotyczącej podwyższenia opłaty za odbiór ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w 

Pokoju z 10 zł na 15 zł za kubik.  Stwierdził, że podwyżka ta oznaczać będzie wyższą o 40 zł 

opłatę za jeden wywóz nieczystości ciekłych. Wyraził obawę, że przy takim wzroście ceny 

mieszkańcy będą rezygnować z wywozu nieczystości do oczyszczalni ścieków, a nieczystości 

będą trafiać do przydrożnych rowów.  

 

Ad.7 - Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju i nadania Aktu 

Założycielskiego  

Przewodniczący Rady przypomniał, że na temat utworzenia Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Pokoju  dyskutowano podczas poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Później Wójt Gminy przedstawiła negatywne opinie Rad Pedagogicznych Publicznego 

Przedszkola w Pokoju oraz Szkoły Podstawowej w Pokoju na temat utworzenia Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju. Odnosząc się zaś do opinii oddziału ZNP  w Pokoju 

stwierdziła brak konkretnego stanowiska w tej sprawie. Przy okazji powiedziała o rozmowie 

telefonicznej z Panią M.Sową, Prezesem oddziału ZNP  w Pokoju, która opowiedziała się za 

utworzeniem takiego Zespołu. 

Pani M.Sowa oświadczyła, że w przypadku powstania Zespołu dołoży wszelkich 

starań, aby zagwarantowano pracę wszystkim dotychczasowym nauczycielom szkoły i 

przedszkola.  

W dalszej kolejności Wójt Gminy przedstawiła pozytywną opinię Opolskiego 

Kuratora Oświaty na temat planowanego utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Pokoju. 

Później Pani M.Sowa zapytała o statut dla nowoutworzonej placówki i stwierdziła, że 

zgodnie z art.62 ustawy o systemie oświaty powinien być on przyjęty przez Radę Gminy 

łącznie z aktem założycielskim.  

Wójt Gminy wyjaśniła, że projekt statutu zostanie przedstawiony Radzie Gminy w 

późniejszym terminie.  

Pani Z.Cioma zauważyła brak w przytoczonym przez  Panią M.Sowę artykule wyrazu 

„łącznie” i zapewniła, że statut oraz akt założycielski nie muszą być przyjęte przez Radę 

Gminy w tym samym czasie.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwalenie statutu w późniejszym czasie 

umożliwi skonsultowanie jego treści z przedstawicielami łączonych placówek.  

Pani S.Sowa dodała, że akt założycielski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego powinien 

zostać przesłany łącznie ze statutem do Kuratorium Oświaty.  
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Radny W.Hadyna zapytał o sytuację w której zostanie podjęta uchwała w sprawie 

utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, a statut tej jednostki nie zostanie przyjęty przez 

Radę Gminy. 

Wójt Gminy przyznała, że nie przewiduje sytuacji w której statut tworzonej jednostki 

nie zostanie przyjęty. Zapewniła, że jego treść zostanie skonsultowana z Radami 

Pedagogicznymi Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Pokoju oraz ze związkami 

zawodowymi.  

Pani Z.Cioma dodała, że statut  ten będzie statutem ramowym. Wyjaśniła również, że 

statut nowej jednostce nadaje Rada Gminy, natomiast kolejnych jego zmian będą dokonywać 

Rady Pedagogiczne Zespołu.  

Przewodniczący Rady przypomniał, że w przeszłości statuty nowotworzonym 

jednostkom były nadawane odrębnymi uchwałami. Ponadto uznał za niepotrzebne tworzenie 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i stwierdził, że placówki te mogłyby nadal funkcjonować w 

dotychczasowym  kształcie. Dodał, że utworzenie Zespołu wprowadzi zamieszanie w 

działaniu łączonych placówek i nie przyniesie wymiernych korzyści finansowych. Uznał, że 

w dalszym ciągu konieczne będzie zachowanie odrębności tych placówek, gdyż przedszkole 

jest jednostką nieferyjną, a szkoła jest jednostką feryjną.  

Radny M.Bartoń zapytał o funkcjonowanie w okresie wakacyjnym oddziału 

przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Domaradzu.  

Pani W.Piętka, Dyrektor SP z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu, wyjaśniła, że 

rodzice nie są zainteresowani posyłaniem dzieci do przedszkola w czasie wakacji. 

Powiedziała także o możliwości posyłania dzieci w tym czasie do Przedszkola w Pokoju.  

Później Przewodniczący Rady powiedział o wprowadzeniu do projektu uchwały w §3 

pkt. 2 w brzmieniu „Statut Zespołu zostanie nadany odrębną uchwałą” i zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju i 

nadania Aktu Założycielskiego wraz z wprowadzoną zmianą. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 11 głosów 

  Przeciw  - 4 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXII/210/2013 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

 

b. przekształcenia Publicznego Przedszkola w Pokoju polegającego na 

likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Lubnowie 

Treść projektu uchwały omówiła  Wójt Gminy przedstawiając jednocześnie 

pozytywną opinię Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie przekształcenia Publicznego 

Przedszkola w Pokoju polegającego na likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Lubnowie. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 1 głos 

  Wstrzymujących się - 1 głos 

 

Uchwała nr XXII/211/2013 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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c. przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. 

Jakuba Kani w Domaradzu polegającego na zmianie jej struktury 

organizacyjnej 

 

Treść projektu uchwały omówiła  Wójt Gminy przedstawiając jednocześnie 

pozytywną opinię Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie przekształcenia Szkoły 

Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu polegającego na 

zmianie jej struktury organizacyjnej 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 1 głos 

  Wstrzymujących się - 1 głos 

 

Uchwała nr XXII/212/2013 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad.8 - zapytania i wnioski mieszkańców 
 Pani M.Sowa odniosła się do deklaracji składanych na wywóz nieczystości stałych. 

Powiedziała, że obecnie na potrzeby jej rodziny wystarcza  kubeł o pojemności 120 l, 

natomiast zgodnie z nowymi wytycznymi zobowiązana będzie zakupić dwa kubły o 

pojemności 120 l i 60 l. Później stwierdziła, że pojemniki te nie będą w całości wykorzystane, 

skoro pojemnik, który posiada w tej chwili nie zawsze jest zapełniony.  

 Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, zapytał o spór o drogę między Panem 

Zązlem, a Panem Masternakiem. 

 Radny M.Bartoń nawiązując do budowy kanalizacji przy ul.Wojska Polskiego w 

Pokoju zapytał o możliwość dokonania zmiany umiejscowienia przepompowni ścieków z 

działki za Panem M.Packiem na teren przy transformatorze.  

 Radna K.Piekarska zapytała o remonty dróg wojewódzkiej i powiatowej oraz o sprawę 

ul.Reymonta w Ładzy.  

 Radna J.Sowa powiedziała także o potrzebie remontu dróg, zapytała o wykonanie 

oświetlenia na zewnątrz świetlicy wiejskiej w Zieleńcu, zwróciła także uwagę na brak kosza 

przy placu zabaw w Zieleńcu.  

 Radny W.Hadyna polecił radnym Polskie Radio i Telewizję w których prezentowanie 

są informacje na temat tzw. „opłaty śmieciowej”.  

 

Ad.9 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych do 30.04.2013 r.  

 Wójt Gminy zaproponowała Pani M.Sowie spotkanie w sprawie pojemników na 

śmieci, powiedziała także o planowanym ogłoszeniu przetargu na odbiór od mieszkańców 

nieczystości stałych.  

 Pani Z.Letka zasugerowała, aby firma, która wygra przetarg nieodpłatnie przekazała 

mieszkańcom kubły.  

 Wójt Gminy wyjaśniła, że ustawa nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek 

posiadania pojemników. Powiedziała również, że dla mieszkańców, którzy nie posiadają 

kubłów Gmina dokona ich zakupu. Poinformowała również o wszczętych postępowaniach 

wobec osób, które nie złożyły stosownych deklaracji.  
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 Wiceprzewodniczący Rady przypomniał, że mieszkańcy, którzy korzystają z usług 

„Ekowodu” zakupili pojemniki na własność.  

 Radny M.Bartoń zapytał o metalowe kontenery, które jakiś czasu temu były zabierane 

przez ówczesny „Rethmann”.  

 Wójt Gminy zapewniła, że sprawdzi sprawę metalowych kontenerów zgłoszoną przez 

radnego M.Bartonia. Później zaproponowała spotkanie z inspektorem nadzoru w sprawie 

zmiany miejsca usytuowania przepompowni ścieków przy ul.Wojska Polskiego w Pokoju. 

Odnosząc się do zapytania radnej K.Piekarskiej w  sprawie ul.Reymonta w Ładzy 

powiedziała o złożonym w Sądzie wniosku o ustanowienie służebności przejazdu do posesji 

państwa Sajdak.  Odpowiadając na pytanie Pana A.Pachulskiego w sprawie sporu o drogę 

poinformowała o planowanym spotkaniu z Panem Masternakiem.   Zapewniła, że na pytania 

Wiceprzewodniczącego Rady w sprawie liczby zgłoszeń dotyczących budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków oraz Przewodniczącego Rady w sprawie podwyżki 

opłaty za odbiór ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków odpowiedzi zostaną 

udzielone na piśmie w terminie późniejszym. 

 Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, zapytał o wysokość opłat, jakie będą 

obowiązywać na cmentarzach parafialnych od 01.07.2013 r.  

 Wójt Gminy powiedziała o przykładzie Parafii w Fałkowicach, w której przy 

zadeklarowanym pojemniku KP-7 opłata roczna, wynosząca do tej pory 3000 zł, od 

01.07.2013 r. będzie wynosić 5000 zł. Dodała również, że na podstawie dokonanych wyliczeń 

zmieniono wielkość pojemnika na 1 100 l. przy wywozie co dwa tygodnie.  

 

Ad.10 - zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku  obrad Przewodniczący  Rady o godz. 16
55

 zamknął 

XXII sesję Rady Gminy.  

 

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok …………………. 


