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Protokół nr XXXIX/18 

z XXXIX sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 18 czerwca 2018 r. 

 
Obecni na posiedzeniu: T.Baran, J.Ciurla, B.Frasiak, J. Jakubik, E.Kania, T.Krystosek, 

M.Kruczek, J.Mielczarek, J.Paluch, K.Paluch, E.Pawłowska, K.Piekarska J.Sowa, K.Walek, 

zgodnie z listą 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 XXXVIII 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 XXXVIII sesji Rady 

Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami 

7. Interpelacje i zapytania radnych 

8. Wykonanie budżetu gminy za 2017 rok – podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2017 rok 

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2017 rok 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój 

b) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju 

c) zmiany budżetu gminy na 2018 rok 

d) wieloletniej prognozy finansowej 

10. Zapytania i wnioski mieszkańców 

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

12. Zakończenie sesji 

 

 

Ad.1 – otwarcie sesji 

 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz. 15
00

 Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jacek 

Gosławski. Następnie przywitał Panią R.Podporę – Przewodniczącą Koła Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju, Panią B.Zając - Wójta Gminy, dyrektorów 

placówek oświatowych, sołtysów, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy.  
 

Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 15 radnych, co stanowi 

quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Ad.3 - przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Pokój 
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Pokój, 

ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 
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Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad. 

Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: 

„Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pokoju Etap I”. Wyjaśniła, że kolejna sesja odbędzie 

po wakacjach, a pierwsze płatności dotyczące tej inwestycji będą już w sierpniu.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku 

obrad wskazanej przez Wójta Gminy uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy Pokój 

przedstawiał się w sposób następujący: 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII 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 XXXVIII sesji Rady 

Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami 

7. Interpelacje i zapytania radnych 

8. Wykonanie budżetu gminy za 2017 rok – podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2017 rok 

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2017 rok 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój 

b) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju 

c) zmiany budżetu gminy na 2018 rok 

d) wieloletniej prognozy finansowej 

e) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem zadania 

inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pokoju Etap I” 

10. Zapytania i wnioski mieszkańców 

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

12. Zakończenie sesji 

 

 

Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  

           bieżących 

 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

 udziału w wycieczce do Wrocławia, zorganizowanej przez Koło Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju, 

 Festiwalu Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C.M. von Webera, który odbył 

się w terminie od 31.05.2018 r. do 02.06.2018 r., przy okazji podziękował Wójtowi 

Gminy oraz Stowarzyszeniu „Pokój” za zorganizowanie tej imprezy, poprosił również o 

zamieszczenie w najbliższym wydaniu „Przeglądu”  informacji na temat kosztów tego 
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festiwalu, z wyszczególnieniem środków przekazanych przez Urząd Gminy oraz 

środków otrzymanych z dotacji i darowizn, zachęcił również radnych i sołtysów do 

udziału w przyszłorocznym festiwalu. 

 

Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy: 

 informację Wojewody Opolskiego na temat podejmowania uchwał w sprawie 

wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, stanowiącą załącznik nr 2 

do protokołu, 

 projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przekazany przez 

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o., stanowiący 

załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących 

 

Pan B.Frasik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniu Komisji w 

dniu 15.06.2018 r., podczas którego dokonano kontroli placów zabaw na terenie gminy. 

 

Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o posiedzeniu Komisji w 

dniu 15.06.2018 r., w trakcie którego zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 

2018 rok.  

 

Ad.7 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXVIII sesji Rady   

  Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami 

Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady 

Gminy Pokój podjętych podczas XXXVIII sesji, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu, później 

przedstawiła informacje na temat: 

 trwającego remontu świetlicy wiejskiej w Pokoju, 

 bieżących remontów dróg gminnych, 

 wniosku o pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na budowę kanalizacji w Zieleńcu - etap II, 

 odmowy przyznania dofinansowania na remont ul. Średniej w Krogulnej z 

Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 

poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej,  

 dofinansowania uzyskanego przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie z 

Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 

poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na remont drogi powiatowej 

-  ul. Wolności w Ładzy, 

 realizacji projektów unijnych przez stowarzyszenia działające na terenie gminy, 

 skargi złożonej przez Wojewodę Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego na uchwałę nr XXXIII/276/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 

29.11.2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

 przetargu ogłoszonego na wykonanie prac na terenie zabytkowego założenia 

parkowego w Pokoju: odbudowa i konserwacja ogrodzenia zabytkowego, prace 

konserwatorskie i remontowe oraz odbudowa zabytków – elementów małej 

architektury, 

 spotkania z Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zamiaru prowadzenia 

wspólnej gospodarki odpadami, przez spółkę komunalną gminy Dobrzeń Wielki. 
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Ad. 7 - interpelacje i zapytania radnych 

 Radna J.Sowa zwróciła uwagę na suchą gałąź na drzewie rosnącym w sąsiedztwie 

chodnika, przy wjeździe do Zieleńca od strony Pokoju. Powiedziała także o krzakach 

ograniczających widoczność przy wyjeździe ze sklepu „Lewiatan” w Zieleńcu.  

 Radna J.Paluch odniosła się do patcherowania dróg powiatowych i stwierdziła, że prace 

zostały również wykonane na odcinku Domaradzka Kuźnia – Lubnów, który ma być w tym roku 

remontowany. 

 Radna J.Mielczarek zwróciła uwagę na znaczne ubytki w drodze powiatowej w 

Domaradzu, na wysokości kaplicy.  

 Radny T.Baran poprosił o uzupełnienie tłuczniem  ubytków w ul. Siedlickiej w Krogulnej  

oraz w łączniku między Zieleńcem, a Krogulną.  

 Radny B.Frasiak wskazał na dąb rosnący obok budynku należącego do parafii 

ewangelickiej, który rozpoławia się i zagraża okolicznym budynkom. 

 Wójt Gminy,  odnosząc się do wcześniej zadanych pytań, udzieliła następujących 

odpowiedzi: 

 w sprawie usunięcia gałęzi z drzewa przy wjeździe do Zieleńca porozmawia ze 

strażakami, jeżeli okaże się, że nie będą w stanie usunąć tej gałęzi, wówczas stosowny 

wniosek zostanie przekazany do zarządcy drogi, przy której rośnie to drzewo, 

 przed przystąpieniem do wycinki zakrzaczeń przy wyjeździe ze sklepu „Lewiatan” w 

Zieleńcu w pierwszej kolejności należy ustalić właściciela gruntu, na którym te 

zakrzaczenia rosną, 

  na razie nie wiadomo, czy Starostwo Powiatowe w Namysłowie będzie remontować 

odcinek drogi powiatowej od Domaradzkiej Kuźni do Lubnowa, przetarg na wykonanie 

tych prac nie został jeszcze ogłoszony,  

 zostanie przygotowane pismo do Starostwa Powiatowego w Namysłowie zawierające 

uwagi na temat stanu dróg powiatowych na terenie gminy Pokój, 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy powiedziała o braku reakcji Pana K.Gęsiarza, 

Wicestarosty Namysłowskiego, na wysyłaną do niego korespondencję mailową z 

uwagami dotyczącymi stanu dróg powiatowych, 

 wnioski radnego T.Barana dotyczące uzupełnienia tłuczniem dróg w Krogulnej zostaną 

przekazane, celem realizacji, do Spółki Komunalnej „Pokój”,  

 zleci przedstawicielom Państwowej Straży Pożarnej oględziny drzewa wskazanego przez 

radnego B.Frasiaka, w celu ustalenia możliwości przycięcia tego drzewa z wysięgnika. 

 

Ad.8 - wykonanie budżetu gminy za 2017 rok – podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2017 rok 

Na wstępie Skarbnik omówił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, 

sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia Gminy, stanowiące załącznik nr 5 do 

protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z posiedzenia Komisji podczas 

którego dokonano analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r., sprawozdania 

finansowego za 2017 rok, a także zapoznano się z informacją o stanie mienia gminy i opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat wykonania budżetu Gminy Pokój za 2017 r. 

Poinformował także, że Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionych sprawozdań i 

informacji.  

Następnie Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r., stanowiącą załącznik nr 6 

do protokołu.  

Po wysłuchaniu powyższych informacji radni nie wnieśli dodatkowo żadnych uwag. 
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Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

za 2017 r.  

 

Głosowanie: 

Za   - 15 głosów 

Przeciw  - 0 

Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXIX/315/2018 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2017 rok 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji o udzielenie Wójtowi 

Gminy absolutorium za 2017 r., później Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu na temat tego wniosku, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2017 rok.  

 

Głosowanie: 

Za   - 15 głosów 

Przeciw  - 0 

Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXIX/316/2018 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach. 

 

Po przerwie.  

 

Ad. 9 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój 

Treść projektu uchwały omówił Przewodniczący Rady, później zarządził nad nim 

głosowanie.  

 

Głosowanie: 

Za   - 15 głosów 

Przeciw  - 0 

Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXIX/317/2018 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

b) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, później Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 
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Uchwała nr XXXIX/318/2018 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

c) zmiany budżetu gminy na 2018 rok 

Treść projektów uchwał z podpunktów „c” i „d” omówił Skarbnik Gminy.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat 

zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2018 rok.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem 

uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXIX/319/2018 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

d) wieloletniej prognozy finansowej 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXIX/320/2018 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

e) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem zadania 

inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pokoju Etap I” 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, później Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXIX/321/2018 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

 

Ad.10 – zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pani R.Podpora, Przewodnicząca Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów w Pokoju, powiedziała o bieżącej działalności Koła informując przy okazji o 

planowanych obchodach 10 rocznicy jego powstania.  

 Pani A.Świętek, sołtys sołectwa Lubnów, zgłosiła problem z ciśnieniem wody w sieci 

wodociągowej w godzinach popołudniowych, później powiedziała o gałęziach ograniczających 

widoczność przy wyjeździe z Lubnowa w kierunku Kopaliny i poprosiła o ich przycięcie.  

 Pan W.Kocienkcki, sołtys sołectwa Zawiść, zapytał o termin zakończenia patcherowania 

dróg powiatowych i zgłosił uwagi do prac już wykonanych. Później poprosił o zamieszczenie w 

gminnym „Przeglądzie” informacji na temat  dróg przebiegających  przez teren gminy ze 

wskazaniem ich zarządców, ponieważ mieszkańcy nie potrafią zidentyfikować poszczególnych 

właścicieli dróg.  
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 Radny T. Krystosek również zgłosił uwagi do patcherowania dróg powiatowych. 

Stwierdził, że początkowo prace zostały zakończone na wysokości jego posesji, dopiero w dniu 

sesji wznowiono je, na odcinku od boiska w Zawiści w kierunku Szumu.  Powiedział także o 

nieprzychylnej reakcji pracowników Starostwa Powiatowego w Namysłowie na wskazywane 

nieprawidłowości. 

 

Ad.11 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Wójt Gminy zapewniła, że rozezna sprawę niskiego ciśnienia w sieci wodociągowej, 

zgłaszaną przez sołtysa sołectwa Lubnów. Poinformowała również, że planowana budowa stacji 

podnoszenia ciśnienia wody w wodociągu w Żabińcu nie dojdzie do skutku, ze względu na 

odmowę udzielenia pożyczki spółce „Ekowod” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Następnie powiedziała, że informacja o 

konieczności przycięcia gałęzi na odcinku Kopalina – Lubnów zostanie przekazana do Starostwa 

Powiatowego w Namysłowie. Zapewniła również o zamieszczeniu w kolejnym numerze 

„Przeglądu” informacji o rodzajach dróg położonych na terenie gminy i ich zarządcach. Na 

zakończenie swojej wypowiedzi zachęciła do zaznaczania ubytków w drogach na stronie 

internetowej policji.  

 

Ad.12 – zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.16
35 

zamknął 

XXXIX sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok …….. 

 

  

  

  

 


