Protokół nr XLI/18
z XLI sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 17 października 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, 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 XL 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 XL sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok
b) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
c) przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Pokój
d) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju
e) zmiany budżetu gminy na 2018 rok
f) wieloletniej prognozy finansowej
8. Podsumowanie kadencji 2014 – 2018:
a) wystąpienie Wójta Gminy
b) wystąpienie Przewodniczącego Rady
9. Złożenie podziękowań radnym w związku z zakończeniem kadencji 2014 - 2018
10. Zakończenie sesji
11. Otwarcie sesji
Ad.1 – otwarcie sesji
Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz. 1500 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 14 radnych, co stanowi
quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.
Ad.3 - przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XL sesji Rady Gminy Pokój, ze
względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.
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Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad.
Wójt Gminy zawnioskowała o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie
udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju. Wyjaśniła, że dla udzielenia
dotacji wystarczy odpowiedni zapis w uchwale w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok i
w związku z tym nie ma potrzeby podejmowania odrębnej uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Wójta Gminy o
wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Pokoju.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad porządkiem obrad wraz z
wprowadzoną zmianą.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad XLI sesji przedstawiał się w sposób
następujący:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z XL 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 XL sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok
b) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
c) przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Pokój
d) zmiany budżetu gminy na 2018 rok
e) wieloletniej prognozy finansowej
8. Podsumowanie kadencji 2014 – 2018:
a) wystąpienie Wójta Gminy
b) wystąpienie Przewodniczącego Rady
9. Złożenie podziękowań radnym w związku z zakończeniem kadencji 2014 – 2018
10. Zakończenie sesji
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Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady złożył gratulacje radnemu T.Krystoskowi w związku ze
zdobyciem przez niego tytułu „Radny na medal” w plebiscycie Nowej Trybuny Opolskiej
„Samorządowiec Opolszczyzny”, później przedstawił informacje na temat:
 dożynek gminnych w Ładzy w dniu 09.09.2018 r., przy okazji Przewodniczący Rady
podziękował sołtysowi i mieszkańcom Ładzy za udział w zorganizowaniu tej imprezy,
 koncertu orkiestry symfonicznej Filharmonii Opolskiej w kościele parafialnym w
Fałkowicach w dniu 15.09.2018 r., zorganizowanym w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa przez Stowarzyszenie Pokój,
 Święta Pieczonego Ziemniaka zorganizowanego przez Stowarzyszenie Odnowy wsi
Zieleniec i Stowarzyszenie Odnowy wsi Kopalina,
 uroczystości Złotych Godów zorganizowanej przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
dla par z terenu gminy obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.








Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy:
postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 5 września 2018 r. w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Edyty Pawłowskiej, stanowiące załącznik nr 2
do protokołu,
informację Wojewody Opolskiego na temat konieczności dostosowania statutu gminy do
obowiązujących przepisów, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu,
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu,
informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018,
stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu,
pismo Wojewody Opolskiego na temat analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i
Przewodniczącego Rady złożonych na koniec kadencji 2014-2018, stanowiące załącznik
nr 6 do protokołu,
analizę oświadczeń majątkowych radnych złożonych do 30.04.2018 r. i na dwa miesiące
przed zakończeniem kadencji, dokonaną przez Przewodniczącego Rady, informacja
stanowi załącznik nr 7 do protokołu,
analizę oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych, dokonaną przez Wójta Gminy, informacja stanowi załącznik
nr 8 do protokołu.

Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących
Pan B.Frasik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniu Komisji w
dniu 11 września 2018 r. w trakcie którego dokonano kontroli przygotowania placówek
oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.
Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o posiedzeniu Komisji w
dniach:
1) 28.09.2018 r. w trakcie którego dokonano analizy gospodarności i celowości
ponoszonych wydatków na koszty podróży służbowych w Urzędzie Gminy,
2) 16.10.2018 r. w trakcie którego dokonano oceny przygotowania jednostek oświatowych
do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu
gminy na 2018 rok oraz dokonano analizy gospodarki finansowej Zakładu Komunalnego
„Pokój” za I półrocze 2018 r.
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Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XL sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady
Gminy Pokój podjętych podczas XL sesji, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu, później
przedstawiła informacje na temat:
 unieważnionego przetargu na odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy w
2019 roku,
 planowanego wykonania remontu ul. Opustowej w Zawiści – termin zakończenia
zadania 30.10.2018 r.,
 planowanego wykonania remontu ul. Średniej w Krogulnej – termin wykonania
zadania 30.11.2018 r.,
 unieważnionego przetargu na wykonanie ogrodzenia przy zabytkowym parku w
Pokoju,
 mającego się rozpocząć drugiego etapu remontu OSP w Pokoju,
 projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Odnowy wsi Zieleniec, w ramach
którego trwa budowa ogrodzenia boiska sportowego w Pokoju,
 udziału w gali w Teatrze im. J.Kochanowskiego, podczas której gmina Pokój
została uhonorowana za pozyskiwanie środków unijnych.
Ad. 7 - podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, Sekretarz Gminy, później
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała Nr XLI/328/2018 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
b) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, później Przewodniczący Rady zarządził
nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymujących

- 14 głosów
-0
-0

Uchwała Nr XLI/329/2018 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
c) przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Pokój
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy.
Radny B.Frasiak zapytał o prawidłowość zapisu w §3 pkt 1 dotyczącego dostarczania
mieszkańcom wody przeznaczonej do spożycia w ilości nie mniejszej niż 6 m 3 rocznie i
stwierdził, że jest to zbyt mała ilość.
Przewodniczący Rady zaproponował dodanie w §18 ust. 2 po słowach: „Reklamacja
powinna być zgłaszana w formie pisemnej” słów: „a w przypadku awarii dopuszcza się formę
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ustną reklamacji”. Zgodził się również z uwagą zgłoszoną przez radnego B.Frasiaka i
zaproponował wykreślić w §3 pkt 1 uchwały słowa: „oraz 6 m3 rocznie”.
Następnie, wobec braku innych uwag, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad
omawianym projektem uchwały wraz z zaproponowanymi zmianami.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała Nr XLI/330/2018 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
d) zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Treść projektów uchwał z podpunktów „d” i „e” omówił Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat zmian
wprowadzonych do budżetu gminy na 2018 r.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała Nr XLI/331/2018 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
e) wieloletniej prognozy finansowej
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała Nr XLI/332/2018 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.8 – podsumowanie kadencji 2014-2018:
a) wystąpienie Wójta Gminy
Wójt Gminy uznała ubiegającą kadencję za udaną, później przedstawiła informacje na temat:
 liczby mieszkańców gminy wynoszącej na koniec grudnia 2017 r. 5130 osób,
 wartości majątku gminy wynoszącego 115 088 165,57 zł,
 zadłużenia gminy na koniec 2017 r. w wysokości 4 543 000 zł,
 budżetu gminy na 2007 r. wynoszącego 11 150 000 zł i budżetu gminy na 2018
wynoszącego 23 658 308 zł,
 środków wydanych z budżetu gminy na inwestycje w poszczególnych latach:
2014 r. – 4 170 000 zł,
2015 r. – 2 590 000 zł,
2016 r. – 1 390 000 zł,
2017 r. – 4 055 000 zł,
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 nowych nakładek na drogach gminnych w miejscowościach: Krzywa Góra –
łącznik, Żabiniec, Krogulna ul. Średnia i kolonia, Kozuby – drogi prowadzące do
posesji Państwa Mendera i Wdowińskich, Lubnów – Jaginów, Zawiść – ul.
Opustowa, Świercowskie,
 wykonanych nowych linii oświetlenia drogowego (most w Krzywej Górze, Pokój
– ulice Wolności, Kościelna, Reja i 1 Maja, Kozuby – droga powiatowa,
Kopalina – Zawiść, Pokój – Zieleniec, Krogulna – ul. Rybacka, Domaradz –
droga w kierunku Pani Pędziwiatr, Lubnów – Jaginów i droga powiatowa)
 uruchomienia Domu Dziennego Pobytu Seniora „Senior+”,
 remontu OSP w Pokoju,
 planowanego wykonania punktu przesiadkowego w Pokoju,
 projektów realizowanych przez stowarzyszenia działające na terenie gminy,
 utworzenia Centrum Doświadczania Świata w Ładzy,
 zakończonej budowy kanalizacji sanitarnej w Pokoju i rozpoczętej budowy
kanalizacji w Zieleńcu,
 remontu i przebudowy ul. Opolskiej w Pokoju, zadania realizowanego przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu,
 wykonanego remontu ul. Wolności w Pokoju przez Starostwo Powiatowe w
Namysłowie.
b) wystąpienie Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił podsumowanie pracy Rady Gminy Pokój za okres
kadencji 2014 – 2018, stanowiące załącznik nr 15 do protokołu.
Ad.9 – złożenie podziękowań radnym w związku z zakończeniem kadencji 2014 – 2018
Przewodniczący Rady podziękował Pani B.Zając, Wójtowi Gminy, za pracę w kadencji
2014-2018, wręczył jej list gratulacyjny i drobny upominek.
Później Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady podziękowali radnym za pracę w
kończącej się kadencji, wręczyli im listy gratulacyjne i drobne upominki.
Przewodniczący Rady podziękował również za współpracę sołtysom, seniorom oraz
pracownikom Urzędu Gminy. Szczególne słowa uznania skierował do Pani E.Kuklok,
podkreślając jej profesjonalizm i pracowitość.
Pani R.Podpora, w imieniu seniorów, podziękowała radnym i Wójtowi za dotychczasową
opiekę i pomoc.
Radna J.Sowa, w imieniu radnych, podziękowała za współpracę Skarbnikowi i
Sekretarzowi Gminy.
Ad.12 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1630 zamknął
XLI sesję Rady Gminy Pokój.
Protokołowała:
Elżbieta Kuklok ……..
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