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Protokół nr II/18 

z II sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 5 grudnia 2018 r. 

 

Obecni na posiedzeniu: E.Kania, R.Arendarska, T.Baran, J.Ciurla, J.Gosławski, J.Jakubik, 

T.Krystosek, M.Łukaszczyk, J.Marczak, K.Piekarska, A.Piszczałka, Z.Poprawa, P.Sobek, 

J.Sowa, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Wacław Kociencki 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) powołania Komisji Rewizyjnej 

b) powołania Komisji Budżetowej 

c) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

d) wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój 

e) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

f) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata  

2019-2023 

g) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

h) zmiany budżetu gminy na 2018 rok 

i) wieloletniej prognozy finansowej 

6. Zapytania i wnioski mieszkańców 

7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

8. Zakończenie sesji 

 

 

Ad.1 – otwarcie sesji 

 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz. 15
00

 Przewodniczący Rady Gminy, Pan 

W.Kociencki. Następnie przywitał Panią B.Zając – Wójta Gminy Pokój, radnych, sołtysów 

dyrektorów placówek oświatowych, 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. 
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Ad.3 - przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Pokój 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z I sesji Rady Gminy Pokój, ze 

względu na ich brak zarządził głosowanie imienne w sprawie jego przyjęcia. Po 

przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że protokół z I sesji Rady Gminy Pokój został 

przyjęty jednogłośnie.  

Karta imiennego głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z I sesji Rady Gminy 

Pokój stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad, nie wniesiono do niego 

uwag.  

 

Ad.5 - Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) powołania Komisji Rewizyjnej 

Przewodniczący Rady zaproponował pięcioosobowy skład Komisji Rewizyjnej. Nie 

zgłoszono innych propozycji dotyczących liczby członków tej Komisji.  

 

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej. 

 

Radna  R.Arendarska zgłosiła kandydaturę radnego J.Gosławskiego, który wyraził 

zgodę na kandydowanie w wyborach na członków  Komisji Rewizyjnej. 

Radna J.Sowa zgłosiła kandydaturę radnego T.Barana, który wyraził zgodę na 

kandydowanie w wyborach na członków  Komisji Rewizyjnej. 

Radny T.Baran zgłosił kandydaturę radnej J.Sowy, która wyraziła zgodę na 

kandydowanie w wyborach na członków  Komisji Rewizyjnej. 

Radny J.Gosławski zgłosił kandydaturę radnej R.Arendarskiej, która wyraziła zgodę 

na kandydowanie w wyborach na członków  Komisji Rewizyjnej. 

Radny E.Kania zgłosił kandydaturę radnego Z.Poprawy, która wyraził zgodę na 

kandydowanie w wyborach na członków  Komisji Rewizyjnej. 

 

Później, w związku z brakiem innych zgłoszeń, Przewodniczący Rady Gminy 

zawnioskował o zamknięcie listy kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej i zarządził 

głosowanie imienne nad tym wnioskiem. Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że 

radni jednogłośnie opowiedzieli się w sprawie zgłoszonego przez niego wniosku. 

Karta imiennego głosowania w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji 

Rewizyjnej stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad 

uchwałą w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej w  następującym składzie osobowym: 

J.Gosławski, T.Baran, J.Sowa, R.Arendarska, Z.Poprawa.  Po przeprowadzonym głosowaniu 

stwierdził, że uchwała została jednogłośnie przyjęta.  

Karta imiennego głosowania nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Uchwała nr II/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 

5 do protokołu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

b) powołania Komisji Budżetowej 

Przewodniczący Rady zaproponował pięcioosobowy skład Komisji Budżetowej. Nie 

zgłoszono innych propozycji dotyczących liczby członków tej Komisji.  

 

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów do składu Komisji Budżetowej. 

 

Radna  K.Piekarska zgłosiła kandydaturę radnego J.Jakubika, który wyraził zgodę na 

kandydowanie w wyborach na członków  Komisji Budżetowej. 

Radny T.Krystosek zgłosił kandydaturę radnego P.Sobka, który wyraził zgodę na 

kandydowanie w wyborach na członków  Komisji Budżetowej. 

Radny J.Gosławski zgłosił kandydaturę radnego T.Krystoska, który wyraził zgodę na 

kandydowanie w wyborach na członków  Komisji Budżetowej. 

Radny P.Sobek zgłosił kandydaturę radnej A.Piszczałka, która wyraziła zgodę na 

kandydowanie w wyborach na członków  Komisji Budżetowej. 

Radny J.Jakubik zgłosił kandydaturę radnej K.Piekarskiej, która wyraziła zgodę na 

kandydowanie w wyborach na członków  Komisji Budżetowej. 

 

Później, w związku z brakiem innych zgłoszeń, Przewodniczący Rady Gminy 

zawnioskował o zamknięcie listy kandydatów do składu Komisji Budżetowej i zarządził 

głosowanie imienne nad tym wnioskiem. Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że 

radni jednogłośnie opowiedzieli się w sprawie zgłoszonego przez niego wniosku. 

Karta imiennego głosowania w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji 

Budżetowej stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad 

uchwałą w sprawie powołania Komisji Budżetowej w  następującym składzie osobowym: 

J.Jakubik, P.Sobek, T.Krystosek, A.Piszczałka, K.Piekarska.  Po przeprowadzonym 

głosowaniu stwierdził, że uchwała została jednogłośnie przyjęta.  

Karta imiennego głosowania nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Budżetowej 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Uchwała nr II/4/2018 w sprawie powołania Komisji Budżetowej stanowi załącznik nr 

8 do protokołu.  

 

c) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Przewodniczący Rady zaproponował pięcioosobowy skład Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji. Nie zgłoszono innych propozycji dotyczących liczby członków tej Komisji.  

 

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów do składu Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

 

Radny  J.Ciurla zgłosił kandydaturę radnego M.Łukaszczyka, który wyraził zgodę na 

kandydowanie w wyborach na członków  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Radna K.Piekarska zgłosił kandydaturę radnego J.Gosławskiego, który wyraził zgodę 

na kandydowanie w wyborach na członków  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Radny M.Łukaszczyk zgłosił kandydaturę radnego J.Ciurli, który wyraził zgodę na 

kandydowanie w wyborach na członków  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnego T.Krystoska, która wyraził zgodę 

na kandydowanie w wyborach na członków  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Radny M.Łukaszczyk zgłosił kandydaturę radnego J.Marczaka, który wyraził zgodę 

na kandydowanie w wyborach na członków  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Później, w związku z brakiem innych zgłoszeń, Przewodniczący Rady Gminy 

zawnioskował o zamknięcie listy kandydatów do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i 
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zarządził głosowanie imienne nad tym wnioskiem. Po przeprowadzonym głosowaniu 

stwierdził, że radni jednogłośnie opowiedzieli się w sprawie zgłoszonego przez niego 

wniosku. 

Karta imiennego głosowania w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad 

uchwałą w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w  następującym składzie 

osobowym: M.Łukaszczyk, J.Gosławski, J.Ciurla, T.Krystosek, J.Marczak.  Po 

przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała została jednogłośnie przyjęta.  

Karta imiennego głosowania nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Uchwała nr II/5/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

d) wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój 

Treść uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady  zarządził 

głosowanie imienne nad tą uchwałą. 

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała została jednogłośnie 

przyjęta. 

Karta imiennego głosowania nad uchwałą w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy 

Pokój stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Uchwała nr II/6/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój stanowi 

załącznik nr 13 do protokołu.  

 

e) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Treść uchwały przedstawiła Pani M.Preuhs, p.o. kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pokoju, następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne 

nad tą uchwałą.  

Karta imiennego głosowania nad uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Uchwała nr II/7/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 

zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 stanowi załącznik nr 15 

do protokołu.  

 

f) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 

dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i 

w domu” na lata 2019-2023 

Treść uchwały przedstawiła Pani M.Preuhs, p.o. kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pokoju, następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne 

nad tą uchwałą.  

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała została jednogłośnie 

przyjęta. 

Karta imiennego głosowania nad uchwałą w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019-2023 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Uchwała nr II/8/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
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żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

 

g) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Treść uchwały przedstawiła Pani M.Preuhs, p.o. kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pokoju, następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne 

nad tą uchwałą.  

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała została jednogłośnie 

przyjęta. 

Karta imiennego głosowania nad uchwałą w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w 

formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 stanowi załącznik nr 

18 do protokołu.  

Uchwała nr II/9/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 stanowi załącznik nr 

19 do protokołu.  

 

h) zmiany budżetu gminy na 2018 rok 

Treść uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie imienne nad tą uchwałą. 

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała została jednogłośnie 

przyjęta. 

Karta imiennego głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 

stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

Uchwała nr II/10/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok stanowi 

załącznik nr 21 do protokołu.  

 

i) wieloletniej prognozy finansowej 

Treść uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie imienne nad tą uchwałą. 

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała została jednogłośnie 

przyjęta. 

Karta imiennego głosowania nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

Uchwała nr II/11/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok stanowi 

załącznik nr 23 do protokołu.  

 

 

Ad.6 - zapytania i wnioski mieszkańców 

 Mieszkańcy nie zabrali głosu w tym punkcie porządku obrad. 

 

Ad. 7 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Pani Z.Cioma, radca prawny, powiedziała o zmianach obowiązujących od kadencji 

2018-2023 w zgłaszaniu przez radnych interpelacji i zapytań. Podała definicję „interpelacji” i 

„zapytań”, później poinformowała o pisemnej formie zgłaszania interpelacji, które za 

pośrednictwem Przewodniczącego Rady kierowane będą do Wójta Gminy. Powiedziała 
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również, że interpelacje wraz z odpowiedziami będą publikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Pokój.  

 Radny J.Ciurla zapytał, czy w sprawach bieżących np. dotyczących złego stanu dróg 

również  trzeba będzie zachować formę pisemną.  

 Pani J.Ptaszek, Sekretarz Gminy, zwróciła uwagę na punkt w porządku obrad 

„Zapytania i wnioski mieszkańców”, w którym radni, jako mieszkańcy, będą mogli 

wypowiadać się na temat bieżących spraw dotyczących gminy.  

 Radny T.Krystosek zapytał, czy informacja o składanych przez radnych interpelacjach 

będzie przedstawiana na sesjach. 

 Radca prawny wyjaśniła, że informacji takiej na sesji nie będzie, jeszcze raz 

powiedziała o obowiązku publikowania interpelacji wraz z odpowiedziami w BIP. 

 Przewodniczący Rady podziękował radnemu T.Krystoskowi za zorganizowanie 

Mikołajek  w Zawiści i powiedział o obecności Pana A.Buły, Marszałka Województwa 

Opolskiego na tej imprezie.   

Radny J.Gosławski zwrócił uwagę na brak w porządku obrad punktów „Informacja 

Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących” oraz 

„Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz z działalności między sesjami”, które 

cyklicznie pojawiały się w porządkach obrad w poprzedniej kadencji i zapytał, czy punkty te 

w nowej kadencji również będą przedmiotem obrad Rady Gminy. 

Wójt Gminy wyjaśniła, że pierwsza i druga sesja mają charakter organizacyjny i 

dlatego punktów, o których powiedział radny J.Gosławski nie ma w porządku obrad. 

Zapewniła, że  od kolejnej sesji punkty te zostaną ujęte w programie sesji. 

Radny J.Gosławski podsumowując dyskusję na temat zgłaszania interpelacji 

stwierdził, że sprawy bieżące będą poruszane przez radnych w punkcie „Zapytania i wnioski 

mieszkańców”, a interpelacje będą składane do wójta w formie pisemnej, w sposób wskazany 

przez radcę prawnego.  

Sekretarz Gminy poinformowała o możliwości zakładania kół gospodyń wiejskich na 

mocy ustawy z dnia 09.11.2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, powiedziała również o 

korzyściach wynikających z założenia takiego koła.  

Wójt Gminy poinformowała o powołaniu Pani A.Kruszelnickiej na stanowisko 

Zastępcy Wójta z dniem 01.12.2018 r. oraz zatrudnieniu dwóch nowych pracowników w 

Urzędzie Gminy.  

Następnie Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady złożyli życzenia z okazji 

nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.  

Później Przewodniczący Rady poinformował o kolejnej sesji zaplanowanej na 

27.12.2018 r. oraz przypomniał o obowiązku złożenia przez radnych oświadczeń 

majątkowych.  

 

Ad.8 - zakończenie sesji 

 Wobec zrealizowania porządku obrad o godz.16
05

 Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął II sesję Rady Gminy Pokój.  

 

 

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok ……………………. 

 


