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Protokół nr VIII/19 

z VIII sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 29 maja 2019 r. 

 

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

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 VII sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Informacja przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Namysłowie na temat dróg 

powiatowych 

6. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 

7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieżących 

8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas VII sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności między sesjami 

9. Interpelacje i zapytania radnych 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora 

szkoły, zespołu albo przedszkola i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji 

zajęć takim osobom oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy 

zawodowego 

b) dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy 

Pokój instrumentem płatniczym 

c) zmiany budżetu gminy na 2019 rok 

d) 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. 15
00

 Przewodniczący Rady Gminy, Pan 

W.Kociencki. Na wstępnie poinformował, że ze względu na transmitowanie sesji, osoby 

biorące w niej udział, wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku i wypowiedzi, 

zwrócił także uwagę na obowiązek przestrzegania przepisów RODO, odnoszących się do 

ochrony danych osobowych.  

Później przywitał Panią B.Zając – Wójta Gminy Pokój, Pana T.Wiciaka – Wicestarostę 

Namysłowskiego, radnych, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych, Panią R.Podporę - 

Przewodniczącą Koła Emerytów w Pokoju, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy. 
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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 VII sesji Rady Gminy Pokój 
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z VII sesji Rady Gminy Pokój, ze 

względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.  

 

Wyniki imiennego głosowania: 
 

ZA(15): 

Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Edward Kania, Jarosław Ciurla, Marek 

Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, 

Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa 

 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady rady stwierdził, że protokół z 

VII sesji Rady Gminy Pokój został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad, nie wniesiono do niego 

żadnych uwag.  

 

Ad. 5 - informacja przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Namysłowie na temat dróg 

            powiatowych 

 Pan T.Wiciak, Wicestarosta Namysłowski,  na początku powiedział o łącznej liczbie 

kilometrów dróg na terenie powiatu, za którą odpowiada Starostwo i przyznał, że posiadany 

budżet nie wystarcza na ich kompleksową naprawę. Stwierdził, że jeżeli budżet państwa nie 

zwiększy puli środków na utrzymanie i naprawę dróg powiatowych, to zakres prac na nich 

wykonywanych będzie musiał zostać znacząco ograniczony. Później powiedział o pracach 

przeprowadzonych na terenie gminy w latach poprzednich i wnioskach złożonych na remonty 

dróg powiatowych na odcinkach: Kozuby – Jagienna, Domaradzka Kuźnia – Lubnów, 

Dzików – Siedlice. Przyznał, że jest mu znany stan dróg powiatowych i zapewnił, że składane 

do Starostwa wnioski i petycje w sprawie dróg będą brane pod uwagę przy tworzeniu budżetu 

powiatu na 2020 r. Zapewnił również, że wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu, będą 

jednakowo traktowane pod kątem planowanych remontów i inwestycji na drogach. 

 Radny T.Baran zapytał o przejazd kolejowy, obok stacji paliw, w Pokoju.  

 Pan T.Wiciak przyznał, że bez zgody PKP przejazd ten nie zostanie zlikwidowany, 

przyznał, że spółki, które są jego właścicielem, nie mogą dojść w tej sprawie do 

porozumienia.  

 Radna K.Piekarska zgłosiła zastrzeżenia do wyremontowanej drogi powiatowej w 

Ładzy.  

Wicestarosta przyjął te uwagi do realizacji. 

Radny J.Gosławski zaproponował, aby zamiast doraźnego łatania dziur zastosować 

wycinanie asfaltu. Później stwierdził, że gmina Pokój ma większe potrzeby remontowe w 

porównaniu do innych gmin, ponieważ w poprzednich latach na terenie gminy Pokój 

wykonano niewiele prac.  

Radny T.Krystosek stwierdził, że mimo wielokrotnie składanych obietnic przez 

przedstawicieli Starostwa, drogi na terenie gminy Pokój nie były remontowane. Później 

powiedział o braku odpowiedzi na wniosek wysłany do Starostwa Powiatowego w 
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Namysłowie w sprawie dokonania wspólnego przeglądu dróg powiatowych i wypracowania 

planu działania na przyszły rok.  

Wicestarosta wyjaśnił, że nie odpowiada, za deklaracje składane przez swoich 

poprzedników. Później odnosząc się do wniosku radnego T.Krystoska zauważył, że zgodnie z 

Kodeksem Postępowania Administracyjnego ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi, a termin 

ten jeszcze nie upłynął. Przyznał, że próbował kontaktować się z radnym telefonicznie.  

Radny T.Krystosek zapytał o argumenty, które zaważyły o wyborze do remontu drogi 

Jagienna – Kozuby. 

Wicestarosta uzasadnił wybór tej drogi do remontu.  

Radny T.Krystosek stwierdził, że droga Szum – Kopalina wymaga pilniejszego 

remontu niż droga Jagienna – Kozuby, później zgłosił uwagi do prac wykonywanych przy 

doraźnym łataniu dziur. Powiedział, również, że o wszystkich prośbach i uwagach jest 

informowany Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych.  

Wicestarosta odnosząc się do tej wypowiedzi przedstawił w skrócie technologię 

łatania ubytków w drogach na zimno i na gorąco. Później zapytał o gotowość 

współfinansowania przez gminę remontów dróg powiatowych.  

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na zakrzaczenia przy drogach powiatowych, 

poruszył również kwestę braku nadzoru przy łataniu ubytków w drogach.  

Wicestarosta  zgodził się z wypowiedzią Przewodniczącego Rady na temat zakrzaczeń 

i powiedział o braku środków  na ich wykarczowanie.  

Radny P.Sobek powiedział o konieczności wyremontowania drogi na odcinku 

pomiędzy Dąbrówką Dolną, a Święcinami.  

Radny J.Marczak także zgłosił zastrzeżenia do stanu dróg powiatowych i ich poboczy.  

Pan H.Panicz, sołtys sołectwa Krzywa Góra, wskazał na bardzo zły stan drogi na 

odcinku od Krzywej Góry w kierunku Okół.  

 

Ad. 6 - informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

               w Pokoju 

 Informację na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 

stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu, przedstawiła Pani M.Konat, pracownik GOPS w 

Pokoju. 

 Radny J.Gosławski zapytał, czy jeden asystent rodziny jest w stanie objąć opieką 

wszystkie potrzebujące rodziny. 

 Pani M.Konat zapewniła, że obecnie jeden asystent jest w stanie sprostać wszystkim 

zgłaszanym potrzebom. 

 

Ad. 7 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  

  bieżących 

 Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Biura Rady Gminy: 

 wniosek Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pokoju o 

zatrudnienie jednego z nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pokoju, 

 opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2018 r., 

 informację Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu nt liczby ławników sądowych, którzy 

zostaną wybrani przez Radę Gminy Pokój na kadencję 2020-2023, 

 

Przewodniczący Rady, na prośbę radnego J.Gosławskiego, odczytał pismo Zarządu 

Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pokoju o zatrudnienie jednego z nauczycieli 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pokoju. Później powiedział o spotkaniu w dniu 

23.05.2019 r. z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazowniczej na temat możliwości 

gazyfikacji gminy Pokój oraz o spotkaniu roboczym radnych, które odbyło się w dniu 

27.05.2019 r.  
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Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących 

 

 Pan J.Gosławski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniu 

Komisji w dniu 21.05.2019 r. podczas którego: 

 dokonano analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018r., 

 zapoznano się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu 

za 2018 r., 

 zapoznano się z informacją o stanie mienia komunalnego 

 sporządzono wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 

2018 rok. 

 Pan T.Krystosek, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o posiedzeniu 

Komisji w dniu 21.05.2019 r. podczas którego: 

 dokonano analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018r., 

 zapoznano się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu 

za 2018 r., 

 zapoznano się z informacją o stanie mienia komunalnego, 

 dokonano kontroli wydatków finansowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Pokoju, 

 zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2019 rok. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie odbyła spotkań w okresie międzysesyjnym.  

 

Ad. 8 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas VII sesji Rady    

  Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami 

Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady 

Gminy Pokój podjętych podczas VII sesji, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu, później 

przedstawiła informację na temat działalności między sesjami i udzieliła odpowiedzi na 

wnioski zgłoszone przez radnych i sołtysów na poprzedniej sesji. 

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach. 

 

Po przerwie.  

 

 

Ad.9 - interpelacje i zapytania radnych 

 Nie złożono interpelacji i zapytań.  

 

Ad. 10 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, 

wicedyrektora szkoły, zespołu albo przedszkola i przyznawania zwolnień z 

obowiązku realizacji zajęć takim osobom oraz ustalenia obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty 

pedagogicznego i doradcy zawodowego 

Treść projektu uchwały przedstawiła Pani A.Kruszelnicka, Zastępca Wójta, później 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

Wyniki imiennego głosowania: 

 
ZA(15): 

Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Edward Kania, Jarosław Ciurla, Marek 
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Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, 

Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa 

 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

 

Uchwała nr VIII/52/2019 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

b) dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy 

Pokój instrumentem płatniczym 

Treść projektu uchwały przedstawił Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, później 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

Wyniki imiennego głosowania: 

 
ZA(15): 

Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Edward Kania, Jarosław Ciurla, Marek 

Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, 

Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa 

 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

 

Uchwała nr VIII/53/2019 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

c) zmiany budżetu gminy na 2019 rok 

Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji 

Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat zmian wprowadzonych do 

budżetu gminy na 2019 rok. Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

omawianym projektem uchwały.  

 

Wyniki imiennego głosowania: 

 
ZA(15): 

Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Edward Kania, Jarosław Ciurla, Marek 

Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, 

Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa 
 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

 

Uchwała nr VIII/54/2019 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

d) wieloletniej prognozy finansowej 

 

Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, później Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Wyniki imiennego głosowania: 
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ZA(15): 

Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Edward Kania, Jarosław Ciurla, Marek 

Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, 

Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa 
 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

 

Uchwała nr VIII/55/2019 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad.11 – zapytania i wnioski mieszkańców 

 Nie było.  

 

Ad.12 – wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Radny T.Krystosek podziękował Pani Wójt za przychylenie się do jego wniosku w 

sprawie udzielania odpowiedzi na sesjach na wnioski zgłaszane przez radnych, sołtysów i 

mieszkańców. Później podziękował sołtysowi sołectwa Kopalina i mieszkańcom za aktywny 

udział w akcji wiosennego sprzątania gminy, podziękował także sołtysowi sołectwa Kopalina 

za odnowienie przystanku autobusowego w Kopalinie i za zagospodarowanie  terenu przy 

tym przystanku. Następnie zaprosił na imprezę z okazji Dnia Dziecka do Zawiści, 

zaplanowaną na 09.06.2019 r.  

 Radny P.Sobek złożył na ręce Przewodniczącego Rady pismo mieszkańców  

ul. Budkowskiej w Dąbrówce Dolnej w sprawie położenia nawierzchni asfaltowej na 

wskazanym fragmencie tej ulicy. 

 Radny J.Gosławski poinformował o możliwości zwiedzania w Muzeum Śląska 

Opolskiego w Opolu wystawy szkła użytkowego, którego autorami są mieszkańcy Pokoju. 

 

Salę narad opuściła radna J.Sowa pomniejszając skład Rady Gminy do 14 osób.  

 

 Następnie radny J.Gosławski powiedział o konkursie czytelniczym zorganizowanym 

przez Szkołę Podstawową w Pokoju i zachęcił wszystkich obecnych na sali narad do udziału 

w Fastiwalu Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C.M. von Webera w Pokoju w dniach od 

20.06.2019 r do 22.06.2019 r. Później nawiązując do reformy oświaty, w wyniku której 

doszło do likwidacji gimnazjum, stwierdził, że zarówno organ prowadzący, jak i dyrektorzy 

szkół podstawowych nie dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić pracę zwalnianym 

nauczycielom. 

 Radny J.Ciurla powiedział o planowanym remoncie drogi wojewódzkiej Krzywa Góra 

– Pokój.  

 

Ad.13 – zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 17:31:56 Przewodniczący Rady zamknął 

VIII sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok ……………………. 


