
Protokół nr XXII/21
z XXII sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 24 lutego 2021 r.

Obecni na posiedzeniu:  R.Arendarska, T.Baran, J.Ciurla, J.Gosławski, J.Jakubik,  M.Krysiak,
T.Krystosek,  M.Łukaszczyk,  J.Marczak,  K.Piekarska,  A.Piszczałka,  Z.Poprawa,  P.Sobek,
J.Sowa.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Wacław Kociencki

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Pokój
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał podjętych podczas XXI sesji Rady

Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
7. Sprawozdanie  z  realizacji  planu  pracy  Gminnej  Komisji  do  spraw  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych za 2020 rok
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia petycji
b) zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

przeznaczonych  do spożycia  w miejscu  sprzedaży za  rok  2021 przedsiębiorców
prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Pokój i zwrotu opłaty

c) nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Krzywa Góra 
d) określenia  wymagań,  jakie  powinien  spełnić  przedsiębiorca  ubiegający  się

o  uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy
Pokój

e) szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i
specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług
opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania

f) zmiany budżetu gminy na 2021 rok
g) wieloletniej prognozy finansowej

9. Interpelacje i zapytania radnych
10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
11. Zakończenie sesji

Ad.1 – otwarcie sesji
Posiedzenie  Rady  Gminy  otworzył  o  godz.  1500 Przewodniczący  Rady  Gminy,  Pan

W.Kociencki. Na wstępie  poinformował, że sesja jest transmitowana, a 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,  radnych,  radcę  prawnego 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 XXI sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXI sesji Rady Gminy Pokój, ze

względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

Wyniki imiennego głosowania:

ZA (15):
Wacław Kociencki, Piotr Sobek, Marcin Krysiak, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, 
Alicja Piszczałka, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Jadwiga Sowa, Jacek 
Gosławski, Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Zenon Poprawa 

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

Ad.4 – przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący  Rady przedstawił  ustalony porządek  obrad,  nie  wniesiono do niego

żadnych uwag. 

Ad.5  –  informacja  Przewodniczącego  Rady  i  Przewodniczących  Komisji  o  sprawach
bieżących

Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy:
 sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych
stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  prowadzonych  przez  jednostkę  samorządu
terytorialnego, sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do protokołu,
 wniosek Pana J.Orzeszyny w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Zieleniec, stanowiący załącznik nr 2 do protokołu, 
 pismo Burmistrza Namysłowa, stanowiące załącznik nr 3 do protokołu, informujące o
podjętej  przez  Radę  Miejską  w  Namysłowie  uchwale  w  sprawie  wyrażenia  poparcia
wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego Panu prof.
Franciszkowi  Markowi,  skierowanego  do  Sejmiku  Województwa  Opolskiego  przez
Okręgowy  Zarząd  Opolski  Światowego  Związku  Żołnierzy  Armii  Krajowej  i
Stowarzyszenie Klubu Rodło Opole, pismo stanowi jednocześnie prośbę o podjęcie przez
Radę Gminy Pokój uchwały popierającej wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela
Województwa Opolskiego Panu prof. Franciszkowi Markowi,
 sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2020 rok, 
 informację  o  stanie  bezpieczeństwa  powiatu  namysłowskiego  w  zakresie  ochrony
przeciwpożarowej za rok 2020, która będzie omawiana na sesji w marcu.

Przewodniczący  Rady  poinformował  także  o  spotkaniu  roboczym  radnych  w  dniu
22.02.2021  r.  podczas  którego  omówiono  projekty  uchwał  na  sesję  oraz  zapoznano  się   z
kosztami wywozu śmieci za 2020 r. 

Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących

Pan J.Gosławski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o spotkaniu  w
dniu  18  lutego  2021  r.  w  trakcie  którego  dokonano  analizy  poprawności  realizacji
harmonogramu płatności kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w II połowie 2020 r.
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oraz przeprowadzono kontrolę gospodarki finansowo-ekonomicznej gminy za II półrocze 2020
r. 

Pan T.Krystosek,  Przewodniczący Komisji  Budżetowej,  poinformował o posiedzeniu
Komisji  w  dniu  24.02.2021  r.  w  trakcie  którego  zaopiniowano  zmiany  wprowadzone  do
budżetu gminy na 2021 rok. 

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

Ad.6  -  sprawozdanie  Wójta  z  wykonania  uchwał  podjętych  podczas  XXI  sesji  Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami

Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady
Gminy Pokój podjętych podczas XXI sesji Rady Gminy Pokój, informacja stanowi załącznik nr
4 do protokołu. 

Później Wójt Gminy przedstawiła informację o działalności między sesjami.

Ad.7 – sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2020 rok

Sprawozdanie  z  realizacji  planu  pracy  Gminnej  Komisji  do  spraw  Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych  za  2020  rok  przedstawiła  Pani  J.Ptaszek,  Sekretarz  Gminy,
sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad.8 - Podjęcie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia petycji 
Treść  projektu  uchwały  przedstawił  Pan  J.Ciurla,  Przewodniczący  Komisji  Skarg,

Wniosków i Petycji, później Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.

Wyniki imiennego głosowania:

ZA (15):
Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Piotr Sobek, Krystyna Piekarska, Jadwiga Sowa, Alicja
Piszczałka,  Jacek  Marczak,  Tadeusz  Baran,  Zenon  Poprawa,  Marek  Łukaszczyk,  Tomasz
Krystosek, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Marcin Krysiak, Jerzy Jakubik 

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

Uchwała Nr XXII/187/2021 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

b) zwolnienia  z  opłaty  za  korzystanie  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021
przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy  Pokój i
zwrotu opłaty

Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie. 
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Wyniki imiennego głosowania:

ZA (15):
Piotr  Sobek,  Jerzy  Jakubik,  Jadwiga  Sowa,  Marek  Łukaszczyk,  Tadeusz  Baran,  Tomasz
Krystosek,  Jarosław Ciurla,  Krystyna  Piekarska,  Marcin  Krysiak,  Jacek  Marczak,  Wacław
Kociencki, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa 

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

Uchwała nr XXII/188/2021 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

c) nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Krzywa Góra 
Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, później Przewodniczący Rady

zarządził nad nim głosowanie. 

Wyniki imiennego głosowania:

ZA (15):
Piotr Sobek, Jerzy Jakubik, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Tadeusz Baran, Jarosław Ciurla,
Tomasz  Krystosek,  Jadwiga  Sowa,  Jacek  Gosławski,  Renata  Arendarska,  Marcin  Krysiak,
Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa 

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 

Uchwała nr XXII/189/2021 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

d) określenia  wymagań,  jakie  powinien  spełnić  przedsiębiorca  ubiegający  się
o uzyskanie  zezwolenia  na prowadzenie  działalności  w zakresie  opróżniania
zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych  na  terenie
Gminy Pokój

Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy. 
Radny J.Gosławski  zapytał  o liczbę  przedsiębiorców świadczących usługi  na terenie

gminy z zakresu wywozu nieczystości ciekłych.
Radny T.Krystosek nawiązał do ogłoszenia Wójta Gminy Pokój w sprawie doposażenia

gospodarstw domowych z terenu Gminy Pokój w przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz do
informacji  w  sprawie  planowanych  kontroli  dotyczących  wywozu  nieczystości  ciekłych  z
nieruchomości i kar grożących za niewywożenie tych nieczystości do oczyszczalni ścieków.
Stwierdził, że z jednej strony grozi się mieszkańcom dotkliwymi sankcjami, a z drugiej strony
nie zapewnia się im możliwości sprostania wymogom w zakresie opróżniania szamb. Wyraził
również nadzieję,  że podjęcie  tej  uchwały pozwoli  na rozwiązanie  problemów z wywozem
ścieków.

Do wypowiedzi radnych J.Gosławskiego i T.Krystoska odniosły się Wójt Gminy oraz
Sekretarz Gminy.

Później  Przewodniczący  Rady  zarządził  głosowanie  nad  omawianym  projektem
uchwały.
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Wyniki imiennego głosowania:

ZA (15):
Marcin Krysiak,  Jarosław Ciurla,  Marek Łukaszczyk,  Alicja  Piszczałka,  Tomasz Krystosek,
Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Tadeusz Baran, Wacław Kociencki, Renata
Arendarska, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski, Piotr Sobek 

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

Uchwała nr XXII/190/2021 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

e) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług
opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania

Treść  projektu  uchwały  przedstawiła  Pani  M.Preuhs,  Kierownik  Gminnego  Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pokoju, później Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

Wyniki imiennego głosowania:

ZA (15):
Marcin Krysiak,  Krystyna Piekarska,  Tomasz Krystosek,  Jacek Marczak,  Alicja  Piszczałka,
Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski, Wacław Kociencki, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Zenon
Poprawa, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa 

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

Uchwała nr XXII/191/2021 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

f) zmiany budżetu gminy na 2021 rok
Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat

zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2021 rok. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  zarządził  głosowanie  nad  omawianym  projektem

uchwały.

Wyniki imiennego głosowania:

ZA (15):
Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Wacław Kociencki,
Jerzy Jakubik,  Jarosław Ciurla,  Jacek Gosławski,  Piotr  Sobek, Marek Łukaszczyk,  Tadeusz
Baran, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka 

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:0

Uchwała Nr XXII/192/2021 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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g) wieloletniej prognozy finansowej
Treść  projektu  uchwały  przedstawił  Skarbnik  Gminy,  później  Przewodniczący  Rady

zarządził nad nim głosowanie. 

Wyniki imiennego głosowania:

ZA (15):
Jarosław  Ciurla,  Wacław  Kociencki,  Tomasz  Krystosek,  Alicja  Piszczałka,  Jadwiga  Sowa,
Tadeusz  Baran,  Jerzy  Jakubik,  Krystyna  Piekarska,  Zenon  Poprawa,  Jacek  Marczak,  Piotr
Sobek, Marek Łukaszczyk, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Marcin Krysiak 

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

Uchwała Nr XXII/193/2021 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad.8 – interpelacje i zapytania radnych
 Przewodniczący  Rady poinformował  o  zapytaniu  złożonym w dniu  02.02.2021 r.
przez  radnego  T.Krystoska  w  sprawie  ogłoszonego  zapytania  ofertowego  dotyczącego
sprzedaży drzew „na pniu” oraz gospodarki drzewostanem na terenie Gminy Pokój. 

Ad.9 – wolne wnioski i oświadczenia radnych
Radny  T.Krystosek  nawiązał  do  tematu  gospodarki  odpadami  poruszonego  na

spotkaniu roboczym radnych i zapytał o powód każdorazowego ważenia śmieci, poprosił także
wskazanie  liczby  zebranych  odpadów na  poszczególnych  frakcjach  w 2019 r.  i  w 2020 r.
Później  odniósł  się do śmieci  odbieranych od przedsiębiorców,  którzy byli  zobowiązani  do
podpisania odrębnych umów na odbieranie odpadów. Stwierdził, że odpady od firm i od osób
fizycznych trafiają do tego samego transportu, co uniemożliwia wyodrębnienie ilości odpadów
zebranych od każdej z tych grup. Powiedział także o rozbieżnościach pomiędzy wykazywaną
liczbą osób zamieszkujących posesje, a liczbą osób wskazywaną w deklaracjach o wysokości
opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.

Do wypowiedzi radnego T.Krystoska odniosły się Wójt Gminy i Sekretarz Gminy.
Przewodniczący Rady zaproponował zorganizowanie odrębnego spotkania roboczego

radnych na temat gospodarki odpadami w gminie.
Radny  J.Gosławski  poprosił  o  przegląd  i  naprawę  ogrodzenia  przy  cmentarzu

żydowskim w Pokoju, zwrócił również uwagę na konieczność uporządkowania i odnowienia
tablic ogłoszeń w Pokoju. 

Ad.10 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 16:21:42 Przewodniczący Rady Gminy

zamknął XXII sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:

Elżbieta Kuklok ……………..
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