
Protokół nr XXVI/21
z XXVI sesji Rady Gminy Pokój

odbytej w dniu 29 września 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 XXV 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 XXIV i XXV sesji Rady

Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
7) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
8) Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad
finansowania  w  2021  roku  opieki  zapewnianej  w  żłobkach  dzieciom  z  terenu
Gminy Pokój

b) określenia  średniej  ceny  jednostki  paliwa  w  Gminie  Pokój  w  roku  szkolnym
2021/2022

c) przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
oraz przekazania go organowi regulacyjnemu do zaopiniowania

d) zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej
e) wyrażenia  zgody  na  utworzenie  spółki  Odrzańsko-Stobrawska  Społeczna

Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
f) zatwierdzenia  wniosku  o  wsparcie  ze  środków  Rządowego  Funduszu  Rozwoju

Mieszkalnictwa  na  sfinansowanie  objęcia  udziałów  w  tworzonej  Społecznej
Inicjatywy  Mieszkaniowej „Odrzańsko-Stobrawska  Społeczna  Inicjatywa
Mieszkaniowa”

g) przystąpienia  do  sporządzenia  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój

h) przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  wsi Zieleniec

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.  Później powiedział, 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. 

Następnie  przywitał  Pana  K.Gęsiarza  –  Starostę  Namysłowskiego,  Pania  R.Podporę  –
Prezesa Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju, 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 XXV sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXV sesji Rady Gminy Pokój, ze

względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

Wyniki imiennego głosowania:

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

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

BRAK GŁOSU: 0

Ad. 4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił  ustalony porządek obrad,  odczytał  wniosek Wójta

Gminy z dnia 28.09.2021 r. o wycofanie z porządku obrad podpunktów:

1) „8c” - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków oraz przekazania go organowi regulacyjnemu do zaopiniowania,

2) „8e”  -  podjęcie  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody na utworzenie  spółki  Odrzańsko-
Stobrawska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

3) „8f”  -  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  wniosku  o  wsparcie  ze  środków
Rządowego  Funduszu  Rozwoju  Mieszkalnictwa  na  sfinansowanie  objęcia  udziałów  w
tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „Odrzańsko-Stobrawska Społeczna Inicjatywa
Mieszkaniowa”.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zmianą porządku
obrad polegającą na wycofaniu wskazanych przez Wójta Gminy uchwał:

Wyniki imiennego głosowania:

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

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad XXVI sesji przedstawiał się w
sposób następujący:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
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3. Przyjęcie protokołu z XXV 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 XXIV i XXV sesji

Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad

finansowania  w  2021  roku  opieki  zapewnianej  w  żłobkach  dzieciom  z  terenu
Gminy Pokój

b) określenia  średniej  ceny  jednostki  paliwa  w  Gminie  Pokój  w  roku  szkolnym
2021/2022

c) zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej
d) przystąpienia  do  sporządzenia  Studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój
e) przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania

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

Przewodniczący  Rady,  poza  porządkiem obrad,  udzielił  głosu  Panu K.Gęsiarzowi  –
Staroście Namysłowskiemu. 

Starosta Namysłowski poinformował o planowanych remontach dróg powiatowych w
Domaradzu  i  w Zawiści,  zwracając  uwagę na  planowane  prace  do  wykonania  oraz  termin
realizacji tych inwestycji.

Radni  poprosili  o  doprecyzowanie  zakresu  prac,  zwrócili  uwagę  na  konieczność
wycięcia zakrzaczeń porastających pobocza dróg powiatowych oraz o ewentualne zagrożenia w
realizacji tych zadań.

Starosta udzielił odpowiedzi na zapytania radnych.
Pani B.Fiebig, sołtys sołectwa Siedlice, poprosiła o dokończenie patcherowania drogi

prowadzącej do Siedlic. 
Starosta zapewnił, że następnego dnia zleci te prace do wykonania. 

Następnie, ze względu na problemy techniczne (brak dźwięku podczas transmisji sesji),
Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach. 

Po przerwie.

Starosta doprecyzował informację na temat zakresu prac planowanych do wykonania
przy remoncie drogi powiatowej w Zawiści, później opuścił salę narad. 

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

Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy:
 pismo  Wojewody  Opolskiego,  stanowiące  załącznik  nr  1  do  protokołu,  dotyczące

analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady,
 opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu,  stanowiącą  załącznik  nr  2  do

protokołu, na temat przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r., 
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 informację  Wójta  Gminy  Pokój  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  Pokój  za  I
półrocze 2021 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze
2021 r., informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował również o spotkaniu roboczym radnych w dniu
27.09.2021 r. oraz o udziale w dożynkach gminnych, w Dąbrówce Dolnej, w dniu 28.08.2021 r.

Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących 

Pan  J.Gosławski,  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej,  poinformował  o  spotkaniu
Komisji w dniu 03.09.2021 r. w trakcie którego dokonano kontroli przygotowania placówek
oświatowych do roku szkolnego 2021/2022 oraz zapoznano się z realizacją budżetu gminy za I
półrocze  2021  r.  Przy  okazji  zwrócił  uwagę  na  zbyt  małą  liczbę  godzin  w  obu  szkołach,
przeznaczonych dla pedagoga szkolnego i psychologa.

Pan T.Krystosek,  Przewodniczący Komisji  Budżetowej,  poinformował o spotkaniach
Komisji w dniach:

 13.08.2021  r.  podczas  którego  dokonano  analizy  gospodarki  finansowej  gminnych
jednostek OSP za 2020 rok,

 03.09.2021 r.  w trakcie  którego dokonano analizy  wykonania  budżetu za I  półrocze
2021 r.,

 27.09.2021 r., podczas którego Komisja miała dokonać analizy gospodarki finansowej
w  zakresie  zarządzania  drzewostanem  na  terenie  Gminy,  jednak  ze  względu  brak
wyczerpujących informacji Komisja nie zajęła stanowiska na ten temat i postanowiła o
jego przesunięciu na kolejne posiedzenie. 

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

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

Wójt Gminy przedstawiła informację o działalności między sesjami. 

Ad.7 - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
Informację  na  temat  wykonania  budżetu  gminy  w  I  półroczu  2021  r.  przedstawił

Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Budżetowej przedstawili pozytywną Komisji na

temat wykonania budżetu gminy w I półroczu 2021 r.
Przewodniczący  Rady  Gminy  zaprezentował  pozytywną  opinię  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej  w Opolu  na  temat  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  gminy  za  I
półrocze 2021 r.

Ad.8 – podjecie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia  zgody na zawarcie  porozumienia  z  Gminą  Namysłów w sprawie

zasad finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z
terenu Gminy Pokój

Treść projektu uchwały omówiła Pani A.Kruszelnicka, Zastępca Wójta. 
Później Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
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Wyniki imiennego głosowania:

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

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

Uchwała nr XXVI/209/2021 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

b) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pokój w roku szkolnym
2021/2022

Treść projektu uchwały przedstawiła Zastępca Wójta.
Później Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

Wyniki imiennego głosowania:

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

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

Uchwała Nr XXVI/210/2021 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

c) zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, Sekretarz Gminy.
Później Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.

Wyniki imiennego głosowania:

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

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

Uchwała Nr XXVI/211/2021 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

d) przystąpienia  do  sporządzenia  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój

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

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

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

Uchwała nr XXVI/212/2021 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

e) przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  wsi Zieleniec

Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy. 
Radny  T.Krystosek  stwierdził,  że  wiele  zaproponowanych  zmian  można  było

wprowadzić  na  etapie  wcześniejszych  zmian,  co  pozwoliłoby  na  uniknięcie  dodatkowych
kosztów.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że plan uchwalony w 2009 r. nie zakładał m.in.  rozbudowy
i chęci poszerzenia działalności firm znajdujących się na terenie Zieleńca. 

Radny  T.Krystosek  zapytał,  czy  po  2009  roku  nie  było  aktualizacji  planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec.

Sekretarz Gminy przyznała,  że była aktualizacja  tego planu, ale dotyczyła ona tylko
jednej działki.   

Następnie  Przewodniczący  Rady  zarządził  głosowanie  nad  omawianym  projektem
uchwały. 

Wyniki imiennego głosowania:

ZA (14):
Wacław  Kociencki,  Tadeusz  Baran,  Krystyna  Piekarska,  Marcin  Krysiak,  Jarosław  Ciurla,
Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Jerzy Jakubik, Alicja Piszczałka,
Marek Łukaszczyk, Jacek Gosławski, Renata Arendarska 

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (1):
Tomasz Krystosek 

Uchwała Nr XXVI/213/2021 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. . 

Ad.9 – interpelacje i zapytania radnych
Na sesji nie złożono interpelacji i nie zgłoszono zapytań. 

Ad. 10 – wolne wnioski i oświadczenia radnych
Radny  T.Krystosek  podziękował  Prezesowi  Koła  Polskiego  Związku  Emerytów,

Rencistów  i Inwalidów w Pokoju za zaproszenie na pierwszą spartakiadę seniorów w gminie
Pokój, podziękował także za liczny udział w Sąsiedzkich Dożynkach Sołeckich w Zawiści i
Krogulnej. Później podziękował Wójtowi Gminy za cząstkowy remont drogi w Kopalinie, ale
jednocześnie  zwrócił  uwagę  na  niezadowalającą  jakość  wykonanych  prac.  Na  zakończenie
swojej  wypowiedzi  podziękował  sołtysom  za  zaangażowanie  przy  realizacji  funduszu
sołeckiego. 
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Przewodniczący  Rady  podziękował  radnemu  T.Krystoskowi  za  zorganizowanie
Sołeckich Dożynek Sąsiedzkich w Zawiści.

Radny  J.Gosławski,  złożył  podziękowania  na  ręce  Prezesa  Koła  Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów  i Inwalidów w Pokoju, za zorganizowanie  spartakiady dla seniorów w
Pokoju i zapytał o plany związane z gazyfikacją gminy Pokój. Później nawiązał do twórczości
Państwa  Drostów,  mieszkańców  Pokoju,  wybitnych  projektantów  w powojennej  historii
wzornictwa szkła. Powiedział o organizowanych wystawach ich dzieł w największych miastach
Polski i zasugerował zorganizowanie podobnej wystawy w Pokoju.

Radna  J.Sowa  podziękowała  Wójtowi  Gminy  za  pomoc  przy  realizacji  funduszu
sołeckiego.

Sekretarz  Gminy  odniosła  się  do  remontu  drogi  w  Kopalinie,  poinformowała  o
wnioskach złożonych do Marszałka Województwa Opolskiego wspólnie ze stowarzyszeniami
sołectw i kołami gospodyń wiejskich, nawiązała także do realizacji funduszu sołeckiego.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  zorganizowanie  spotkania  z  radami  sołeckimi
dotyczącego funduszu sołeckiego. 

Sekretarz Gminy powiedziała o udzielanym sołtysom i radom sołeckim wsparciu przy
realizacji funduszu sołeckiego. 

Wójt  Gminy odnosząc się  do swojego wystąpienia w pkt  6 „Sprawozdanie Wójta  z
wykonania  uchwał  podjętych  podczas  XXIV  i  XXV  sesji  Rady  Gminy  Pokój  oraz  z
działalności między sesjami” wyjaśniła, że zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu
roboczym  radnym,  starała  się  ograniczyć  swoją  wypowiedź  i  nie  poinformowała  o  wielu
imprezach  zorganizowanych  przez  stowarzyszenia   i  koła  gospodyń  wiejskich.  Później
powiedziała  o  wydarzeniach,  które  miały  miejsce  od  czerwca  na  terenie  gminy  i  złożyła
podziękowania  ich  organizatorom.  Odniosła  się  także  do  współpracy  z  sołectwami  przy
realizacji funduszu sołeckiego.

Pani R.Podpora, Prezes Koła Polskiego Związku Inwalidów, Emerytów i Rencistów w
Pokoju, powiedziała o pierwszej olimpiadzie dla seniorów w Pokoju, później wręczyła Wójtowi
Gminy  i  radnemu  T.Krystoskowi  medale  zdobyte  przez  nich  w  trakcie  tej  imprezy.
Poinformowała również o bieżącej działalności Koła. 

Pan K.Mainka, sołtys sołectwa Fałkowice, odniósł się do pisma sołtysów skierowanego
do Starostwa Powiatowego w Namysłowie w sprawie stanu dróg powiatowych położonych na
terenie gminy Pokój, zgłosił zastrzeżenia do remontu drogi we wsi Świercowskie, zapytał o
możliwość  przekazywania  sołectwom  wsparcia  finansowego  na  organizację  imprez
okolicznościowych (dzień dziecka, mikołajki), poprosił o odpowiedź w sprawie zgłoszonego do
wycinki drzewa przy byłej rzeźni w Fałkowicach, zwrócił uwagę na śmieci zalegające w lasku
przy wsi Świercowskie, odniósł się także do mulczowania poboczy dróg. Stwierdził również, że
nie wszystkie sołectwa traktowane są jednakowo, ponieważ jednym sołectwom odmawia się
pomocy  finansowej,  a  innym  sołectwom  jest  udzielana  pomoc,  dla  przykładu  podał
dofinansowanie  przez  Wójta  zjeżdżalni  podczas  festynu  w  Lubnowie,  powiedział  także  o
zakupionej pralce dla OSP w Domaradzu.

Wójt  Gminy  na  część  pytań  udzieliła  odpowiedzi  na  sesji.  Poprosiła  także  sołtysa
sołectwa Fałkowice o złożenie w Urzędzie Gminy pisma  dotyczącego poruszonych przez niego
tematów, zapewniła, że odpowiedź na nie zostanie udzielona w formie pisemnej.  

Ad. 11 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 17:00:15  Przewodniczący Rady Gminy

zamknął XXVI sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:

Elżbieta Kuklok ……………..
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