
Protokół nr XXXIII/22
z XXXIII sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 1 czerwca 2022 r.

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

Nieobecni: J.Jakubik, 

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Wacław Kociencki

Porządek obrad:
1) Otwarcie sesji 
2) Stwierdzenie prawomocności obrad
3) Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Pokój
4) Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
5) Informacja  Prezesa  Namysłowskiego  Centrum Zdrowia  sp.  z  o.o.  na  temat  sytuacji

ekonomicznej spółki
6) Informacja Starosty Namysłowskiego na temat planów związanych z remontem dróg

powiatowych na terenie gminy Pokój
7) Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
8) Sprawozdanie  Wójta  z  wykonania  uchwał  podjętych  podczas  XXXII  sesji  Rady

Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
9) Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  ośrodkach
wsparcia – w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z
usługami opiekuńczymi

b) zmiany uchwały nr  XXXII/259/2022 Rady Gminy Pokój  z dnia 27 kwietnia 2022
r.  w sprawie  zasad  dofinansowania  zadań  z  zakresu  usuwania  odpadów  z  folii
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big
Bag  przy  udziale  środków  uzyskanych  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

c) uchylenia uchwały  Nr XXXII/258/2022 Rady Gminy Pokój  z dnia 27 kwietnia
2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości
Skarbu Państwa – dz. nr 405 k.m. 1 ob. Domaradzka Kuźnia

d) zmiany uchwały Rady Gminy Pokój Nr XX/172/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w
sprawie  przystąpienia  do  opracowania  Strategii  Rozwoju  Gminy  Pokój  na  lata
2021-2030 

e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu
f) zmiany budżetu gminy na 2022 rok
g) wieloletniej prognozy finansowej

10) Interpelacje i zapytania radnych
11) Wolne wnioski radnych i sołtysów
12) 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  Panią  B.Zając  –  Wójta  Gminy  Pokój,  radnych,  przedstawicieli
Namysłowskiego  Centrum  Zdrowia  sp.  z  o.o., A.Kruszelnicką  –  Zastępcę  Wójta,  Panią

1



R.Podporę -  Przewodniczącą Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Pokoju, radcę prawnego, sołtysów 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 XXXII sesji Rady Gminy Pokój
   Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Pokój, ze
względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

Wyniki imiennego głosowania:

ZA (14):
Marek Łukaszczyk, Jarosław Ciurla, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Piotr Sobek, Tomasz
Krystosek, Alicja Piszczałka, Marcin Krysiak, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Krystyna
Piekarska, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Dariusz Gregorowicz 

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

BRAK GŁOSU(1):
Jerzy Jakubik 

Protokół został jednogłośnie przyjęty. 

Ad. 4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił  ustalony porządek obrad.  Nie wniesiono do niego

żadnych uwag.

Ad. 5 - informacja Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. na temat sytuacji
ekonomicznej spółki

W zastępstwie  Prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia  sp.  z  o.o.  udział  w sesji
wzięły Pani Krystyna Witkowska – Dyrektor ds. finansowo – administracyjnych oraz Pani Ewa
Talkowska – główny księgowy.

Pani K.Witkowska przedstawiła informacje na temat:
 sprawozdania finansowego spółki za 2021 rok,
 formy organizacyjnej szpitala,
 działalności szpitala w okresie pandemii,
 usług medycznych świadczonych przez szpital,
 realizacji kontraktu w 2021 r. zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 wpływu wzrostu cen na działalność szpitala, 
 nadwykonań świadczonych usług medycznych,
 stanu zatrudnienia w spółce.

Ad. 6 - informacja Starosty Namysłowskiego na temat planów związanych z remontem
dróg powiatowych na terenie gminy Pokój

W zastępstwie Starosty Namysłowskiego udział  w sesji  wziął  Pan Tomasz Wiciak -
Wicestarosta Namysłowski.

Wicestarosta  przyznał,  że  środki  finansowe,  jakie  posiada  Starostwo  Powiatowe  w

Namysłowie na utrzymanie i remonty dróg powiatowych są niewystarczające.   Przypomniał
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także o remontach dróg powiatowych przeprowadzonych na terenie gminy Pokój w obecnej

kadencji oraz o znikomej liczbie remontów w kadencjach poprzednich.  Potwierdził, że pilnego

remontu wymaga droga w Zawiści,  ale  obecnie brak jest  środków finansowych na ten  cel.

Przyznał,  że  realizację  inwestycji  drogowych ułatwia  wsparcie  finansowe ze  strony gminy.

Zapewnił, że w przyszłym roku także zostanie wyremontowany jakiś odcinek drogi powiatowej

na  terenie  gminy  Pokój.   Zauważył  również,  że  znaczący  wzrost  cen  towarów  i  usług

negatywnie wpływa na planowanie remontów dróg. Stwierdził także, że na terenie gminy Pokój

drogi w znaczącej części są niszczone przez samochody ciężarowe wywożące drzewo z lasu.

Radna R.Arendarska powiedziała o ubytkach w drodze powiatowej w Fałkowicach na

odcinku  od  skrzyżowania  w  kierunku  Lubnowa  oraz  od  skrzyżowania  w  kierunku

Świercowskiego.

Wicestarosta  wyjaśnił,  że  ubytki  w  części  dróg  zostały  już  załatane  i  zapewnił,  że

wskazane przez radną odcinki, najpóźniej do końca czerwca, zostaną naprawione. 

Radny T.Krystosek podziękował za remont drogi powiatowej w Domaradzu.  Później,

powołując się na uwagi mieszkańców, zapytał dlaczego wykonano prace patcherem na drodze

w  Domaradzu,  która  po  kilku  dniach  została  sfrezowana.  Później  odniósł  się  do  braku

zapowiadanego  remontu  drogi  w  Zawiści  i  wskazał  na  ul.  Wołczyńską  w  Zawiści,  która

również wymaga remontu. 

Wicestarosta odniósł się do uwag radnego T.Krystoska. 

Radny J.Gosławski poinformował o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w

dniu 04.05.2022 r. podczas którego dokonano przeglądu stanu dróg gminnych i powiatowych,

później przedstawił ustalenia Komisji dotyczące stanu dróg powiatowych.

Wicestarosta odniósł się do wypowiedzi radnego J.Gosławskiego. 

Radny P.Sobek powiedział o ubytkach w  ul. Święcińskiej w Dąbrówce Dolnej. 

Radna K.Piekarska zwróciła uwagę na dąb przy drodze powiatowej, który należałoby

wyciąć, poinformowała również o nierównościach powstających na mostku przy wyjeździe z

Ładzy w kierunku Popielowa. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  po  opadach  deszczu,  ze  względu  na  brak

odwodnienia, woda stoi na drogach.

Wicestarosta odniósł się do wypowiedzi radnych.

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

bieżących

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy:
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 Ocenę  Zasobów  Pomocy  Społecznej  za  2021  rok,  stanowiącą  załącznik  nr  1  do

protokołu, 

 zarządzenie  Wójta  Gminy  Pokój  z  dnia  29.04.2022  r.  w  sprawie  przedstawienia

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2021 rok oraz informacji

o stanie mienia,

 zawiadomienie  o  wszczęciu  postępowania  nadzorczego  wobec  uchwały  Nr

XXXII/258/2022 Rady Gminy Pokój z dnia 27.04.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody

na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa – dz. nr 405 k.m. 1 ob.

Domaradzka Kuźnia wraz z odpowiedzią na to pismo, zawiadomienie stanowi załącznik

nr 2 do protokołu, 

 opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat sprawozdania z wykonania

budżetu gminy za 2021 rok,

 sprawozdanie  z  realizacji  Rocznego  programu  współpracy  Gminy  Pokój  z

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego za 2021 rok, sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu,

 zawiadomienie  o  utworzeniu  klubu  radnych  o  nazwie  „Aktywni  w  samorządzie”

stanowiące, załącznik nr 4 do protokołu.

Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących

Pan J.Gosławski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniach
Komisji w dniach:

 04.05.2022 r. podczas którego dokonano kontroli placów zabaw na terenie gminy Pokój
oraz dróg gminnych i powiatowych po zimie, stanu poboczy oraz oznakowań,

 27.05.2022 r. w trakcie którego dokonano analizy sprawozdania finansowego za 2021
rok,  wyrażono  opinię  na  temat  wykonania  budżetu  gminy  za  2021  rok  oraz  podjęto
uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2021 rok.

Pan T.Krystosek, Przewodniczący Komisji Budżetowej, powiedział o spotkaniu Komisji
w dniu  30.05.2022  r.  podczas  którego  dokonano  analizy  ściągalności  podatku  rolnego,  od
nieruchomości  i  środków transportu za 2021 rok,  zapoznano się  z informacją  z wykonania
budżetu za 2021 rok oraz zaopiniowano zmiany w budżecie gminy na 2021 rok. 

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

 
Ad. 8 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXII sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami

Wójt Gminy przedstawiła informację o działalności między sesjami. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie. 
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Ad. 9 - podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach

wsparcia  –  w  schronisku  dla  osób  bezdomnych  i  schronisku  dla  osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 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 (14):
Dariusz Gregorowicz, Alicja Piszczałka, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Jacek Marczak,
Piotr  Sobek,  Marek  Łukaszczyk,  Marcin  Krysiak,  Jadwiga  Sowa,  Zenon  Poprawa,  Renata
Arendarska, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski 

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

BRAK GŁOSU(1):
Jerzy Jakubik 

Uchwała Nr XXXIII/266/2022 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

b) zmiany uchwały nr  XXXII/259/2022 Rady Gminy Pokój  z dnia 27 kwietnia
2022 r. w sprawie zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania odpadów z
folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i
typu  Big  Bag  przy  udziale  środków  uzyskanych  z  Narodowego  Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, Sekretarz Gminy, później
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.

Wyniki imiennego głosowania:

ZA (14):
Marcin  Krysiak,  Piotr  Sobek,  Jarosław Ciurla,  Jadwiga  Sowa,  Marek  Łukaszczyk,  Dariusz
Gregorowicz, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Wacław Kociencki, Zenon
Poprawa, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Renata Arendarska 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

BRAK GŁOSU(1):
Jerzy Jakubik 

Uchwała Nr XXXIII/267/2022 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

c) uchylenia uchwały  Nr XXXII/258/2022 Rady Gminy Pokój  z dnia 27 kwietnia
2022  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  użyczenia
nieruchomości Skarbu Państwa – dz. nr 405 k.m. 1 ob. Domaradzka Kuźnia

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

ZA (14):
Jarosław  Ciurla,  Piotr  Sobek,  Dariusz  Gregorowicz,  Marcin  Krysiak,  Tomasz  Krystosek,
Jadwiga  Sowa,  Wacław Kociencki,  Alicja  Piszczałka,  Marek Łukaszczyk,  Zenon  Poprawa,
Renata Arendarska, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski, Jacek Marczak 

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

BRAK GŁOSU(1):
Jerzy Jakubik 

Uchwała Nr XXXIII/268/2022 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

d) zmiany uchwały Rady Gminy Pokój Nr XX/172/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Pokój na
lata 2021-2030 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy.
Radny T.Krystosek zapytał, czy przesuwanie terminu podjęcia omawianej uchwały nie

pociąga za sobą negatywnych skutków związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne oraz
czy jest określony ostateczny termin obligujący do sporządzenia nowej Strategii.

Odpowiedzi na zapytanie radnego T.Krystoska udzieliła Sekretarz Gminy zapewniając,
że  pozyskiwanie  środków zewnętrznych  nie  jest  zagrożone.  Zwróciła  także  uwagę na  brak
aktualnych dokumentów wyższej  rangi,  które nie zostały jeszcze zatwierdzone,  a z którymi
Strategia Gminy powinna być spójna. 

Radny  T.Krystosek  zauważył,  że  według  ustawy  o  funduszu  sołeckim,  zadania
realizowane przez sołectwa muszą być zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że obecna Strategia obowiązuje do czasu przyjęcia nowej
Strategii.

Radny T.Krystosek wyraził wątpliwość co do obowiązywania nieaktualnej Strategii i
poprosił o wskazanie przepisu prawnego, który tę kwestie reguluje. 

Następnie  Przewodniczący  Rady  zarządził  głosowanie  nad  omawianym  projektem
uchwały.

Wyniki imiennego głosowania:

ZA (14):
Wacław Kociencki,  Jarosław Ciurla,  Jacek Marczak, Marcin Krysiak, Dariusz Gregorowicz,
Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska,
Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Piotr Sobek 

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

BRAK GŁOSU(1):
Jerzy Jakubik 

Uchwała Nr XXXIII/269/2022 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu
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 Treść  projektu  uchwały  przedstawił  Skarbnik  Gminy,  później
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

Wyniki imiennego głosowania:

ZA (14):
Dariusz  Gregorowicz,  Jadwiga  Sowa,  Jarosław Ciurla,  Jacek  Marczak,  Wacław  Kociencki,
Piotr  Sobek,  Krystyna  Piekarska,  Renata  Arendarska,  Tomasz  Krystosek,  Zenon  Poprawa,
Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Marcin Krysiak 

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

BRAK GŁOSU(1):
Jerzy Jakubik 

Uchwała Nr XXXIII/270/2022 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

f) zmiany budżetu gminy na 2022 rok
Sekretarz Gminy wracając do wypowiedzi radnego T.Krystoska dotyczącej aktualności

nieobowiązującej Strategii Rozwoju Gminy przytoczyła zapis uchwały Nr XX/172/2020 Rady
Gminy Pokój z dnia 16 grudnia 2020 r., który mówi, że do czasu przyjęcia nowego dokumentu
aktualność zachowują przepisy obowiązującej Strategii.

Treść projektów uchwał z podpunktów „f” i „g” omówił Skarbnik Gminy.
 Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat
zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2022 rok.

Następnie  Przewodniczący  Rady  zarządził  głosowanie  nad  omawianym  projektem
uchwały.

Wyniki imiennego głosowania:

ZA (14):
Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Dariusz Gregorowicz, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek,
Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Jacek
Gosławski, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska 

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJACYCH SIĘ: 0

BRAK GŁOSU(1)
Jerzy Jakubik 

Uchwała nr XXXIII/271/2022 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

g) wieloletniej prognozy finansowej
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 
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Wyniki imiennego głosowania:

ZA (14):
Marcin  Krysiak,  Krystyna  Piekarska,  Dariusz  Gregorowicz,  Jarosław  Ciurla,  Wacław
Kociencki,  Marek  Łukaszczyk,  Zenon  Poprawa,  Jacek  Marczak,  Piotr  Sobek,  Tomasz
Krystosek, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa 

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

BRAK GŁOSU(1):
Jerzy Jakubik

Uchwała nr XXXIII/272/2022 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad. 10 - interpelacje i zapytania radnych
Na sesji nie złożono interpelacji i nie zgłoszono żadnych zapytań.

Ad.11 - wolne wnioski radnych i sołtysów
Pani  R.Podpora,  Przewodnicząca  Koła  Polskiego  Związku  Emerytów,  Rencistów  i

Inwalidów w Pokoju,  poinformowała o bieżącej działalności Koła. 

Ad. 12 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 17:36:15 Przewodniczący Rady Gminy

zamknął XXXIII sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:

Elżbieta Kuklok ……………..
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