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Protokół nr XXX/14 

z XXX sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 24 lutego  2014 r. 

 
Obecni na posiedzeniu: M.Bartoń, D.Gryl,  W.Hadyna, J.Jakubik, E.Kania, W.Kociencki 

M.Kruczek, J.Paluch, K.Paluch, E.Pawłowska, K.Piekarska, J.Sowa, R.Szeląg, K.Walek 

zgodnie z lista obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  

 

 

Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Informacja na temat realizacji planu zadrzewieniowego na terenie Gminy Pokój 

6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu 

bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój 

7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego 

na terenie Gminy Pokój 

8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieżących 

9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXIX sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności między sesjami 

10. Interpelacje i zapytania radnych 

11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju do realizacji 

zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku 

energetycznego 

b) utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-

Olesno 

c) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 

d)  uchylenia uchwały  nr XXIV/229/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 24 czerwca 

2013 r. w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Pokój do 1 m
3
 ścieków 

e) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Kanalizacyjnych dla Gminy Pokój na lata 2014-2016 

f) wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 

g) zmiany budżetu gminy na 2014 rok 

h) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

12. Zapytania i wnioski mieszkańców 

13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

14. Zakończenie sesji 
 

Ad.1 – otwarcie sesji 

 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.15
00  

Przewodniczący Rady Gminy, Pan 

Jacek Gosławski. Następnie przywitał zaproszonych gości: Pana K.Gacka – Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, Pana Z.Dychusa – p.o. 

Komendanta Powiatowego Policji w Policji wraz z Panem A.Puszczewiczem – Kierownikiem 
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Posterunku Policji w Pokoju, przywitał także Panią B.Zając – Wójta Gminy, dyrektorów 

placówek oświatowych, sołtysów, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy. 

Stwierdził brak na sesji zaproszonego przedstawiciela Stobrawskiego Parku Krajobrazowego 

w Ładzy Pana G.Racheniuka.  

   

Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący  Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 13 radnych, co stanowi 

quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.  

 

 Na salę narad weszli Pan G.Racheniuk i radny M.Kruczek, który powiększył skład 

Rady Gminy do 14 osób.  

 

Ad.3 - przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Pokój 

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

ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0  

 

Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

 Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek.  

 Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad trzech projektów 

uchwał: 

a. 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 programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 

lata 2014-2020, 

b. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

c. w sprawie zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy 

Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 

  

Na salę narad wszedł radny M.Bartoń powiększając skład Rady Gminy do 15 osób.  

 

Wójt Gminy przypomniała, że dwie pierwsze uchwały zostały podjęte przez Radę 

Gminy na poprzedniej sesji, jednak Wydział Prawny i Nadzoru zwrócił uwagę na 

pozbawienie tych aktów prawnych obowiązującego vacatio legis i przyjęcie zapisu, że 

uchwały te wchodzą w życie przed publikacją w dzienniku urzędowym województwa 

opolskiego. Wyjaśniła, że w przygotowanych projektach uchwał został poprawiony zapis 

dotyczący ich ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Wyjaśniła również, że zmiana uchwały w 

sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2014 rok wynika z tego, że schronisko przyjmujące psy bezdomne z terenu gminy jest 

organizacją pożytku publicznego.  
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Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie wskazanych przez Wójta Gminy 

uchwał w pkt. 11 porządku obrad, jako podpunkty: 

„i” - podjęcie uchwały 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 programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

„j” – podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-

2020, 

„k” – podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego 

programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 

 

Następnie zarządził głosowanie nad porządkiem obrad wraz  z zaproponowanymi 

zmianami. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad XXX sesji Rady Gminy 

Pokój przedstawiał się w sposób następujący: 

 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Informacja na temat realizacji planu zadrzewieniowego na terenie Gminy Pokój 

6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu 

bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój 

7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego 

na terenie Gminy Pokój 

8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieżących 

9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXIX sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności między sesjami 

10. Interpelacje i zapytania radnych 

11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju do realizacji 

zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku 

energetycznego 

b) utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno 

c) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 

d) uchylenia uchwały  nr XXIV/229/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 24 czerwca 

2013 r. w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Pokój do 1 m
3
 ścieków 
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e) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Kanalizacyjnych dla Gminy Pokój na lata 2014-2016 

f) wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 

g) zmiany budżetu gminy na 2014 rok 

h) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

i) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego 

na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020 

j) podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020 

k) zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy 

Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 

12. Zapytania i wnioski mieszkańców 

13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

14.  Zakończenie sesji 

 

Ad.5 - informacja na temat realizacji planu zadrzewieniowego na terenie Gminy Pokój 

 Pan G.Racheniuk, przedstawiciel Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, 

poinformował o kończącym się projekcie, w ramach którego opracowano plan 

zadrzewieniowy oraz o działaniach podjętych w ramach tego projektu, wśród których zostały 

wskazane  m.in.: 

– wykonanie ekspertyzy 10 drzew przez dendrologa, 

–  nasadzenie 70 lip w Siedlicach, 

– spotkania z uczniami Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Pokoju połączone z 

wyjściami do zabytkowego parku, 

– promocja projektu podczas Święta Karpia w Krogulnej, 

– zamieszczenie stosownych informacji w „Przeglądzie”, gazetce wydawanej przez 

Urząd Gminy Pokój oraz w „Nowej Trybunie Opolskiej”, 

– przeprowadzenie szkolenia dla 30 osób z zakresu pielęgnacji drzew, 

– przekazanie do szkół materiałów edukacyjnych.  

Pan G.Racheniuk powiedział, że plan ten zostanie w najbliższym czasie złożony w 

Urzędzie Gminy Pokój w celu wniesienia do jego treści ewentualnych uwag.  

Uzgodniono z radnymi, że projekt ten zostanie przesłany im za pośrednictwem poczty 

elektronicznej.  

Przewodniczący Rady poinformował o drzewie rosnącym przy ul. Wolności w Pokoju, 

obok „Centrum Budowlanego”, w całości pokrytym jemiołą i zapytał, czy drzewo to nadaje 

się do zabiegów pielęgnacyjnych, czy należy je wyciąć. Zapytał również o możliwość 

wykonania prac przy tym drzewie w ramach omawianego projektu.  

Pan G.Racheniuk uznał, że jemioła rosnąca na drzewach nie jest aż tak dużym 

problemem i stwierdził, że nie zawsze wygląd drzewa świadczy o jego stanie.  

Przewodniczący Rady wyraził opinię, że jemioła ta może zniszczyć sąsiadujące drzewa.  

Radny W.Hadyna zapytał o oznaczone do wycięcia drzewa w Krzywej Górze, rosnące 

przy drodze wojewódzkiej. 

Pan G.Racheniuk wyjaśnił, że sprawa wycięcia tych drzew należy do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich.  



5 

 

 

Ad.6 -  informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat  

 stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój 

 Informację na temat stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie 

Gminy Pokój przedstawił Pan K.Gacek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży 

Pożarnej, przy okazji podziękował władzom gminy za udzielone Komendzie wsparcie 

finansowe. 

 

Ad.7 - informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa  

publicznego na terenie Gminy Pokój 

Informację na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Pokój przedstawił 

Pan Z.Dychus – p.o. Komendanta Powiatowego Policji.  

W.Kociencki, Wiceprzewodniczący Rady, zwrócił uwagę na stan jezdni, jako jedną z 

przyczyn zdarzeń drogowych i zapytał przedstawicieli policji o zgłaszanie uwag na temat 

złego stanu dróg ich zarządcom. 

Pan Z.Dychus zapewnił, że policja na bieżąco informuje zarządców dróg o złym stanie 

technicznym dróg, powiedział także o otrzymywanych od nich odpowiedziach zawierających 

najczęściej informacje  o braku środków pieniężnych na naprawę dróg. 

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy pieniądze z mandatów wystawionych przez 

policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie zostają w tej jednostce. 

Pan Z.Dychus wyjaśnił, że środki pozyskane z mandatów nie pozostają w dyspozycji 

Komendy, gdyż są przekazywane do Skarbu Państwa. Ostrzegł również przed tzw. 

„domokrążcami” i poprosił o przekazywanie informacji o zdarzeniach, które mogą wzbudzać 

podejrzenia mieszkańców. Zapewnił, że policja będzie reagować na każde zgłoszenie.  

Przewodniczący Rady podziękował Panu G.Racheniukowi oraz przedstawicielom 

straży i policji  za udział w sesji, a następnie zarządził przerwę w obradach. 

 

Po przerwie.  

 

Ad.8 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  

           bieżących 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje na temat: 

 udziału w spotkaniu w Urzędzie Gminy Pokój, w dniu 18.02.2014 r., na temat 

Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji, Przewodniczący Rady dodał, że w 

związku z obecnością Wojewody Opolskiego  na tym spotkaniu został poruszony 

temat budowy chodnika przy ul. Opolskiej w  Pokoju, 

 spotkania roboczego radnych, w dniu 20.02.2014 r., na temat spraw bieżących. 

 

Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy: 

– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat planowanej kwoty długu Gminy 

Pokój, 

– pismo Wojewody Opolskiego informujące o wszczęciu postępowania nadzorczego 

wobec uchwały nr XXIX/269/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia 

zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w 

zakresie dożywienia” na lata 2014-2020,  

– pismo Wojewody Opolskiego informujące o wszczęciu postępowania nadzorczego 

wobec uchwały nr XXIX/268/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 

pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 
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lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

 

Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

 

Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o spotkaniach w 

dniach: 

– 12.02.2014 r. w trakcie którego dokonano kontroli gospodarki finansowo-

ekonomicznej gminy za II półrocze 2013 r., 

– 20.02.2014 r. podczas którego dokonano kontroli przetargów za II półrocze  

2013 r.  

 

Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, poinformowała o posiedzeniu 

Komisji w dniu 20.02.2014 r. w trakcie którego dokonano oceny przedstawionej taryfy i 

ujętej w niej cen za wodę i ścieki oraz zaopiniowano zmiany w budżecie gminy na 2014 r. 

 

Pan M.Bartoń, Przewodniczący Doraźnej Komisji do spraw analizy możliwości 

wystąpienia Gminy Pokój ze spółki „Ekowod” oraz kosztów opłat za wodę i ścieki 

poinformował o spotkaniu w dniu 12.02.2014 r. w trakcie którego dokonano wyboru 

Przewodniczącego Komisji oraz dokonano analizy dokumentów zgromadzonych przez 

Komisję.          

 

Ad.9 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXIX sesji Rady  

           Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami 

 Wójt Gminy przedstawiła sprawozdanie z  realizacji uchwał podjętych podczas sesji w 

dniu 31.01.2014 r., następnie przedstawiła informacje na temat: 

– zakończonej budowy kanalizacji w Pokoju i planowanej odbudowie dróg w ramach tej 

inwestycji, 

– zebrania wiejskiego w Zieleńcu na temat planowanej budowy kanalizacji w Zieleńcu, 

– zakończonego remontu świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze,  

– promesy na dokumentację techniczną dot. rewitalizacji zabytkowego parku w Pokoju, 

– pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej Lokalnego Funduszu Pożyczkowego 

„Samorządowa Polska” Pokój sp. z o.o. 

– otwarcia ofert w przetargu na remont świetlicy wiejskiej w Fałkowicach 

wyznaczonym na dzień 27.02.2014 r., 

– określenia nowego terminu, na 14.03.2014,  do  składania ofert w przetargu na 

wykonanie robót budowlanych ”Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji 

Rybołówstwa Śródlądowego” 

– III tury negocjacji na zakup energii oświetlenia drogowego w ramach grupy 

zakupowej powołanej przez Związek Gmin Śląska, 

– spotkania w Namysłowie z Marszałkiem Województwa Opolskiego i Wojewodą 

Opolskim na temat Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji, poprzedzonego 

wizytą Wojewody Opolskiego w Pokoju, któremu przedstawiono zakres 

przygotowania gminy do nadania miejscowości Pokój statusu uzdrowiska. Wójt 

Gminy przy okazji powiedziała o rozmowie z Marszałkiem Województwa na temat 

spotkania w sprawie budowy chodnika przy ul. Opolskiej w Pokoju, 

– zgody Państwa Rębielak na sprzedaż działki przy rzece Stobrawie, 

– zakończonych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP na terenie gminy.  
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Ad.10 - interpelacje i zapytania radnych 

 Radna J.Paluch zapytała o książeczki dla mieszkańców ułatwiających regulowanie 

należności za wywóz odpadów komunalnych.  

 Radny M.Bartoń zauważył, iż mimo zarezerwowania na początku kadencji środków 

na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego  dla wsi Ładza i Krzywa Góra, nie 

podjęto prac mających na celu przygotowanie tych dokumentów.  Stwierdził, że plan ten 

byłby wyznacznikiem dla inwestorów w zakresie budowy domów i ograniczyłby dowolność 

w tym zakresie.  

 Przewodniczący Rady poprosił o sprawdzenie, czy drzewo porośnięte jemiołą przy 

ul.Wolności w Pokoju zostało zakwalifikowane do pielęgnacji, czy do wycięcia. Zwrócił 

także uwagę na gruz zalegający przy wejściu do zabytkowego parku od ul.Wolności i poprosił 

o jego wywiezienie lub rozplantowanie.  

 

Ad.11 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a. upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju do realizacji 

zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku 

energetycznego 

Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy. 

Przewodniczący Rady uznał za nieodpowiedni zapis w §1 dot. odbiorcy wrażliwego i 

zaproponował  dodanie po tym zapisie słów: „energii elektrycznej”. 

Pani Z.Cioma, radca prawny, zwróciła uwagę na definicję odbiorcy wrażliwego  zawartą 

w ustawie i stwierdziła, że nie można zapisu tego modyfikować.  

Wójt Gminy zaproponowała wykreślenie z projektu uchwały wskazanego przez 

Przewodniczącego Rady zapisu. 

Przewodniczący Rady przychylił się do tej propozycji i zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały wraz ze zmianą polegającą na wykreśleniu w §1 zapisu „odbiorca 

wrażliwy”. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXX/272/2014 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

b. utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno 

Treść projektu uchwały omówiła Pani J.Ptaszek, Sekretarz Gminy, następnie 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

chwała nr XXX/273/2014 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.    

 

c. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy. 

Wójt Gminy poinformowała o stawce za ścieki dowożone do Oczyszczalni Ścieków w 

Pokoju.  
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Radny M.Bartoń odniósł się do braku dopłat z budżetu gminy do ścieków dowożonych do 

oczyszczalni ścieków oraz do opłaty abonamentowej. 

Sekretarz Gminy przedstawiła koszty wchodzące w skład opłaty abonamentowej.  

Radny M.Bartoń stwierdził, że spółka „Ekowod” wlicza koszty administracyjne 

częściowo w cenę wody i ścieków, a częściowo w opłatę abonamentową. Dodał, że podczas 

posiedzenia Komisji Doraźnej wyliczono utrzymanie etatu inkasenta na poziomie 2,70 zł.  

Wójt Gminy poinformowała o opłacie abonamentowej obowiązującej na terenie Gminy 

Dobrzeń Wielki  wynoszącej ponad 10,00 zł.  

Radny W.Hadyna powiedział o audycji radiowej na temat stawek za wodę, podczas której 

podkreślano, że sprzedaż wody nie powinna generować zysków i stwierdził, że zyski przynosi 

opłata abonamentowa.  

Wójt Gminy wyjaśniła, że zyski spółki „Ekowod” pochodzące z dodatkowej działalności.  

Sekretarz Gminy powiedziała, że opłata abonamentowa jest ponoszona nawet w 

przypadku, gdy nie korzysta się z wody z wodociągu gminnego.  

Radny M.Bartoń dodał, że w ramach tej opłaty następuje wymiana liczników zużytej 

wody.  

Wójt Gminy poinformowała o wymianie liczników dokonywanej co 5 lat. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej i Komisji Doraźnej przedstawili pozytywne opinie 

na temat taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 1 głos 

  Wstrzymujących się - 2 głosy 

 

Uchwała nr XXX/274/2014 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

d. uchylenia uchwały  nr XXIV/229/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 24 czerwca 2013 

r. w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Pokój do 1 m
3
 ścieków 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 2 głosy 

 

Uchwała nr XXX/275/2014 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

e. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Kanalizacyjnych dla Gminy Pokój na lata 2014-2016 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się  - 0 

 

Uchwała nr XXX/276/2014 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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f. wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy informując o zebraniu, podczas 

którego sołtysi opowiedzieli się za niewyodrębnianiem w budżecie gminy na 2015 r. środków 

stanowiących fundusz sołecki. Zapewniła, że decyzja ta nie pozbawia sołectw wsparcia 

finansowego i przedstawiła kwoty przysługujące każdej jednostce na tzw. fundusz 

reprezentacyjny.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały 

dotyczącym niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 1 głos 

  Wstrzymujących się - 1 głos 

 

Uchwała nr XXX/277/2014 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

g. zmiany budżetu gminy na 2014 rok 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy. Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat zmian wprowadzonych do budżetu gminy.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXX/278/2014 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

h. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXX/279/2014 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

i. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020 

Przewodniczący Rady przypomniał o omówieniu projektu uchwały przez Wójta Gminy na 

początku sesji, następnie zarządził nad nim głosowanie. 
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Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXX/280/2014 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

 

j. podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020 

Przewodniczący Rady przypomniał o omówieniu projektu uchwały przez Wójta Gminy na 

początku sesji, następnie zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXX/281/2014 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

k. zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy 

Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2014 rok 

Przewodniczący Rady przypomniał o omówieniu projektu uchwały przez Wójta Gminy na 

początku sesji, następnie zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie:   

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXX/282/2014 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad.12 – zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, powiedział o Panu E.Godek, który po 

wyeksmitowaniu go z budynku Nadleśnictwa Kluczbork,  zamieszkał w budynku gminnym 

we wsi Świercowskie.  Stwierdził, że osoba ta nie ma dostępu do bieżącej wody i prądu, a 

budynek nie posiada stropów. Przyznał, że mimo braku zgody Pana E.Godka na zamieszkanie 

w lokalu socjalnym w Lubnowie, należy udzielić mu pomocy.   

 Wójt Gminy wyjaśniła, że Komisja Mieszkaniowa przyznała lokal socjalny w 

Lubnowie Panu E.Godkowi, ale nie wyraził on zgody na zamieszkanie w nim. Stwierdziła 

również, że samowolnie zajął on budynek gminny we wsi Świercowskie i powiedziała o 

podpisanej z nim umowie na dzierżawę gruntu, umożliwiającej zamieszczenie skrzynki 

prądowej na tej posesji.  

 Pan D.Bochenek dodał, że Pan E.Godek byłby skłonny wprowadzić się do mieszkania 

socjalnego w Lubnowie, gdyby mógł ulokować swój dobytek na działce znajdującej się  za 

lokalami socjalnymi.  
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 Przewodniczący Rady uznał, że Rada Gminy nie rozstrzygnie tego problemu na sesji  i 

zaproponował wspólne spotkanie w tej sprawie Wójta Gminy, Sekretarza, Kierownika GOPS 

i Pana D.Bochenka.  

 Pani D.Trojanowska zapytała o książeczki do regulowania należności za wywóz 

odpadów komunalnych. 

 Przewodniczący Rady powiedział o zgłaszanym przez mieszkańców problemie ze 

zużytymi żarówkami, które będzie można oddać tylko raz do roku i zaproponował ustawienie 

odpowiedniego pojemnika przy Urzędzie Gminy umożliwiającego bieżące wyrzucanie tych 

odpadów.  

 

Ad.13 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Wójt Gminy zapewniła, że sprawa drzewa przy ul. Wolności w Pokoju, porośniętego 

jemiołą, zostanie sprawdzona. Odnosząc się do planów zagospodarowania przestrzennego wsi 

Ładza i Krzywa Góra przypomniała o podjętych uchwałach o przystąpieniu do opracowania 

tych planów i stwierdziła, że procedura w tym zakresie zostanie zakończona po uchwaleniu 

planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Pokój. Przy okazji powiedziała o inwestorze, 

który w Krzywej Górze wydzielił ok. 80 działek budowlanych.  

 Radny M.Bartoń uznał, że uchwalanie planów dla poszczególnych miejscowości, 

jeden po drugim,  znacznie wydłuży w czasie ten proces. Stwierdził brak skupionej zabudowy 

na terenie gminy i powiedział, że plan uregulowałby tę kwestię.  

 Wójt Gminy zwróciła uwagę na wysokie koszty związane z przygotowaniem planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 Sekretarz Gminy powiedziała o ograniczeniach wynikających z planów.  Dla 

przykładu podała wieś Ładzę, na terenie której trwa budowa domu starców i stwierdziła, że w 

planie tej miejscowości budowa takiej placówki nie zostałaby przewidziana.  

 Radny M.Bartoń, nawiązując do wypowiedzi Sekretarza Gminy, zaproponował, aby 

zrezygnować z opracowywania planu dla wsi Pokój.  

 Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jednak  miejscowości gminy powinny posiadać plany 

zagospodarowania przestrzennego.  

 Skarbnik Gminy zapewnił, że książeczki do regulowania należności za wywóz 

odpadów komunalnych zostaną wydrukowane w najbliższym czasie.  

 Radny M.Bartoń zawnioskował o wystąpienie do spółki „Ekowod”  o  zrównanie ceny 

ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków w Pokoju z ceną ścieków z kanalizacji 

sanitarnej. 

 Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad tym wnioskiem. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 Wiceprzewodniczący Rady zwrócił uwagę na skomplikowaną procedurę prowadzenia 

i rozliczania funduszu sołeckiego. Powiedział, że mieszkańcy coraz rzadziej angażują się w 

prace na rzecz sołectwa i najprawdopodobniej całość spraw związanych z funduszem 

sołeckim spadłaby na sołtysa.  

 Radny W.Hadyna stwierdził, że w innych gminach sołectwa zabiegają o ten fundusz i 

uznał, że postawa sołtysów z terenu gminy wynika z braku chęci do pracy.  

 Sekretarz Gminy zauważyła, że  praca sołtysa nie należy do łatwych.  

 Radny M.Bartoń także uznał pracę sołtysów za niewdzięczną i zaapelował o 

wspieranie ich w podejmowanych działaniach. Zwrócił również uwagę na sytuację, w której 
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sołtysi jednocześnie są radnymi i stwierdził, że ograniczyło to możliwość wyboru dwóch 

różnych osób w sołectwie na sołtysa i radnego.  

 Sekretarz Gminy przypomniała, że niejednokrotnie podczas zebrań wiejskich brak jest 

chętnych w wyborach sołtysów i rad sołeckich. 

 

Ad.14 – zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.18
05 

zamknął XXX  sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

 

 

  

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok …………………….. 

 


