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Protokół nr V/11 

z V sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 28 marca 2011 r. 
 

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

W.Kociencki, J.Paluch, K.Paluch, K.Piekarska,  W.Piętka, J.Sowa, R.Szeląg, K.Walek  

zgodnie  z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do  protokołu.  

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Gosławski 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu 

bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych na terenie 

Gminy Pokój 

6. Informacja Komendanta Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie 

Gminy Pokój 

7. Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na 

temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój 

8. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2010 r. 

9. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieżących 

10. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności między 

sesjami 

11. Interpelacje i zapytania radnych 

12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) skargi z dnia 11 stycznia 2011 r. na działalność Wójta Gminy Pokój oraz 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

b) ustalenia wysokości diet radnych i członków komisji 

c) ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów 

d) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2011 rok 

e) zmiany uchwały nr IV/20/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 19 lutego 2007 r. w 

sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 

f) zmiany uchwały nr IX/59/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 r. 

w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości 

g) zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki 

h) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

i) zmiany budżetu gminy na 2011 rok 

13. Zapytania i wnioski mieszkańców 

14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

15. Zakończenie sesji 
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Ad.1 – otwarcie sesji 

 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.15
00 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan 

Jacek Gosławski. Następnie przywitał przybyłych na sesję gości: 

- Pana J.Kruszyńskiego – Starostę Namysłowskiego, 

- Pana A.Spóra – Wicestarostę Namysłowskiego, 

- Pana A.Gosławskiego – Sekretarza Powiatu Namysłowskiego, 

- Pan R.Letkiego – Radnego Rady Powiatu Namysłowskiego, 

- Panią U.Grzybowską-Kuriatę – Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie,  

- Pana A.Puszczewicza – Kierownika Posterunku Policji w Pokoju, 

- Panów K.Cytkiewicza i T.Błażejewskiego – przedstawicieli Wojewódzkiego Zarządu  

  Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

- Pana G.Racheniuka – przedstawiciela Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, 

- Pana K.Gacka – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, 

Przewodniczący Rady przywitał także Panią B.Zając Wójta Gminy, sołtysów, dyrektorów 

placówek oświatowych, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy.  

 

Następnie, poza porządkiem obrad, Przewodniczący Rady poinformował o 

otrzymanym przez Wójta Gminy wyróżnieniu w plebiscycie „Złotej Spinki” i wraz z Panem 

W.Kocienckim, Wiceprzewodniczącym Rady, wręczyli Pani B.Zając wiązankę kwiatów.  

Wójt Gminy przyznała, że nagroda ta jest docenieniem nie tylko jej pracy, ale także 

działalności Rady Gminy.  

Następnie Starosta Namysłowski, Wicestarosta oraz Sekretarz Powiatu również 

doceniając  osiągnięcia Pani Wójt wręczyli jej list gratulacyjny oraz wiązankę kwiatów. 

 

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 IV sesji Rady Gminy Pokój 

 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z IV 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 obrad, nie wniesiono do niego 

żadnych uwag.  

 

 Pan A.Spór, Wicestarosta Namysłowski, wyjaśnił, że wizyta przedstawicieli Starostwa 

Powiatowego została podyktowana chęcią złożenia Wójtowi Gminy gratulacji z okazji 

otrzymania „Złotej Spinki” oraz przedyskutowania najważniejszych potrzeb gminy. 

Zapewnił, że władze Starostwa znają problemy nurtujące mieszkańców gminy i zwrócił  

uwagę na zły stan dróg powiatowych oraz problemy z przydrożnymi drzewami. Stwierdził, że 

wszystkie zadania będą realizowane sukcesywnie, co wynika przede wszystkim z możliwości 

finansowych. Zaoferował władzom Gminy partnerską współpracę oraz wsparcie przy 
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staraniach o nadanie statusu uzdrowiska miejscowości Pokój. Wyraził ponadto uznanie dla 

pracy Pana R.Letkiego, radnego Rady Powiatu Namysłowskiego.  

 Pan W.Kociencki, Wiceprzewodniczący Rady, zapytał o stanowisko Starosty w 

sprawie planowanych zmian w Szpitalu w Pokoju polegających na przeniesieniu reumatologii 

do Szpitala w Kup. 

 Starosta Namysłowski przyznał, że sprawa Szpitala w Pokoju jest dla niego ważna i 

zależy mu, aby placówka ta miała odpowiedni status. Powiedział także o planowanym 

spotkaniu z Marszałkiem Województwa Opolskiego w sprawie Szpitala.  

 Wójt Gminy poinformowała o spotkaniu zaplanowanym na 06.04.2011 r. z 

Marszałkiem Województwa Opolskiego w sprawie uzdrowiska. 

 

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

 

 Przewodniczący Rady podziękował delegacji ze Starostwa Powiatowego za przybycie 

na sesję.  

Następnie na wniosek przedstawicieli Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych przystąpiono do realizacji pkt. 7 porządku obrad.  

 

Ad.7 - informacja Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

           na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój 

 Na wstępie głos zabrał Pan K.Cytkowicz, kierownik oddziału WZMiUW w Brzegu, 

zwracając uwagę na rzekę Stobrawę i planowane prace mające na celu jej udrożnienie i 

przywrócenie koryta do stanu pierwotnego.  

 Pan T.Błażejewski, kierownik oddziału WZMiUW w Kluczborku, powiedział o 

pracach wykonywanych na rzece Stobrawie, na odcinku będącym w jego zarządzaniu. Przy 

okazji podziękował Panu W.Cieplikowi z Fałkowic, za zaoferowanie pomocy przy tych 

pracach.   

 Następnie Pan K.Cytkowicz zwrócił uwagę na problemy z wycinką drzew przy 

rzekach, ze względu na okres lęgowy ptaków. Później powiedział o planowanym remoncie 

części Bogacicy, Potoku Paryskiego oraz Budkowiczanki.  Mówiąc o rzece Budkowiczance 

zwrócił uwagę na konieczność wycięcia drzew rosnących na jej brzegach oraz koszty z tym 

związane oszacowane na ok. 170 tyś. zł. Zwrócił ponadto uwagę na dużą ilość stawów 

znajdujących się na terenie gminy i na niewywiązywanie się ich właścicieli z prawidłowego 

prowadzenia gospodarki wodnej. Stwierdził również, że gmina powinna wykonać studium 

określające możliwości zabezpieczenia siedlisk mieszkalnych przed zalaniem wodą z rzek.  

 Radny W.Hadyna, mieszkający w Krzywej Górze, zaproponował przeprowadzenie 

jakichkolwiek prac na rzece Budkowiczance.  Uznał, że w momencie przekształcenia Pokoju 

w uzdrowisko uzyskanie zgody na te prace będzie znacznie utrudnione. Stwierdził również, 

że regulacja na jazie Pana Kotlarza, bez wcześniejszego wyczyszczenia Budkowiczanki nie 

przyniesienie żadnego efektu.  

 Pan G.Racheniuk, przedstawiciel Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, odnosząc się 

do okresu lęgowego wyjaśnił, że kwestia ta jest ustawowo uregulowana i takie same przepisy 

obowiązują na terenie całego kraju. Zwrócił także uwagę na tereny zalewowe w pobliżu 

Budkowiczanki, stwierdził, że  łąki, które miały spełniać tę rolę przekształcono w pola 

uprawne.  

 Pan T.Błażejewski   wyjaśnił, że wszystkie drzewa rosnące w korycie rzeki muszą 

zostać wycięte, zwrócił także uwagę  na wysokość odszkodowań wypłacanych rolnikom z 

tytułu  podtopień upraw rolnych. 

 Wójt Gminy podziękowała Panom K.Cytkowiczowi i T.Błażejewskiemu za 

dotychczasową współpracę.  
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 Radny M.Bartoń powiedział o zarządzeniu w sprawie wycinki drzew na ciekach 

wodnych.  

 Pan K.Cytkowicz wyjaśnił, że krzewy do 10 lat można wycinać. 

 Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, powiedziała o procedurze uzgadniania pozwoleń na 

wycinkę drzew ze Stobrawskim Parkiem Krajobrazowym.  

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.  

 

Po przerwie.  

 

Ad.6 - informacja Komendanta Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie   

           Gminy Pokój 

 Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie z działalności Komendy 

Powiatowej Policji w Namysłowie, stanowiące załącznik nr 2 do protokołu, zostało przesłane 

radnym wraz z materiałami na sesję.  

 Pani U. Grzybowska-Kuriata omówiła przekazane radnym sprawozdanie, później 

podziękowała Wójtowi za wsparcie finansowe przy zakupie specjalnej tuby do badania 

poziomu trzeźwości.  

 Pani K.Piekarska, sołtys sołectwa Ładza, zapytała o instytucję, do której należy 

zgłaszać łamanie przez kierowców zakazu poruszania się samochodami o tonażu powyżej 20 

ton.  

 Pan. W.Kocienki, na podstawie przedstawionej informacji stwierdził, że Posterunek 

Policji w Pokoju spełnia swoja rolę.  

 

Ad.5 - informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat  

           stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych na  

           terenie Gminy Pokój 

 Pan K.Gacek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, 

omówił informację na temat oceny stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego, 

stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.  

 Radny M.Bartoń zwrócił uwagę na problem wypalania traw, szczególnie na 

nieużytkach rolnych.  Stwierdził, że wielu rolników korzysta z przyznawanych przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat do produkcji rolnej, mimo iż najczęściej 

zamiast wykaszania, stosują zabronione wypalanie. Zaproponował, aby zwrócić się z 

wnioskiem do Agencji o dokonanie kontroli pod tym kątem.  

 Przewodniczący Rady poprosił, aby Wójt Gminy ustosunkowała się do tej propozycji.  

 Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, zwrócił uwagę na brak kierowcy, zatrudnionego 

do obsługi wozu strażackiego i stwierdził, że dzięki etatowemu kierowcy  jednostka mogłaby 

wyjeżdżać w każdej chwili.  

 Pan K.Gacek stwierdził, że utrzymywanie kierowcy na etacie wiąże się z 

dodatkowymi kosztami dla Urzędu Gminy.  

 Następnie Przewodniczący Rady podziękował Pani U.Grzybowskiej-Kuriacie oraz 

Panu K.Gackowi za udział w sesji. 

 

Ad.8 - sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania  

            Problemów Alkoholowych za 2010 r. 

 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok, stanowiące 

załącznik nr 4 do protokołu,  przedstawiła Pani E.Hylla, Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. 

Rozwiązywania Problem Alkoholowych.  



 
 

5 
 

 Radny M.Bartoń powiedział o zauważonej sytuacji sprzedaży piwa nieletnim w 

sklepie „Lewiatan” w Pokoju. 

 Pani Z.Letka, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju, stwierdziła, że 

często niepełnoletni wykorzystują dorosłych do kupowania napojów alkoholowych. 

 Pani E.Hylla wyjaśniła, że przy procedurze cofnięcia zezwolenia na alkohol 

wymagane są zeznania świadków, potwierdzających sprzedaż alkoholu nieletnim.  

 

Ad.9 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  

           Bieżących 

Przewodniczący Rady przekazał informacje na temat: 

 szkolenia dla radnych w dniu 16.02.2011 r., przeprowadzonego przez Pana 

Cz.Tomalika, Prezesa Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego,  

 spotkania roboczego radnych w dniu 24.03.2011 r. na temat spraw bieżących.  

 

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy: 

 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o prawidłowości planowanej kwoty 

długu Gminy Pokój, stanowiąca załącznik nr 5 do protokołu,  

 wniosek Pana S.Maciejewskiego o wyznaczenie objazdu do działki K 5/4, stanowiący 

załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

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

Komisji w dniach: 

o 16.02.2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi (…), 

o 11.03.2011 r. podczas którego dokonano kontroli realizacji inwestycji: budowa 

świetlicy w Zieleńcu oraz rozbudowa świetlicy w Domaradzu.  
 

Pani W.Piętka, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, poinformowała o posiedzeniu 

Komisji w dniu 24.03.2011 r. podczas którego zaopiniowano zmiany wprowadzone do 

budżetu gminy.  

Ad.10 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności między 

             Sesjami 

 Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał 

Rady Gminy Pokój podjętych na sesji w dniu 7 lutego 2011 r., stanowiące załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 W dalszej kolejności Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat: 

 Wniosku złożonego na budowę i modernizację drogi w Kozubach prowadzącej do 

posesji Państwa Król, 

 Otrzymanej promesy na odbudowę drogi w Siedlicach prowadzącej do posesji 

Państwa Polańskich,  

 Wniosku złożonego na remont rowów melioracyjnych,  

 Umowy podpisanej na patcherowanie dróg gminnych,  

 Wymiany przepustu na drodze Lubnów-Jaginów, 

 Budowy kanalizacji przy ul.Winna Góra w Pokoju,  

 Spotkania z Panią B.Kamińską, Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego, na 

temat współpracy Gminy Pokój z Zarządem Województwa Opolskiego, 
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 Spotkania z przedstawicielami spółki „Ekowod” dotyczącego uroczystego otwarcia 

Stacji Uzdatniania Wody w Siedlicach, planowanego na II połowę maja, 

 Trwających prac przy czyszczeniu sieci wodociągowej,  

 Pomocy dla rolników przy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe,  

 Spotkania na Politechnice Wrocławskiej dotyczącego opracowania dokumentacji w 

związku z  planowanym przekształceniem miejscowości Pokój w uzdrowisko,  

 Spotkania ze Starostą Namysłowskim, Wicestarostą, Sekretarzem Powiatu, Panem 

R.Letkim, radnym Rady Powiatu Namsyłowskiego oraz Przewodniczącym Rady 

Gminy Pokój na temat współpracy ze Starostwem, stanu dróg powiatowych i 

planowanych remontów  dróg i rowów przydrożnych, 

 Remontu mostu w Krzywej Górze, który nie będzie realizowany ze względu na brak 

środków finansowych,  

 Zamiany gruntów - gliniaków w Zieleńcu. 

 

Ad.11 - interpelacje i zapytania radnych 

 Wiceprzewodniczący Rady zapytał o plac po byłej stacji paliw w Pokoju, którego stan 

się pogarsza.  

 Pani J.Ptaszek wyjaśniła, że plac ten stanowi własność Skarbu Państwa.  

 Wiceprzewodniczący Rady poprosił także o ustawienie metalowego kosza na śmieci, o 

pojemności 110 l, przy przystanku autobusowym w Zawiści. 

 Radna W.Piętka zwróciła uwagę na ubytek w drodze przed przejazdem kolejowym w 

Pokoju, zapytała o cel, w jakim są wycinane drzewa przy torach kolejowych. Powiedziała o 

piśmie otrzymanym z Urzędu Gminy Pokój, będącym odpowiedzią na interpelację złożona na 

poprzedniej sesji, w którym Pan A.Pawlicki, inspektor  Urzędu Gminy Pokój, prosi ją o 

samodzielne wystosowanie pisma w zgłoszonej sprawie.  

 Radny M.Bartoń zaproponował usunięcie kiosku przy ul. Wojska Polskiego, zwrócił 

również uwagę na potrzebę wyremontowania tzw. „Starej drogi”. 

 Przewodniczący Rady powiedział o konieczności poprawienia stanu technicznego 

chodnika przy ul.1 Maja w Pokoju, obok sklepu Pani Rupental, następnie zapytał o 

odnowienie nawierzchni asfaltowej przy ul.Kościelnej w Pokoju oraz o uszkodzony w trakcie 

budowy kanalizacji sanitarnej chodnik. 

 Wójt Gminy odpowiadając na zadane wcześniej pytania udzieliła następujących 

odpowiedzi: 

 Firma „Wodgaz” zajmująca się budową kanalizacji ma obowiązek 

przywrócenia nawierzchni ul.Kościelnej do stanu pierwotnego, 

 Na naprawę „Starej drogi” Gmina, mimo składanych wniosków, nie otrzymała 

zewnętrznego dofinanoswania, trudno było określić Wójtowi przewidywany 

termin wykonania tego remontu ze względu na ograniczoną w budżecie gminy 

pulę środków przeznaczoną na naprawę dróg gminnych, 

 Sprawdzi sprawę kiosku przy ul.Wojska Polskiego, wyjaśniła, że nie jest on 

własnością gminy, 

 Przeprosiła radną W.Pietkę za pismo Pana A.Pawlickiego i poprosiła o 

dostarczenie  jego kopii, 

 Na wycinkę drzew przy byłej stacji PKP w Pokoju Gmina nie wydawała 

pozwolenia, 

 Skarb Państwa jest właścicielem terenu po stacji paliw w Pokoju, natomiast za 

rekultywację tej działki odpowiada PKN „Orlen”, 

 Ubytek przed byłym przejazdem kolejowym w Pokoju zostanie usunięty przy 

okazji patcherowania dróg.  
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Ad.12 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) skargi z dnia 11 stycznia 2011 r. na działalność Wójta Gminy Pokój oraz 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan M.Kruczek, odczytał stanowisko Komisji w 

sprawie skargi, następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym 

radnym projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr V/48/2011 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

b) ustalenia wysokości diet radnych i członków komisji 

Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, następnie zarządził 

nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr V/49/2011 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

c) ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów 

Przewodniczący Rady przedstawił treść projektu uchwały i powiedział, że w związku 

z ustaleniami dokonanymi podczas spotkania roboczego radnych, z projektu uchwały zostaje 

wykreślony pkt.2 w §3 ust.1 mówiący o zwrocie kosztów podróży dla sołtysów za udział w 

sesji Rady Gminy, a następnie zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz z 

wprowadzoną zmianą. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr V/50/2011 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

d) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pokój z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2011 rok 

Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, wskazując na 

potrzebę wprowadzenia do projektu uchwały w §7 zapisów dotyczących określenia 

wysokości środków finansowych na realizację następujących zadań: prowadzenie świetlicy 

środowiskowej w Krogulnej,  promocja gminy, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz z 

wprowadzoną zmianą. 
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Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr V/51/2011 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

e) zmiany uchwały nr IV/20/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 19 lutego 2007 

r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 

Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, następnie 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr V/52/2011 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

f) zmiany uchwały nr IX/59/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 

2007 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem 

nieruchomości 

Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, następnie 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr V/53/2011 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

 

g) zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki 

Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy proponując wyrażenie zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr V/54/2011 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

 

h) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

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

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 
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  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr V/55/2011 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

 

i) zmiany budżetu gminy na 2011 rok 

Pani W.Piętka, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, przedstawiła pozytywną opinię 

Komisji na temat zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2011 r.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr V/56/2011 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

 

Ad.13 - zapytania i wnioski mieszkańców 

 Przewodniczący Rady złożył gratulacje osobom, które zostały wybrane na sołtysów 

poszczególnych sołectw. 

 Pani B.Fiebig, sołtys sołectwa Siedlice, zapytała o remont drogi w Siedlicach, 

przekazała także sugestie mieszkańców dotyczące ustawienia barierek ochronnych przy 

wyremontowanym rowie przydrożnym. Zwróciła także uwagę na potrzebę udrożnienia 

przepustów oraz zmianę lokalizacji wiaty przystankowej. Poruszyła również problem 

zaniedbanych posesji, stanowiących, szczególnie w okresie wiosennym, zagrożenie 

pożarowe.  

 Pani B.Leszczyńska, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, zawnioskowała o 

wyczyszczenie rowu przy ul.Budkowskiej w Dąbrówce Dolnej. 

 Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, zwrócił uwagę na brak znaku drogowego 

informującego o parkingu przy Szpitalu w Pokoju. Zapytał także o termin remontu drogi 

prowadzącej do cmentarza parafialnego w Pokoju, poruszył ponadto sprawę złej jakości wody 

z wodociągu gminnego.  

 Pan W.Kociencki poprosił o pomoc przy usunięciu korzeni drzew na placu zabaw w 

Zawiści, powiedział także o złym stanie dachu na przystanku autobusowym w Zawiści,  

zwrócił również uwagę na opuszczone posesje, które często są pozarastane trawą i chwastami.  

 Wójt Gminy przyznała, że temat nieuporządkowanych posesji wraca od lat i 

przyznała, że trudno jest przymusić mieszkańców do uporządkowania tych nieruchomości. 

Później odnosząc się do wcześniej zadanych pytań poinformowała, że: 

 droga prowadząca do cmentarza parafialnego nie będzie w najbliższym czasie 

remontowana, 

 remonty rowów melioracyjnych zostają przyjęte do realizacji,  

 zostanie rozpoznana sprawa uszkodzonego dachu na przystanku autobusowym w 

Zawiści, 

 będzie możliwe wykonanie prac koparką na placu zabaw w Zawiści, 

 będzie możliwe ustawienie metalowego pojemnika na odpady przy przystanku 

autobusowym w Zawiści,  

Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt Gminy powiedziała o nieporozumieniu jakie zaszło 

w związku  z pismem Pana A.Pawlickiego  

kierowanym do radnej W.Piętki. Wyjaśniła, że adresatem tej korespondencji było Starostwo 

Powiatowe w Namysłowie, natomiast radna W.Piętka otrzymała to pismo jedynie do 

wiadomości.  
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Ad.14 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Radni nie zgłosili wniosków, ani nie złożyli żadnych oświadczeń.  

 

Ad.15 - zakończenie sesji 

 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.18
50 

zamknął V sesję Rady Gminy Pokój.  

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


