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Protokół nr XXIII/16 

z XXIII sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 4 listopada 2016 r. 

 
Obecni na posiedzeniu: T.Baran, J.Ciurla, B.Frasiak, J. Jakubik, E.Kania, T.Krystosek, 

J.Mielczarek, J.Paluch, K.Paluch, E.Pawłowska, K.Piekarska, J.Sowa, K.Walek, zgodnie z 

listą 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 XXI sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Informacja nt. działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju 

6. Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju 

7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieżących 

8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXII sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności między sesjami 

9. Interpelacje i zapytania radnych 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przystąpienia Gminy Pokój do realizacji projektu pn. Nie-Sami-Dzielni - 

rozwój  usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu 

b) Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami 

pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 

rok 

c) opłaty targowej 

d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym 

podatku 

e) zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

f) zmiany budżetu gminy na 2016 rok 

g) wieloletniej prognozy finansowej 

11. Zapytania i wnioski mieszkańców 

12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

13. Zakończenie sesji 

 

 

Ad.1 – otwarcie sesji 

 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz. 15
00

 Przewodniczący Rady Gminy, Pan  

J. Gosławski. Następnie przywitał Panią B.Zając - Wójta Gminy, Panią B.Mudry – Dyrektora 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju, Panią W.Baran – przedstawiciela Gminnego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, Panią B.Gierczuk - przedstawiciela Koła 
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Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju, dyrektorów placówek 

oświatowych, sołtysów, mieszkańców 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 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 przyjęcia protokołu.  

Głosowanie: 

  Za   - 14 radnych  

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

 Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad. 

 Wójt Gminy złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w 

sprawach: 

1) przyjęcia  Strategii ochrony dziedzictwa kulturowego gminy Pokój na lata 2016-

2020, 

2) wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pod nazwą  „Ochrona 

różnorodności biologicznej w województwie opolskim poprzez utworzenie centrum 

ochrony różnorodności biologicznej, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej 

korytarzy ekologicznych, a także przeprowadzenie działań z zakresu edukacji 

ekologicznej i promocji”, 

3) wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pod nazwą  „Bogactwo 

różnorodności biologicznej Opolszczyzny”, 

4) poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o 

uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic 

Gminy Dobrzeń Wielki. 

Wójt Gminy wyjaśniła, że podjęcie uchwał, o których mowa w punktach 1, 2 i 3 

związane jest z wnioskiem złożonym na dofinansowanie rewitalizacji zabytkowego parku w 

Pokoju, natomiast uchwała, o której mowa w punkcie 4 została przygotowana na wniosek 

Prezesa Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego apelującego o poparcie działań Gminy 

Dobrzeń Wielki zmierzających do uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów w części 

dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki.   

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie wskazanych uchwał w 

punkcie 10 jako podpunkty: 

h) podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do 

Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części 

dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki, 

i) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Strategii ochrony dziedzictwa 

kulturowego gminy Pokój na lata 2016-2020, 

j) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie 

projektu pod nazwą  „Ochrona różnorodności biologicznej w województwie 

opolskim poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej, 

sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych, a także 

przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej i promocji”, 
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k) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie 

projektu pod nazwą  „Bogactwo różnorodności biologicznej Opolszczyzny”. 

Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad porządkiem obrad wraz ze 

zmianami zaproponowanymi przez Wójta Gminy. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy Pokój 

przedstawiał się w sposób następujący: 

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 nt. działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju 

6. Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju 

7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieżących 

8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXII sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności między sesjami 

9. Interpelacje i zapytania radnych 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przystąpienia Gminy Pokój do realizacji projektu pn. Nie-Sami-Dzielni - 

rozwój  usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu 

b) Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami 

pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 

rok 

c) opłaty targowej 

d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym 

podatku 

e) zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

f) zmiany budżetu gminy na 2016 rok 

g) wieloletniej prognozy finansowej 

h) poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o 

uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic 

Gminy Dobrzeń Wielki, 

i) przyjęcia  Strategii ochrony dziedzictwa kulturowego gminy Pokój na lata 

2016-2020, 

j) wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pod nazwą  „Ochrona 

różnorodności biologicznej w województwie opolskim poprzez utworzenie 

centrum ochrony różnorodności biologicznej, sporządzenie inwentaryzacji 

przyrodniczej korytarzy ekologicznych, a także przeprowadzenie działań z 

zakresu edukacji ekologicznej i promocji”, 
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k) wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pod nazwą  „Bogactwo 

różnorodności biologicznej Opolszczyzny”. 

11. Zapytania i wnioski mieszkańców 

12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

13. Zakończenie sesji 

 

 

Ad.5 - informacja nt. działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Pokoju 

 Informację na temat działalności Gminnego Ośrodka, Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Pokoju przedstawiła Pani W.Baran, księgowa zatrudniona w tej placówce. Informacja stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu.  

 Przewodniczący Rady zasugerował, aby rozreklamować zajęcia prowadzone w 

GOKSiR, w celu zwiększenia liczby ich uczestników. 

 

Ad.6 - informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju 

 Informację na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju 

przedstawiła Pani B.Mudry, dyrektor tej placówki. Informacja stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu.  

 Przewodniczący Rady wyraził swoje uznanie dla różnych form propagowania 

czytelnictwa i zaproponował, aby podczas różnych imprez, to właśnie dzieci głośno czytały. 

Odnosząc się do danych  statystycznych zauważył, że na terenie powiatu namysłowskiego 

Gmina Pokój zajmuje I miejsce w zakupie nowości książkowych. Podziękował również 

przedstawicielom GBP i GOKSiR za dotychczasową pracę i przygotowanie ciekawej oferty, 

pogratulował również odnoszonych sukcesów.  

 

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

bieżących 

 Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy: 

 pismo Wojewody Opolskiego, zawierające analizę oświadczeń majątkowych za 2015 

rok Wójta Gminy Pokój i Przewodniczącego Rady Gminy Pokój, pismo stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu,  

 odpowiedź Zarządu Powiatu Namysłowskiego na zapytania Pana R.Letkiego, radnego 

Rady Powiatu Namysłowskiego, dotyczące remontu dróg powiatowych położonych na 

terenie gminy Pokój, odpowiedź stanowi załącznik nr 5 do protokołu, 

 pismo Pana T.Kruszelnickiego adresowane do Komisarza Wyborczego w Opolu I, 

informujące o zrzeczeniu się przez niego mandatu radnego Rady Gminy Pokój z 

dniem 31.10.2016 r., pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu,  

Przewodniczący Rady zaproponował, aby w związku ze zrzeczeniem się mandatu 

przez Pana T.Kruszelnickiego, pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej, na najbliższym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali 

spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, dodał, że po 

przeprowadzeniu wyborów uzupełniających Rada Gminy podejmie decyzję o 

ewentualnym uzupełnieniu składu Komisji, bądź też zmniejszeniu liczby jej 

członków, 

 pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki, zawierające analizę 

oświadczenia majątkowego za 2015 r. Pana A.Pawlickiego, stanowiące załącznik nr 7 

do protokołu, 

 informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku o braku oświadczenia 

majątkowego Pana T.Szurmaka, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.  
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Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących 

 

 Pan B.Frasiak, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o 

posiedzeniu Komisji w dniu 26.10.2016 r. podczas którego dokonano kontroli stanu świetlic 

w Domaradzkiej Kuźni, Fałkowicach, Lubnowie, Krzywej Górze i Zawiści.  

 Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o posiedzeniu 

Komisji w dniu 03.11.2016 r. w trakcie którego dokonano analizy zmian wprowadzonych do 

budżetu gminy na 2016 r. 

 

Ad.8 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXII sesji Rady 

Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami 

Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady 

Gminy Pokój podjętych podczas XXII sesji, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu, później 

przedstawiła informacje na temat: 

 przetargu ogłoszonego na budowę i rozbudowę Centrum Doświadczania 

Świata w Ładzy,  

 przetargu ogłoszonego na remont drogi gminnej w Żabińcu, 

 ogłoszonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu przetargu na remont 

drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Krzywa Góra wraz z przebudową 

obiektu mostowego, 

 wniosków złożonych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych na remont dróg gminnych. 

 

Później Wójt Gminy odniosła się do zapytania radnego T.Krystoska z poprzedniej 

sesji, dotyczącego wyceny mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży i wyjaśniła, że 

cena wskazanej przez radnego nieruchomości uwzględniała bonifikatę. Według operatu 

szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę jej wartość wynosiła 15 340 zł, a po 

zastosowaniu bonifikaty cena tej nieruchomości wyniosła 1 530 zł. Później Wójt Gminy 

przedstawiła procedurę sprzedaży mienia gminnego i poinformowała, że odstąpiono od 

sprzedaży nieruchomości wskazanej przez radnego T.Krystoska ze względu na ujawnienie się 

jej właściciela.  

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach. 

 

Po przerwie.  

 

Ad.9 - interpelacje i zapytania radnych 

 Radna K.Piekarska poprosiła o przeniesienie tablicy informacyjnej spod sklepu Pani 

Wachowiak pod sklep Pani Kuczery.  

 Radna J.Sowa zawnioskowała o dowieszenie lampy oświetlenia ulicznego przy 

wjeździe na drogę w Zieleńcu prowadzącą do budowy Państwa Kujawa. 

 Radny T.Baran poprosił o dowieszenie w przyszłym roku lamp oświetlenia ulicznego 

w Krogulnej przy ul. Siedlickiej na słupie nr 35 oraz przy ul. Łąkowej na słupie nr 104. 

Zapytał także o możliwość uzupełnienia tłuczniem ubytków w ul. Szkolnej w Krogulnej.  

 Radny E.Kania powiedział o znacznym ubytku w drodze w Zieleńcu prowadzącej do 

Żabińca, przed posesją Państwa Kotów. Zapytał również o planowaną budowę kanalizacji w 

Zieleńcu.  

 Radny T.Krystosek zawnioskował o wysłanie pisma do Starostwa Powiatowego w 

Namysłowie z prośbą o ustawienie lustra drogowego skierowanego w stronę Kopaliny, przy 

wyjeździe z drogi powiatowej od strony Lubnowa na drogę powiatową w kierunku Kopaliny. 

Później poprosił o wysłanie wniosku do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych o wydanie opinii, na podstawie oględzin, na temat stanu koryta Stobrawy w 
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Kopalinie. Wyjaśnił, że podwyższający się stan wody w rzece wzbudza niepokój 

mieszkańców, którzy dodatkowo mają wątpliwości odnośnie możliwości przyjęcia przez 

rzekę wody z ulewnych deszczów. Później powiedział o urwanej tabliczce z nazwą „ul. 

Opolska” w Zawiści, którą można odebrać w sekretariacie Ośrodka Wychowawczego w 

Zawiści.  Na zakończenie swojej wypowiedzi nawiązał do akcji „Piórniki dla Afryki” w 

ramach której, za pośrednictwem ojca misjonarza J.Kobzana,  przybory szkolne trafiły do 

uczniów w Kamerunie. Przy okazji podziękował dyrektorom szkół za udział w tej akcji i 

powiedział o podziękowaniach otrzymanych z Kamerunu.  Wiceprzewodnicząca Rady 

przetłumaczyła na język polski treść tych podziękowań i je odczytała. Radny T.Krystosek  

poinformował o II edycji tej akcji i zachęcił do jej udziału.  

 Radna J.Mielczarek powiedziała o dwóch ubytkach w drodze powiatowej  przed 

Fałkowicami. 

 Przewodniczący Rady zawnioskował o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2017 r. 

środków na zakup ławek, które byłyby montowane wzdłuż ulic w Pokoju. Później zwrócił 

uwagę na konieczność wymiany ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Pokoju, poprosił także 

o uzupełnienie płytkami przerwy w chodniku prowadzącym od skwerka przy rondzie do  

ul. Wojska Polskiego w Pokoju.  

 

Ad.10 – podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przystąpienia Gminy Pokój do realizacji projektu pn. Nie-Sami-Dzielni - 

rozwój  usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Opolu 

Treść projektu uchwały przedstawiła Pani E.Hylla, p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pokoju, później Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXII/191/2016 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

b) Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2017 rok 

Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy, później Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 Radny E.Kania zwrócił uwagę na kwotę 35 000 zł przewidzianą na promocję gminy i 

zasugerował jej zwiększenie na 40 000 zł, zmianę tę uzasadnił powstaniem nowych 

stowarzyszeń, które będą mogły sięgać po te środki. 

 Wójt Gminy przypomniała o zwiększeniu w zeszłym roku środków na promocję z 

30 000 zł na 35 000 zł i powiedziała o braku możliwości dokonania zmiany zaproponowanej 

przez radnego E.Kanię.  

 Przewodniczący Rady również  opowiedział się za niezmienianiem kwoty na 

promocję, określonej w projekcie uchwały i zauważył, że środki na ten cel pozyskiwane są 

również z innych źródeł. Następnie zarządził głosowanie nad omawianym projektem 

uchwały. 

 



7 
 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

  

Uchwała nr XXII/192/2016 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

c) opłaty targowej 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXII/193/2016 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym 

podatku 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXII/194/2016 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

e) zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXII/195/2016 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

f) zmiany budżetu gminy na 2016 rok 

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 2016 rok.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w 

sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok.  
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Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXII/196/2016 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

g) wieloletniej prognozy finansowej 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy, 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXII/197/2016 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

h) poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o 

uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic 

Gminy Dobrzeń Wielki 

Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXII/198/2016 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

i) przyjęcia  Strategii ochrony dziedzictwa kulturowego gminy Pokój na lata 

2016-2020 

Treść projektów uchwał z podpunktów „i”, „j” i „k” omówiła Wójt Gminy, następnie 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia  

Strategii ochrony dziedzictwa kulturowego gminy Pokój na lata 2016-2020. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXII/199/2016 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

j) wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pod nazwą  „Ochrona 

różnorodności biologicznej w województwie opolskim poprzez utworzenie 

centrum ochrony różnorodności biologicznej, sporządzenie inwentaryzacji 

przyrodniczej korytarzy ekologicznych, a także przeprowadzenie działań z 

zakresu edukacji ekologicznej i promocji” 
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W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Wójta Gminy, 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXII/200/2016 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

k) wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pod nazwą  „Bogactwo 

różnorodności biologicznej Opolszczyzny” 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Wójta Gminy, 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXII/201/2016 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Ad.11 - zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, zwrócił uwagę na nieterminowy wywóz 

odpadów wielkogabarytowych przez firmę „Remondis”.  

 Pani Z.Bieniusa, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, powiedziała o przewróconym 

znaku drogowym przy ul. Budkowskiej w Dąbrówce Dolnej.  

 

Ad.12 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o spotkaniu roboczym radnych w 

sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok w dniu 07.11.2016 r.  o godz.16
00

 w sali narad 

Urzędu Gminy Pokój.  

 Wójt Gminy, odnosząc się do wcześniej zadanych pytań, udzieliła następujących 

odpowiedzi: 

 przeniesienie tablicy informacyjnej w Ładzy zostanie zlecone Zakładowi 

Komunalnemu „Pokój”, 

 tablice informacyjne w sołectwach będą wymieniane sukcesywnie, po kilka sztuk w 

roku, 

 dowieszanie lamp oświetlenia ulicznego nie jest planowane w przyszłym roku, jednak 

Pani I.Kubizna, która przejęła w Urzędzie Gminy obowiązki po Panu A.Pawlickim, 

przyjmować będzie wnioski na dowieszanie nowych lamp, a później będzie uzgadniać 

z firmą „Tauron” warunki techniczne ich dowieszania,  

 złożenie wniosku na dofinansowanie budowy kanalizacji w Zieleńcu jest uzależnione 

od ogłoszenia terminu naboru wniosków, 

 wniosek o ustawienie lustra drogowego przy skrzyżowaniu przy wyjeździe z Lubnowa 

oraz o usunięcie ubytków w drodze przed Fałkowicami zostanie przesłany do 

Starostwa Powiatowego w Namysłowie, 

 zawieszenie tabliczki z nazwą ul. Opolskiej w Zawiści zostanie zgłoszone Zakładowi 

Komunalnemu „Pokój” 

 przyjmuje do realizacji dostawienie ławek na terenie Pokoju oraz wymianę ogrodzenia 

na Cmentarzu Żydowskim w Pokoju, 
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 sprawdzi kwestię uzupełnienia płytkami chodnika przy rondzie, pod kątem 

konieczności posiadania zgody od Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

 

Następnie Wójt Gminy poinformowała o zaplanowanym spotkaniu z Panem 

T.Błażejewskim, Kierownikiem oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Kluczborku, na temat planowanych do wykonania prac na rzekach i 

zaproponowała udział w nim zainteresowanych radnych. 

Radna J.Sowa powiedziała o konieczności uzupełnienia kamieniem drogi gminnej w 

Zieleńcu prowadzącej do posesji Państwa Zbroszczyków i Domańskich. 

Wiceprzewodnicząca Rady nawiązała do wykonanego remontu drogi powiatowej w 

Pokoju, obok stacji paliw, i stwierdziła, że nieczynny przejazd kolejowy nie został przy tej 

zalany asfaltem. 

Wójt Gminy wyjaśniła, że Starostwo Powiatowe w Namysłowie nie otrzymało z PKP 

odpowiedzi na zapytanie w sprawie przejazdu kolejowego. 

Radny J.Jakubik zapytał o termin budowy chodnika przy ul. Opolskiej w Pokoju. 

Wójt Gminy poinformowała, że zadanie to zostało przewidziane do realizacji w 2018 r.  

 

Ad.13 – zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.17
40 

zamknął XXIII sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok …………………….. 


