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Protokół nr XIX/08 
z XIX sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 9 czerwca 2008 r. 
 
Obecni na posiedzeniu: J.Balij, E.Kania, D.Gryl, J.Jakubik, ,  J.Kos, M.Kruczek,   
      Z.Olejnik, J.Paluch, E.Pawłowska, W.Piętka, R.Stefan, K.Walek,  
       zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  
 
Nieobecni usprawiedliwieni – H.Kołodziej,  A.Szeląg,  
 
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Jacek Gosławski 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
3. Przyjęcie protokołów: 

a) z XVII sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 kwietnia 2008 r. 
b) z XVIII sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 13 maja 2008 r. 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących 
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
7. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 
8. Interpelacje i zapytania radnych 
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dot. wsi 
Pokój) 

b) wyraŜenia zgody na udział Gminy Pokój w charakterze załoŜyciela spółki akcyjnej pod 
nazwą Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Namysłowie 

c) emisji obligacji Gminy Pokój oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 
d) trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezliczonym do sektora finansów 

publicznych dotacji z budŜetu Gminy Pokój, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli 
realizacji zadań zleconych tym podmiotom 

e) zmiany budŜetu gminy na 2008 rok 
10. Zapytania i wnioski mieszkańców 
11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 
12. Zakończenie sesji 
 

Ad.1-2 - otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 
 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1500  Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jacek 
Gosławski. 
Stwierdził, Ŝe w obradach bierze udział 12 radnych, co stanowi quorum niezbędne do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
 Następnie przywitał przybyłych na sesję gości - Pana S.Hinborcha, Wicestarostę 
Namysłowskiego oraz Pana A.Gallę, Zastępcę Dyrektora Szpitala w Namysłowie, później przywitał 
Panią Wójt, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych, mieszkańców oraz pracowników Urzędu 
Gminy. 
 
Ad. 3 - przyjęcie protokołów: 

a) z XVII sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 kwietnia 2008 r. 
 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XVII sesji Rady Pokój odbytej w dniu 
28 kwietnia 2008 r., ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.  
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Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

b) z XVIII sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 13 maja 2008 r. 
 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XVIII sesji Rady Pokój odbytej w 
dniu 13 maja 2008 r., ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
 Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad, przy okazji powiedział o 
planowanym zakończeniu sesji o godz.1745 ze względu na zaplanowaną na godz.1800 Mszę św. z 
okazji Dnia Pracownika Samorządowego.  
  
 Przewodniczący Rady poinformował, iŜ poza porządkiem obrad zostanie przeprowadzona 
dyskusja na temat projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udział Gminy Pokój w 
charakterze załoŜyciela spółki akcyjnej pod nazwą Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka 
Akcyjna w Namysłowie.  
 
Na salę narad wszedł radny Z.Olejnik powiększając skład Rady Gminy do 13 osób.  
 
 W pierwszej kolejności głos zabrał Pan S.Hinborch. Powiedział o przesłankach 
przemawiających za przekształceniem Szpitala w Namysłowie w spółkę oraz o korzyściach 
wynikających z tego faktu zarówno dla Szpitala, jak i dla jego pacjentów. Zaznaczył, Ŝe Gmina 
Pokój będzie ponosić odpowiedzialność do wysokości wniesionego wkładu, który wynosi 3 000 zł.  
 Pan A.Galla przedstawił strukturę zatrudnienia w placówce, poinformował o nowootwartej 
pracowni tomografii komputerowej oraz zapewnił o działaniach zmierzających do podniesienia 
jakości świadczonych usług medycznych.  
 Radna W.Piętka zapytała o uprawnienia akcjonariusza.  
 Pan S.Hinborch wyjaśnił, iŜ wielkość wniesionego wkładu będzie decydować o prawach  
akcjonariusza.  
 Radna W.Piętka zapytała o losy spółki w przypadku, gdy Gmina Pokój odmówi wstąpienia 
w jej strukturę oraz o spłatę zaległości.  
 Pan S.Hinborch powiedział, Ŝe w takim przypadku spółka i tak powstanie, ale bez udziału 
Gminy Pokój, odnośnie zadłuŜenia poinformował, Ŝe będzie ono spłacane do 2016 r. Przy okazji 
przedstawił zakres zadań, które naleŜy zrealizować, chcąc przystosować placówkę do 
obowiązujących standardów.  
 Radny J.Kos zapytał o skutki dla personelu wynikające z planowanego przekształcenia 
placówki.  
 Pan S.Hinborch stwierdził, iŜ zwolnienie połowy zatrudnionego personelu nie stanowi 
Ŝadnego rozwiązania, zauwaŜył jednak, Ŝe pracownicy będą musieli wyrazić chęć przejścia do 
nowego pracodawcy.  
 Następnie Przewodniczący Rady zaproponował zmianę porządku obrad, polegającą na 
przesunięciu do obecnie realizowanego punktu porządku obrad uchwały ujętej w pkt.9b dotyczącej 
wyraŜenia zgody na udział Gminy Pokój w charakterze załoŜyciela spółki akcyjnej pod nazwą 
Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Namysłowie i zarządził głosowanie w tej 
sprawie.  
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Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 Pani W.Piętka, Wiceprzewodnicząca Komisji BudŜetowej, powiedziała o zaopiniowaniu 
projektu uchwały przez Komisję, przyznała, Ŝe początkowo wkład w wysokości 3 000 zł wydawał 
się zbyt niski i nic nieznaczący, ale po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień wątpliwości te zostały 
rozwiane.  
 Pan S.Hinborch przypomniał, iŜ zakładany początkowo udział Gmin w wysokości od 100 do 
200 tyś. zł, zniechęcił samorządy do przystąpienia do spółki.  
 Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, negatywnie odniósł się do działalności Szpitala w 
Namysłowie stwierdzając, Ŝe zmiana struktury jego działalności nie wpłynie na poprawę 
świadczonych usług medycznych. Dodał równieŜ, Ŝe większość mieszkańców wręcz broni się przed 
leczeniem w namysłowskiej placówce i wybiera szpitale w Opolu. Zapytał równieŜ, dlaczego 
badania są wykonywane tylko podczas pierwszej zmiany.  
 Pan A.Galla wyjaśnił, iŜ formuła niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej pozwala 
wygenerować zyski, następnie powiedział o zasadach zwrotu środków przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia za leczenie pacjentów i zauwaŜył, Ŝe jednostka ta nie chce finansować dodatkowych usług.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na udział Gminy Pokój w charakterze załoŜyciela spółki akcyjnej pod nazwą 
Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Namysłowie. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 1 głos 
 
 Przewodniczący Rady podziękował Panu S.Hinborchowi oraz Panu A.Galli za przybycie na 
sesję.  
 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, korzystając z obecności na sesji Wicestarosty, 
poinformował o bardzo złym stanie dróg powiatowych w miejscowości Zawiść.  
 Pan S.Hinborch poinformował, Ŝe po likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych sprawami dróg 
zajmować się będzie jeden z wydziałów Starostwa Powiatowego, dodał, Ŝe przetarg na remont dróg 
powiatowych wygrała firma „Budim”.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.  
 
Po przerwie.  

 
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących 
 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

� zorganizowanego w dniach od 22 do 24 maja 2008 r. Festiwalu Muzyki Webera, przy okazji 
Przewodniczący Rady podziękował organizatorom za przygotowanie tej imprezy,  

� akcji zbierania śmieci przez uczniów Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w 
Pokoju,  

� festynu rodzinnego w dniu 25.05.2008 r. zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w 
Domaradzu,  

� spotkania roboczego radnych w dniu 06.06.2008 r. poświęconego sprawom bieŜącym,  
� igrzysk szkół wiejskich w Opolu, podczas których uczniowie szkół podstawowych i 

gimnazjum zajęli I miejsce, Przewodniczący Rady podziękował takŜe nauczycielom 
wychowania fizycznego: Panu R.Letkiemu i R.Owczarkowi za bardzo dobre przygotowanie 
uczniów do udziału w konkurencjach sportowych.  
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 Pan H.Łapszyński, Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych, podziękował Pani Wójt za 
 umoŜliwienie uczniom dojazdu na róŜnego typu imprezy i zawody sportowe.  
� Forum Edukacji Regionalnej na Górze Św. Anny podczas którego Wicedyrektor Zespołu 

Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, Pani E.Gosławska, przedstawiła prezentację multimedialną 
pt.: „ Szkolna ścieŜka dydaktyczna w zabytkowym parku w Pokoju”, dodał, Ŝe prezentacja 
ta spotkała się z zainteresowaniem przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Opolu. 

 
 Później poinformował o piśmie Pani M.Draszczuk w sprawie dokonania zmiany w planie 
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 783/2 przy ul.Reja w Pokoju. Pismo stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu.  
  
 

 Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących 
 

 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, poinformowała o spotkaniu Komisji w 
dniu 04.06.2008 r. na którym: 

� zaopiniowano aktualne propozycje zmian w budŜecie gminy na 2008 r.,  
� zapoznano się ze stanem realizowanych i planowanych inwestycji, 
� ustosunkowano się do projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udział Gminy 

Pokój w charakterze załoŜyciela spółki akcyjnej pod nazwą Namysłowskie Centrum 
Zdrowia Spółka Akcyjna w Namysłowie,  

� zapoznano się z dokumentacją dotyczącą dowoŜenia uczniów ze szkół za lata 2006-2007. 
 
 Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała o spotkaniach Komisji 
w dniach: 

� 28.05.2008 r. podczas którego dokonano kontroli gospodarki finansowej za I kwartał 2008 r. 
� 29.05.2008 r. w trakcie którego zapoznano się z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka 

Kultury w Pokoju.  
 

Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Pokój, stanowiące załącznik nr 3 do 
protokołu, przedstawiła Pani Wójt.  
 Później Pani Wójt przedstawiła informacje na temat: 

� Festiwalu Muzyki Webera, który odbył się w dniach od 22 do 24 maja 2008 r.,  
� Przetargów ogłoszonych przez Gminę na modernizację drogi Domaradz-Fałkowice, na 

przebudowę przepustu w Dąbrówce Dolnej oraz na remont sanitariatów w siedzibie 
Dyrekcji Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy. Powiedziała takŜe o 
przygotowywanych specyfikacjach na termomodernizację budynków Urzędu Gminy i 
gminnych jednostek organizacyjnych, na usługi z zakresu dowozu dzieci niepełnosprawnych 
do szkoły oraz na zakup samochodu bojowego dla OSP Pokój,  

� Konsultacji dotyczących projektu „Centrum doświadczania świata” w Ładzy,  
� Remontów dróg gminnych,  
� Wycinki krzewów przy ul.Skośnej w Pokoju oraz koszenia poboczy przy drogach 

gminnych, 
� Festynów rodzinnych zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Domaradzu oraz Radę 

Sołecką z Ładzy, 
� Imprezy zorganizowanej przez CARITAS w Pokoju z okazji Dnia Dziecka,  

 W dalszej kolejności poinformowała o wnioskach złoŜonych w celu pozyskania środków 
pozabudŜetowych, wymieniła m.in. wnioski złoŜone na: pozyskanie środków umoŜliwiających 
wydłuŜenie godzin pracy w Publicznym Przedszkolu w Pokoju, na dofinansowanie Festiwalu 
Muzyki Webera oraz organizację turnieju szachowego.  
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Na zakończenie swojej wypowiedzi zaprosiła wszystkich obecnych na obchody 100-lecia OSP w 
Pokoju oraz zachęciła do udziału w imprezach zorganizowanych w związku z Dniami Pokoju.  
 
Ad.7 - informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 
 Informację na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju, 
stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu, przedstawiła Pani E.Ziemniak, kierownik Ośrodka.  

 
Ad.8 - interpelacje i zapytania radnych 
 Radna E.Pawłowska powiedziała o wnioskach Pana B.Piechury, mieszkańca Pokoju, 
dotyczących przeprowadzenia rozmowy z Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki na temat budowy ścieŜki 
rowerowej oraz umieszczenia na ul.Nowy Świat w Pokoju dwóch progów zwalniających. Poprosiła 
takŜe o monitorowanie sprawy przejazdu kolejowego w Pokoju oraz zatoczki autobusowej w 
Domaradzu.  
 Radny J.Kos zwrócił uwagę na pobocze przy byłym tartaku w Pokoju. Stwierdził, Ŝe ze 
względu na usunięcie z niego płyt betonowych powstał tam niebezpieczny dla uŜytkowników 
pojazdów samochodowych  uskok.  
 Radna W.Piętka zapytała o termin rozpoczęcia patcherowania dróg w Domaradzu oraz 
zwróciła uwagę na  wyrwę przy parkingu obok stacji paliw w Pokoju.  
 Pani Wójt poinformowała, Ŝe naprawa dróg gminnych rozpocznie się od 14.06.2008 r.  
 Radna R.Stefan zwróciła uwagę na naprawiony most na drodze wiodącej do Szubiennika i 
zapytała, czy został on wyremontowany na wniosek Urzędu Gminy.  
 Radna J.Paluch poinformowała o konieczności wykoszenia boiska w Domaradzkiej Kuźni.  
 Radny K.Walek powiedział o problemach związanych z rozliczaniem rachunków za energię 
zuŜytą w remizie OSP w Lubnowie. Stwierdził, iŜ od momentu uruchomienia w straŜnicy świetlicy 
wiejskiej gwałtownie wzrosły wydatki na energię, które są regulowane ze środków straŜy. Później 
poinformował o doŜynkach gminnych, które odbędą się w Lubnowie i zaprosił do udziału w tej 
imprezie. Poprosił przedstawicieli sołectw o wykonanie koron Ŝniwnych oraz o dofinansowanie tej 
uroczystości. Zwrócił uwagę na konieczność uzupełnienia kamieniem ubytków na ul.Polnej w 
Lubnowie.  
 Przewodniczący Rady zawnioskował o wykoszenie ścieŜki przy Kościele Ewangelickim 
oraz ul.Krótkiej w Pokoju, poprosił takŜe, aby sprawdzić, czy krzaki wycięte przy tej ulicy zostały 
uprzątnięte.  
 Radny M.Kruczek ponownie powiedział o nieprawidłowym oznakowaniu miejscowości 
Jagienna oraz poinformował o konieczności naprawienia hydrantu przy boisku sportowym w 
Domaradzu.  
 Radny J.Balij zapytał o termin rozpoczęcia prac na drogach w Pokoju przy uŜyciu 
równiarki.  
 Pani Wójt wyjaśniła, Ŝe prace te rozpoczną się w następnym tygodniu, gdyŜ obecnie roboty 
trwają w Krogulnej.  
 
Ad.9 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dot. 
wsi Pokój) 

 Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, następnie zrządził nad nim 
głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
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c. emisji obligacji Gminy Pokój oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 
 Treść projektu uchwały przedstawił Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, następnie 
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 
 
Glosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 1 głos 
  Wstrzymujących się - 0 
 

d. trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezliczonym do sektora finansów 
publicznych dotacji z budŜetu Gminy Pokój, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli 
realizacji zadań zleconych tym podmiotom 

 Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy zwracając uwagę na potrzebę dodania 
§10 w treści omawianego dokumentu w brzmieniu: „Traci moc uchwała Nr XXII/196/2005 Rady 
Gminy Pokój z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie określenia trybu o udzielenie dotacji podmiotom 
niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na 
realizację zadania publicznego nieokreślonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), sposobu jej rozliczania 
oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania”. 
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz ze 
zmianą polegającą na dodaniu do treści uchwały §10. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

e. zmiany budŜetu gminy na 2008 rok 
 Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy. Następnie Pani D.Gryl,  
Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat zmian 
wprowadzonych do budŜetu gminy na 2008 r. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Ad.10 - zapytania i wnioski mieszkańców 
 Pani J.Ziółek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Domaradzu, podziękowała Pani Wójt oraz 
Radom Sołeckim za dofinansowanie festynu rodzinnego zorganizowanego przez Szkołę oraz Pani 
J.Ptaszek, Zastępcy Wójta za przyjęcie zaproszenia na tę imprezę. Następnie zapytała o dodatkowe 
fundusze na przygotowanie szkoły do uruchomienia zerówki od nowego roku szkolnego. W dalszej 
kolejności poruszyła kwestię wykonania w szkole sali gimnastycznej. 
 Pani K.Piekarska podziękowała Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju za 
udostępnienie nagłośnienia natomiast Pani Wójt za ufundowanie nagród na festyn rodzinny w 
Ładzy. Powiedziała takŜe o niezakończych robotach walcem na ul.Leśnej w Ładzy.  
 Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, zapytał o działalność Gminnej Spółki Wodnej.  
 Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, stwierdził, iŜ ścieŜka obok Kościoła Ewangelickiego 
w Pokoju powinna zostać wykoszona przez osoby odpracowujące wyroki sadowe.  
 Pani G.Sobek, sołtys sołectwa Domaradzka Kuźnia, zwróciła uwagę na ubytki powstałe w 
drodze do Jagonowa.  
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 Pani J.Ziółek podziękowała radnemu M.Kruczkowi, sprawującemu jednocześnie funkcję 
Prezesa LZS Domaradz, za udostępnienie boiska i szatni podczas festynu.   
 
Ad.11- wolne wnioski i oświadczenia radnych 
 Radna W.Piętka przypomniała o planowanym zakupie wyposaŜenia placów zabaw do 
Lubnowa oraz Pokoju i zaproponowała, aby w pierwszej kolejności plac taki zakupić do 
Domaradza, skoro ma tam zostać uruchomiona „zerówka”. 
 Pani Wójt wyjaśniła, Ŝe wskazane przez radną miejscowości zostały wytypowane w 
pierwszej kolejności ze względu na największą liczbę dzieci, ale zapewniła teŜ, Ŝe zakupy te będą 
odbywać się sukcesywnie dla poszczególnych miejscowości.  
 Radny J.Jakubik zapytał o moŜliwość poprawienia stanu studzienki kanalizacyjnej przy 
ul.Kościelnej w Pokoju.   
 Pani Wójt powiedziała, Ŝe pracownicy gospodarczy zatrudnieni w Urzędzie Gminy mogliby 
się zająć tą sprawą najwcześniej w lipcu. Powiedziała równieŜ o pracach porządkowych przed 
Dniami Pokoju.  
 Radny J.Balij poprosił o ustalenie daty spotkania w sprawie boiska sportowego w Pokoju.  
 Pani Wójt poinformowała, Ŝe termin spotkania miał ustalić Pan R.Letki, Prezes Gminnego 
Zrzeszenia LZS. Dodała, Ŝe spotkanie to odbędzie się najprawdopodobniej pod koniec czerwca i 
zostaną na nie zaproszeni radni z Pokoju. Później powiedziała, Ŝe odpowiedzi na wszystkie 
zapytania i interpelacje radnych zostaną udzielone na piśmie. Poinformowała, Ŝe w sprawie 
koszenia boiska  Urząd Gminy jest w ciągłym kontakcie z OHP w Dąbrówce Dolnej, pracami 
porządkowymi zajmą się pracownicy gospodarczy, sprawa hydrantu zostanie zgłoszona podczas 
spotkania z przedstawicielami spółki „Ekowod”, odnośnie walca odpowiedź zostanie udzielona na 
piśmie. Później podziękowała Pani K.Wuczkowskiej, Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w 
Pokoju za wykonanie ołtarza na BoŜe Ciało, za przygotowanie dzieci i młodzieŜy do zawodów 
sportowych oraz za przedstawienie prezentacji multimedialnej przez uczniów gimnazjum podczas 
Festiwalu Muzyki Webera. 
 Pani K.Wuczkowska powiedziała, Ŝe ołtarz był wspólnym dziełem Publicznego Przedszkola 
w Pokoju, Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju.  
 
Ad.12 - zakończenie sesji 
 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1740 zamknął 
XIX sesję Rady Gminy Pokój.  
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
ElŜbieta Kuklok …………………. 


